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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Серед Цілей сталого розвитку України на період 

до 2030 року, метою яких є забезпечення національних інтересів України 

щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для 

досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також забезпечення 

збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого 

розвитку країни, передбачається, в тому числі, забезпечення доступу до 

недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх. 

Об’єктивною передумовою подальшого сталого розвитку енергетики в 

Україні є формування ефективної та результативної державної політики в 

енергетичній сфері. Існуючі в Україні механізми реалізації державної 

політики в енергетичній сфері здебільшого стримують вирішення існуючих 

проблем розвитку галузі та не забезпечують необхідного рівня енергетичної 

безпеки країни та її стійкого соціально-економічного зростання на 

екологічних засадах. Це вимагає подальшого удосконалення існуючих 

механізмів реалізації державної політики в енергетичній сфері України, що й 

обумовлює актуальність роботи, її структурну побудову, науково-теоретичне 

та практичне значення. 

Визначенню місця та ролі держави в енергетичній сфері займалися такі 

вчені, як: І. Бабець, Т. Биркович, В. Євдокімов, О. Іляш, О. Кільницький, 

С. Майстро, Г. Пальшин, В. Перебийніс, Г. Рябцев, Б. Слупський, 

О. Суходоля, І. Франчук, О. Цапко-Піддубна, А. Чемерис та інші.  

Однак чимало теоретичних та практичних питань стосовно розв’язання 

існуючих проблем та визначення напрямів удосконалення механізмів 

реалізації державної політики в енергетичній сфері України залишаються 

недостатньо дослідженими. Тому потреба у теоретичному, методичному і 

практичному вирішенні окреслених завдань підтверджує актуальність 

https://mind.ua/author/325-oleg-kilnickij
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роботи, її важливість, наукову новизну, зумовлює мету, завдання, предмет і 

об’єкт дослідження, апробацію і практичне впровадження.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування 

теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів 

удосконалення механізмів реалізації державної політики в енергетичній сфері 

України. 

Для досягнення мети визначені такі завдання: 

– узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності державної 

політики в енергетичній сфері та виокремити механізми її реалізації; 

– виявити особливості реалізації державної політики в енергетичній 

сфері в різних країнах; 

– охарактеризувати рівень розвитку енергетики держави та визначити 

результативність державної політики в енергетичній сфері України; 

– обгрунтувати концептуальні засади стратегії реалізації державної 

політики в енергетичній сфері України; 

– визначити напрями удосконалення механізмів реалізації державної 

політики в енергетичній сфері України. 

Об’єктом дослідження є держaвнa політика в енергетичній сфері. 

Предметом дослідження є мехaнізми реaлізaції державної політики в 

енергетичній сфері Укрaїни. 

Методи дослідження. Теоретичну основу дисертаційного дослідження 

складають фундаментальні положення теорії державного управління, 

гуманітарних та соціальних наук, наукові праці українських та зарубіжних 

вчених з питань реалізації державної політики в енергетичній сфері. 

Дослідження ґрунтується на використанні системного підходу, який 

полягає в комплексному дослідженні механізмів реалізації державної 

політики в енергетичній сфері. Крім того, у роботі застосовувались методи, 

які використовуються як на емпіричному, так і теоретичному рівнях, а саме: 

логіко-семантичний –– для поглиблення понятійного апарату та визначення 

сутності та змісту механізмів реалізації державної політики в енергетичній 
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сфері; системно-аналітичний –– для аналізу законодавчих та нормативних 

документів щодо особливостей функціонування механізмів реалізації 

державної політики в енергетичній сфері України; статистичні – для 

виявлення темпів змін окремих показників, ступеня їх впливу на динаміку 

розвитку енергетики в Україні; аналізу та синтезу –– для оцінки динаміки та 

результативності механізмів реалізації державної політики в енергетичній 

сфері України; спостереження та теоретичного узагальнення – для 

розкриття причин, які дестабілізують розвиток енергетики в Україні в 

сучасних умовах; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних 

положень, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формування 

висновків та пропозицій. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи Міністерства енергетики України, програмні документи 

державних органів України, офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, монографії та статті фахівців та науковців, особисті 

дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в науково-

практичному обґрунтуванні напрямів удосконалення механізмів реалізації 

державної політики в енергетичній сфері України. Наукова новизна 

результатів дослідження конкретизується в таких положеннях: 

дістали подальшого розвитку: 

– категоріально-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту поняття «механізм реалізації державної політики в 

енергетичній сфері», що пов’язано з необхідністю адаптації його змісту до 

існуючих викликів сучасного розвитку глобальної енергетики, що, на відміну 

від існуючих визначень передбачає тлумачення поняття «державна політика 

в енергетичній сфері», як цілеспрямованої, передбачуваної, в рамках діючого 

законодавства діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування через сукупність механізмів її реалізації щодо створення 
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належних умов для: забезпечення процесів видобування, переробки, 

транспортування, зберігання, виробництва, розподілу, раціонального 

використання енергетичних ресурсів; оптимальної диверсифікації джерел і 

шляхів поставок енергоносіїв; формування конкурентного та інвестиційно 

привабливого енергетичного ринку; оптимізації та розвитку енергетичної 

інфраструктури; забезпечення сталого інноваційного розвитку енергетичного 

сектору та будівництва нової енергогенерації; забезпечення енергетичної 

безпеки країни; наближення енергетики до потреб суспільства; 

– узагальнення світових тенденцій та систематизація концептуальних 

підходів до функціонування механізмів реалізації державної політики в 

енергетичній сфері в різних країнах (формування інтегрованого 

енергетичного ринку, забезпечення енергоефективності та енергозбереження, 

як головних пріоритетів енергетичної політики; перехід до кліматично 

нейтральної енергетики; стимулювання виробництва альтернативної та 

відновлюваної енергії через «зелені» тарифи та систему пільгового 

оподаткування; створення резервного (стабілізаційного) фонду нафти та 

нафтопродуктів), що дозволило виявити раціональні підходи, механізми, 

інструменти та розробити практичні рекомендації щодо напрямів 

удосконалення державної політики розвитку енергетичної сфери Україні та 

надати їм комплексного та цілеспрямованого характеру адаптації до 

існуючих національних умов. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення механізмів реалізації державної політики в 

енергетичній сфері України в сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів реалізації державної політики в 

енергетичній сфері України, в тому числі на регіональному та місцевому 

рівнях.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

 

1.1. Сутність та зміст державної політики в енергетичній сфері 

 

Державна політика в енергетичній сфері України в сучасних умовах 

покликана забезпечити не тільки подальше реформування енергетики в 

контексті забезпечення достатнього рівня енергетичної безпеки України, а й 

сталого (соціально-економічного на екологічних засадах) розвитку держави. 

Це свідчить про необхідність всесторонього дослідження питань пов’язаних з 

визначенням теоретико-методичних засад реалізації державної політики в 

енергетичній сфері. 

В контексті дослідження теоретико-методичних засад реалізації 

державної політики в енергетичній сфері розглянемо різні наукові погляди та 

методичні підходи до визначення її основних понять та дефініцій: 

«політика», «державна політика», «державна політика в енергетичній сфері». 

На початку XX ст. М. Вебер визначив сутність політики, «як сферу 

відносин і діяльності з керівництва (управління) суспільством. При цьому 

основним інститутом політичного управління виступала і продовжує 

залишатися держава, що є виразником загальних інтересів в політиці і з цієї 

причини виконує інтегруючу роль у суспільстві. Тому державна політика в 

порівнянні з політикою будь-якої іншої політичної організації (партії, блоку) 

висловлює загальні інтереси населення в цілому. Цим вона підтримує і 

відтворює соціально-політичну цілісність суспільства. А для виконання 

такого призначення держава створює відповідну систему органів та 

інститутів влади, що здійснюють розробку та реалізацію державної політики 

[11]. 

На думку Лобанова В.В., політика – це спосіб організації суспільства за 
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допомогою влади, її функціонування; процес досягнення і підтримки 

цілісності і одночасно зіткнення різних інтересів; відносини на основі 

групування, що виливаються і в боротьбу, і в компроміс; управління 

суспільством з боку еліти на основі інститутів [10]. 

У сучасній політико-соціологічній літературі склалися різні підходи до 

визначення специфіки державної політики. Наприклад, широко 

застосовується поняття «governance», що інтерпретується, як управлінська 

діяльність держави. Слід також зазначити, що найчастіше закордонні автори 

вищеназване поняття ототожнюють із категорією «public administration». 

Нарешті, в науковому обігу застосовується вираз «public policy», яке також 

інтерпретується, як політика держави та інших публічних політичних 

організацій щодо задоволення потреб населення [11]. 

Чиркин В.Е. державну політику можна визначає, як політичний процес 

управлінського впливу інститутів держави на основні сфери суспільства, що 

спирається на безпосереднє застосування державної влади, як при розробці, 

так і при здійсненні стратегії і тактики регулювання функціонування і 

розвитку економіки, соціальної сфери та інших підсистем суспільства за 

допомогою розміщення ресурсів, розподілу, перерозподілу суспільних благ 

та інших заходів. 

У змісті системи державної політики Райзберг Б.А. виділяє «піраміду 

впливу», що включає в себе чотири різновиди структур: «владну структуру», 

«навколовладні структури», «середній клас елементів управління» і 

«керований об'єкт». А основними компонентами системи державної політики 

є: субстанціональні, людські, інституційні, процесуальні елементи [53]. 

Субстанціональним елементом системи державної політики виступає 

влада, або «владна структура». Вона перебуває в центрі системи політики. А 

навколо неї на владних і навколовладних орбітах розташовуються інші 

компоненти її змісту. Характер державної влади передбачає застосування 

широкого кола заходів і способів примусу для здійснення передбачених 

законом процесів управлінського впливу на суспільство і його підсистеми з 
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питань розміщення ресурсів, розподілу, перерозподілу суспільних благ і т.і. 

Людські компоненти системи державної політики представлені 

керівниками держави і його основних інститутів (від вищої державної, до 

регіональних і місцевих), а також класом професійних управлінців, який 

зазвичай називають державними службовцями, або бюрократією. Остання 

функціонує в різних інститутах і на різних щаблях законодавчої, виконавчої 

та судової влади як по вертикалі, так і по горизонталі. 

Перераховані суб'єкти функціонують у складі певних державних 

інститутів і органів, які відносяться до інституційних компонентів системи 

державної політики. Особливий статус має інститут глави держави, 

адміністрація якого здійснює загальнодержавні функції-завдання в усіх 

сферах суспільного життя.  

Також за функціональними характеристиками виділяються державні 

інститути загальної компетенції, які діють в системі законодавчої, виконавчої 

та судової влади, в регіонах і на місцях. Такі інститути, як, наприклад, уряд 

країни, адміністрації міст, областей та інші, вирішують численні економічні, 

соціальні та інші завдання.  

Те саме можна сказати і до вищих судових органів, які приймають до 

розгляду справи в межах своєї компетенції. Окреме місце займають державні 

інститути, які мають вузьку спеціалізацію. На найвищому державному рівні в 

урядах виділяються, наприклад, інститути суто економічного блоку, до яких 

відносяться міністерства економіки, фінансів та ін. До соціального блоку 

відносяться міністерства охорони здоров'я, соціального захисту, освіти і 

науки тощо. Аналогічним чином функціонує система законодавчої влади, 

так, наприклад, у парламенті є комітети, комісії і підкомітети суто 

економічного, соціального, міжнародного. екологічного та іншого профілю. 

Зрозуміло, що в рівній мірі зазначене відноситься і до інститутів судової 

влади. 

Істотну роль в розробці і реалізації державної політики мають 

процесуальні компоненти, які характеризують різноманіття структурних 



 

 

13 

зв'язків і відносин суб'єктів та інститутів державної влади: тобто повним 

управлінським циклом.  

Останній включає в себе наступні стадії: вироблення і прийняття того 

чи іншого політичного рішення щодо управлінського впливу; організація 

виконання політичного рішення; регулювання об'єкта політичного 

управління; облік і контроль за виконанням політичного рішення і, нарешті, 

узагальнення результатів реалізації тієї чи іншої політики [15]. 

Паливно-енергетичний комплекс (далі ПЕК) є стратегічно важливою 

національно-господарською структурою в економіці України та її регіонів, 

технологічна єдність якої обумовлена організаційними взаємозв'язками і 

економічною взаємозалежністю нерозривного ланцюга видобутку – 

переробки – передачі – споживання – використання енергоресурсів. 

Організаційно ПЕК підрозділяється на галузі, системи і підприємства: 

 що видобувають: вуглевидобування, нафтовидобуток, 

газодобування, видобуток торфу, сланців, урану і інших ядерних матеріалів; 

 переробляють: вуглепереробка, нафтопереробка, газопереробка, 

переробка торфу, сланців, електроенергетика, атомна енергетика, котельні 

тощо. 

 передавальні і розподіляючі: перевезення вугілля, торфу, сланців, 

нафтопроводи і інші способи транспортування нафти і нафтопродуктів, 

газопроводи, електричні мережі, паро- і теплопроводи, трубопроводи 

місцевих енергоносіїв, газобалонне господарство; 

 споживання і використання в усіх галузях національного 

господарства на технологічні, санітарно-технічні і комерційно – побутові 

потреби, що об'єднуються поняттям «Енергетика галузей національного 

господарства», розділяється на енергетику промисловості, транспорту, 

сільського господарства, комунальну тощо [113]. 

Усі галузі ПЕК, будучи елементами цілісної системи, дуже тісно 

пов'язані між собою, оскільки підприємства, що належать різним галузям 

постійно взаємодіють (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Концептуальна сутність енергетичної сфери. 

 

Тобто організаційної єдності паливно-енергетичного комплексу немає, 

в сучасних умовах сталося ще більше організаційне відособлення окремих 

частин ПЕК з утворенням локальних господарських одиниць (акціонерних 

товариств) за участю державного капіталу і капіталу адміністративно-

виробничих структур. 

Проте, технологічна єдність виробництва і споживання паливно-

енергетичних ресурсів призводить до необхідності дуже тісних 

інформаційних зв'язків між різними частинами ПЕК, особливо в 

електроенергетиці. Тут існує єдина система оперативного управління, що 

об'єднує усі електроенергетичні об'єкти незалежно від рівня управління 
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(станції, мережі, системи, Єдина енергосистема країни) і форми власності 

(державна, акціонерна, колективна, приватна). 

В цілому, паливно-енергетичний комплекс характеризується високою 

взаємозамінністю своєї продукції, тісним зв'язком процесів виробництва і 

споживання, а також інерційністю. Оскільки енергія є універсальним 

ресурсом, а її споживання має свої особливості, будь-які перспективи 

розвитку інших галузей економіки, в першу чергу, пов'язані з 

енергоспоживанням. Це вимагає враховувати і особливості державного 

регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу, як складною 

системою з обов’язковим врахування інтересів всіх його галузей. 

Провідними галузями паливно-енергетичного комплексу є нафтогазова, 

електроенергетика, вугільна тощо, що мають більш ніж столітню історію 

розвитку.  

Так, важливим енергоресурсом є природний газ, на який покладаються 

великі надії, як на найбільш дешеве, умовно екологічне паливо в період 

підготовки до переходу на ширше використання альтернативних 

нетрадиційних видів енергії (вітри, сонця, приливний, внутрішнього тепла 

землі). Крім того, на території України є великі запаси цього виду палива.  

Завдяки високим споживчим властивостям, низьким витратам 

видобутку та транспортування, широкій гаммі застосування у багатьох 

сферах людської діяльності, природний газ займає особливе місце в паливно-

енергетичній і сировинній базі. Природний газ, як одне з найбільш 

затребуваних джерел паливно-енергетичних ресурсів в сучасному світі 

сприяє широкому використанню його у багатьох галузях господарства.  

У господарській діяльності використовується природний газ, що 

добувається з газових родовищ, газ, що добувається попутно з нафтою, і 

штучний газ, який отримують при газифікації сланців з вугілля. Крім того, 

використовується газ, що отримується при виробничих процесах в деяких 

галузях металургійної і нафтопереробної промисловості. Природний газ у 

значній кількості використовується, як паливо в металургійній, скляній, 
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цементній, керамічній, легкій і харчовій промисловості, повністю або 

частково замінюючи такі види палива, як вугілля, кокс, мазут, або є 

сировиною в хімічній промисловості [130]. 

Значним споживачем газу в промисловості є чорна металургія; у 

харчовій промисловості газ застосовується для сушки харчових продуктів, 

овочів, фруктів, випічки хлібобулочних і кондитерських виробів; при 

використанні газу на електростанціях зменшуються експлуатаційні витрати, 

пов'язані зі зберіганням, приготуванням і втратами палива і експлуатацією 

системи золовидалення, збільшується міжремонтний пробіг котлів, 

знижуються витрати электроэнергії на власні потреби, зменшується кількість 

експлуатаційного персоналу, знижуються капітальні витрати. Тобто, газова 

галузь забезпечує промисловість, теплову електроенергетику, комунальне 

побутове господарства тощо. 

Слід зазначити, що газова галузь не є монопродуктовою галуззю, бо 

разом з постачаннями магістральними трубопроводами природного газу 

(метан з невеликими добавками вищих вуглеводнів) постачається нафта, 

конденсат, сірка, зріджені гази, машинобудівна і сільськогосподарська 

продукція і тощо. Це вимагає комплексного розгляду нафтогазового 

комплексу та відповідного посилення державної підтримки саме 

нафтогазового комплексу і поліпшення державного регулювання 

надровикористання у зазначеній галузі. 

Окрім того, різні галузі і складові частини ПЕК економічно 

об'єднуються на українському і світовому енергетичному ринку (за прямими 

договорами, через товарно-сировинні біржі, з державними замовленнями і 

квотах на експорт і тому подібне) будучи господарський самостійними 

суб'єктами ринку. 

В той же час технологічна єдність ПЕК робить суб'єктів енергетичного 

ринку взаємозалежними, а в такій цілісній галузі як електроенергетика і при 

теплопостачанні від ТЕЦ і котельних, коли споживачі в повному розумінні 

слова прив'язані до теплових і електричних мереж, виникає природна 
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монополія виробників. 

Монополізм електроенергетики природним чином ускладнює розвиток 

ринкових стосунків між виробниками і споживачами енергії. 

Електроенергетика є виробничо – технологічним комплексом, що включає 

установки для генерування, перетворення, передачі і розподілу електричної і 

теплової енергії. Це електростанції і котельні різних типів, електричні і 

теплові мережі, а також підприємства і організації у складі галузі, що 

здійснюють проектування, будівельно-монтажні і пуско-налагоджувальні 

роботи, ремонтне обслуговування [176]. 

Електроенергія – найпрогресивніший і унікальніший енергоносій, 

оскільки вона здатна трансформуватися практично у будь-який вид кінцевої 

енергії: механічний світловий, тепловий, хімічний і інші. Тоді як паливо, 

безпосередньо використовуване в споживчих установках, пара і гаряча вода – 

тільки в механічну енергію і тепло різного потенціалу. На національному 

рівні більш високий рівень споживання та виробництва електроенергії на 

душу населення відповідає і більш високому рівню соціально-економічного 

розвитку країни. 

XX століття було не лише століттям стрімкого зростання споживання 

енергії у всьому світі, але і періодом постійного поліпшення її якості. У 1970-

і роки нафтові кризи змусили багато країн переглянути свою енергетичну 

політику у бік ресурсозберігання. 

Разом з цим, нині гостро встає питання про вибір пріоритетного 

напряму розвитку паливно-енергетичного комплексу, яким в умовах 

вичерпання органічної (вуглеводневого) сировини і дорожчання традиційної 

електроенергетики є відновлювана енергетика.  

Для подолання системної кризи в економіці потрібна заміна 

традиційних підходів в управлінні на нові методологічні рішення, основою 

яких повинен стати позитивний досвід вітчизняного і зарубіжного 

управління. Особливість подібних рішень в державному регулюванні полягає 

в розгляді об'єктів регулювання, у тому числі і паливно-енергетичного 
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комплексу, як цілісної економічної системи, елементи якої орієнтовані на 

реалізацію конкретної цільової установки і здатні забезпечити відтворення за 

рахунок власних ресурсів. При цьому важливо відстежувати динаміку таких 

основних системних властивостей, які характеризують, з одного боку, 

потенціал самого об'єкту регулювання (самоорганізація, саморегулювання, 

самозбереження), з іншої показують його відношення із зовнішнім 

середовищем (адаптивність, гнучкість, автономність, ієрархічність, безпека, 

надійність) [63]. 

Наприклад, паливно-енергетичний комплекс як система може 

відтворювати себе як у рамках наявної якісної визначеності, так і на рівні 

нової якості, перехід до якого означає розвиток системи державного 

регулювання, а основною системною ознакою на цьому рівні слід рахувати 

здатність поновлювати відтворювальний процес. Системотворними 

компонентами при цьому є фінансові, матеріальні, інформаційні і трудові 

ресурси. Причому фінансові ресурси виступають початковим моментом 

функціонування і розвитку виробництва, першопричиною обігу капіталу, і, 

разом з суб'єктивним чинником – людиною, складають основу 

відтворювальних процесів. 

При неможливості економічної системи забезпечити фінансами свій 

розвиток, її слід розглядати складовою частиною іншої, розвиненішої 

системи, що має здатність самофінансування інтенсивного розширеного 

відтворення. Наприклад, дезинтеграція енергетичної галузі перетворила її на 

сукупність організаційно-правових форм управління, які не здатні проводити 

ефективну науково-технічну політику.  

Отже, паливно-енергетичний комплекс, який є складною системою, 

виступає своєрідним інтегратором забезпечуючи міцні економічні, соціальні, 

виробничі, технологічні та екологічні зв'язки між окремими його складовими. 

Саме тому паливно-енергетичний комплекс є одним з головних чинників 

стабілізації економіки, забезпечує життєдіяльність інших галузей, 

консолідацію суб'єктів господарювання, вносить вирішальний вклад у 



 

 

19 

формування основних фінансово-економічних показників держави. 

Таким чином, розглядаючи у рамках системного підходу паливного-

енергетичний комплекс, як закриту систему, доцільно його удосконалення 

здійснювати у рамках цілей, що лежать усередині комплексу: підвищення 

продуктивності, зниження витрат, підвищення стійкості тощо. Перехід же до 

розгляду паливно-енергетичного комплексу, як відкритої системи вимагає 

постановки інших цілей, що забезпечують йому успіх тільки при 

відповідності внутрішніх складових, якості і обсягу чинників зовнішнього 

середовища, що постійно змінюються. При цьому властивості 

цілеспрямованості привносяться до цієї системи ззовні, а вирішуються 

завдання, як правило, не тільки в межах системи (менеджмент підприємств), 

а й ззовні (державне регулювання). 

 

1.2. Теоретичні основи механізмів реалізації державної політики в 

енергетичній сфері 

 

У сучасних ринкових умовах традиційні нормативно-розподільні 

методи вибору об'єктів і напрямів розвитку вступають в протиріччя з новими 

вимогами, ринковими механізмами, дефіцитом державного бюджету, 

неповним збором податкових платежів, заборгованістю перед бюджетом з 

боку підприємств, державних структур і населення. Це потребує відповідного 

корегування ринкового механізму з боку держави (виправлення 

«неспроможностей та недосконалостей ринку»). 

На нашу думку, всебічне врахування цивілізаційних і соціокультурних 

параметрів суспільного розвитку (в тому числі і з міжнародної практики) дає 

більше підстав для планування та здійснення довгострокових стратегій 

розвитку суспільства, конструювання майбутнього за допомогою 

інструментів державної політики. У той же час, такі перспективи можуть 

бути втілені лише при наявності відповідних технологій і механізмів 

формування та реалізації державної політики, в тому числі в енергетичній 
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сфері. 

Тому важливим етапом дослідження теоретико-методичних засад 

державної політики в енергетичній сфері є виокремлення механізмів її 

реалізації.  

Наявність низки проблемних питань, пов’язаних із розвитком паливно-

енергетичного комплексу передбачає відповідну увагу з боку системи 

державного управління. Слід зазначити, що вплив суб’єктів державної 

політики на об’єкти державної політики розвитку енергетичної сфери 

реалізується за допомогою дії відповідних механізмів державного 

управління. 

Малиновський В. вважає, що механізм державного управління є 

сукупністю засобів організації управлінських процесів і способів впливу на 

розвиток об’єктів, якими управляють, з використанням відповідних методів 

управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління [9].  

На думку Охотского Е., механізм державного управління – це 

функціонально й ієрархічно впорядкована система державних і 

муніципальних органів, організацій, підприємств та установ, яка 

забезпечується єдністю державної влади, єдиним правовим простором і 

єдиними принципами діяльності всіх структур, що в неї входять [12]. 

Аавторський колектив науковців у складі В. Корженка, В. Говорухи, О. 

Амосова вважають, що обов’язковими складовими механізмів державного 

управління є: цілі, принципи, функції, методи, інформація, технологія та 

технічні засоби [63]. 

Акімова Л. під механізмом державного управління розуміє систему, яка 

має на меті досягнення поставлених завдань щодо забезпечення матеріальних 

і інших важливих потреб суспільства для досягнення економічного ефекту, 

використовуючи при цьому інструменти державного управління [1].  

На наш погляд, механізм державної політики розвитку енергетичної 

сфери – це сукупність цілей, принципів, функцій, форм, методів, 

інструментів та спосіб їх застосування суб’єктами регулювання по 
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відношенню до об’єктів регулювання шляхом створення належних умов 

видобутку, виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі, 

споживання, охорони всіх видів енергоресурсів, з метою забезпечення 

сталого, збалансованого та інноваційного розвитку галузей та сфер паливно-

енергетичного комплексу та енергетичної системи в цілому, забезпечення 

національної енергетичної безпеки, соціально-економічного розвитку країни 

на екологічних засадах та підвищення рівня життя населення. 

В межах проведеного дослідження нами було виокремлено такі 

механізми реалізації державної політики в енергетичній сфері: політико-

адміністративний, законодавчо-нормативний, фінансово-економічний, 

соціально-комунікаційний (рис. 1.2).  

Державна політика має бути спрямована на інвестиційну модель 

розвитку енергетичної сфери і орієнтуватися на нарощування об'єму 

інвестицій і зміну їх структури, а в якості основного інструменту 

стимулювання надходження капіталу в галузі, які недостатньо динамічно 

розвиваються та інвестиційні непривабливі галузі, має виступити державна 

політика протекціонізму. 

Ця політика має бути реалізована відносно інвесторів в галузях 

енергетичної сфери, що характеризуються високою мірою зносу основних 

виробничих  фондів, високою капіталоємністю і тривалим інвестиційним 

циклом. При цьому заходи з залучення додаткових інвестицій у галузі 

енергетичної сфери повинні стати невід'ємною частиною 

загальнонаціональної політики держави. 

До загальних заходів державної підтримки повинні відноситися: 

 поліпшення підприємницького клімату в енергетичній сфері, 

створення якісних і стабільних правил економічної діяльності компаній, в 

першу чергу, на основі стабільного і збалансованого законодавства; 

 вдосконалення практики амортизаційних відрахувань;  

 застосування інструментів спеціальної підтримки інвестицій в 

пріоритетних секторах;  
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Рис. 1.2. Механізми реалізації державної політики в енергетичній 

сфері. 

 

Суб’єкти державної політики в енергетичній сфері 

зменшення енергоємності економіки; забезпечення фізичної та економічної 

доступності енергетичних ресурсів; розвиток альтернативної енергетики; підвищення 

енергоефективності та енергозбереження; забезпечення енергетичної безпеки країни 

Принципи 
Наукової обґрунтованості та гнучкості; цілісності та упорядкованості; соціальної 

відповідальності та мотиваційності; екологічності та економічності; конкурентності 
та інноваційності; законності та невідворотності покарання; прозорості та 

відкритості; результативності та ефективності; інформатизації та дебюрократизації 

Законодавчо-

нормативний 

Соціально- 

комунікаційний 

Фінансово-

економічний 

 

Економічні 
 

Правові 
Соціально-

психологічні 

Інструменти 

Конституція України; 

кодекси та закони 

України; норма-

тивно-правові акти: 

ВРУ, Президента, 

Кабінету міністрів, 

міністерств і 

відомств, органів 

місцевого самовря-

дування; стратегії 

розвитку країни та 

регіонів; програми 

реформ 

Економічні нормативи 

та ліміти; соціальні 

стандарти і гарантії; 

державні інвестиції; 

амортизаційні 

відрахування; митні 

тарифи; податки та 

збори; «зелений» 

тариф; державні 

цільові програми і 

проекти; лізинг;  

страхування; «теплі 

кредити»; субсидії 

Інформаційно- 

роз’яснювальні  

(звіти, прогнози,  

прес-брифінги, прес-

релізи, конференції, 

зустрічі держпоса-

довців з населенням 

(townhallmeetings)); 

рекламно-мотива-

ційні (ЗМІ, цифрові 

(соціальні) медіа 

(Facebook, Twitter, 

Instagram тощо). 

Об’єкти державної політики в енергетичній сфері 

Мета 

 

Методи 

Внутрішня  

політика і безпека 

(політичні угоди та 

процеси);  

зовнішня політика і 

безпека (міждер-

жавні угоди про 

партнерство, 

співробітництво та 

інтеграцію; 

членство в 

міжнародних 

організаціях) 

 

 

Адміністративні 

Політико-

адміністративний 

Механізми 
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 сприяння мінімізації підприємницьких і некомерційних ризиків 

інвестування, підтримку програм комплексного страхування; 

 зниження адміністративного тиску на окремі галузі енергетики; 

 довгострокові тарифні гарантії інвесторів в сферах, де 

застосовується цінове регулювання [14]. 

Такими галузями, що потребують спеціальних заходів підтримки 

капіталовкладень, є атомна енергетика, видобуток і транспортування газу, 

видобуток і переробка вугілля, поновлювані джерела енергії, нафто- і 

газопереробка, транспортна інфраструктура, паливно-енергетичне 

машинобудування. При цьому пряма державна підтримка у вигляді 

фінансування з бюджетів усіх рівнів має бути представлена проєктами, що 

мають стратегічне значення або високу соціальну значущість. 

Подібні проєкти можуть бути реалізовані за допомогою відповідних 

механізмів, через державні цільові програми, і в першу чергу, державну 

цільову програму. Проте без капіталовкладень за рахунок приватного сектора 

економіки державна інвестиційна політика в енергетичній сфері навряд чи 

може бути реалізована повною мірою.  

Тому залучення в енергетичний сектор необхідних кредитних ресурсів 

при збереженні стійкості бюджетних надходжень, може бути забезпечено 

наступними заходами державного регулювання: 

 створення стабільного режиму оподаткування і нормативно-

правової бази, що захищає і гарантує дотримання в законному порядку прав і 

інтересів інвесторів; 

 вдосконалення законодавства у сфері участі іноземних інвесторів 

у будівництві об'єктів видобутку, виробництва і транспортування паливно-

енергетичних ресурсів; 

 розвиток лізингових операцій [19]. 

Слід зазначити, що великі системи, до яких відноситься енергетична 

сфера, у своєму розвитку трохи змінюють зв'язки і елементи. Наприклад, 

введення нових потужностей або будівництво додаткової лінії 



 

 

24 

електропередачі трохи впливають на внутрісистемні зв'язки, оскільки 

система в цілому продовжує працювати. 

Властивість динамічності визначається впливом справжнього стану на 

майбутнє, тобто розвиток системи в майбутньому багато в чому 

зумовлюється прийняттям поточних рішень. 

Властивість інерційності відбиває здатність системи протистояти 

зовнішнім і внутрішнім діям. Інерційність системи можна визначитиза 

періодом часу від ухвалення рішення, що змінює систему, до його реалізації. 

Дискретність відбиває стрибкоподібні зміни в структурі і зв'язках при 

розвитку системи. Вона визначається будівництвом і пуском нових 

електростанцій, ліній електропередач і інших об'єктів, що мають дискретну 

потужність. Наприклад, продуктивність ТЕЦ на парі змінюється дискретно 

відповідно до числа працюючих котлів. 

Група ознак, що характеризують функціонування системи, 

визначається комплексними властивостями економічності і надійності. 

Економічність – це властивість системи здійснювати свої функції з 

мінімумом матеріалізованої і живої праці, що витрачається за наявності 

певних обмежень. Ця властивість віднесена до групи функціонування, 

оскільки воно більшою мірою проявляється в експлуатаційний період. 

Надійність є комплексною властивістю системи, що дозволяє 

виконувати задані функції за заданих умов і обмежень функціонування. 

До групи ознак, що характеризують керованість системи, можна 

віднести наступні характеристики: 

 неповнота інформації, суть якої полягає в тому, що разом з 

точною або однозначною інформацією, значна її частина являється 

вірогідною і невизначеною; 

 адаптивність характеризується як властивість системи 

пристосовуватися до нових умов з малими витратами на основі накопичення 

і використання інформації; 

 невизначеність рішень має місце в результаті постійної зміни 
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зовнішніх і внутрішніх умов функціонування системи [6].  

Основна особливість державної політики в енергетичній сфері полягає 

в завданні за визначенням напрямів ефективнішого використання природних 

енергетичних ресурсів, як найважливішого національного надбання країни. 

Це необхідно, передусім, для істотного зростання вироблення ВВП і 

підвищення якості життя населення при зниженні питомих енергетичних і, як 

наслідок, матеріальних витрат суспільства.  

В зв'язку з цим, основними чинниками, як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища, що визначають особливості державної політики в 

енергетичній сфері слід назвати: 

 динаміку попиту на паливно-енергетичні ресурси, обумовлену 

темпами зростання національної економіки; 

 стан світової енерго-економічної кон'юнктури;  

 масштаби впровадження ресурсозберігаючих і енергозбережних 

технологій, як в самому паливно-енергетичному комплексі, так і в інших 

галузях економіки; 

 формування сприятливого інвестиційного клімату, що передбачає 

вдосконалення законодавства в сфері податкової, цінової і митної політики; 

 гармонізацію стосунків енергетики і навколишнього середовища, 

оскільки окремі елементи енергетичної сфери впливають негативно на 

довкілля; 

 модернізацію науково-технічного потенціалу енергетичної сфери 

з подальшим переходом до енергетики майбутнього (воднева енергетика, 

хімічні енер-гоелементи, лазерний транспорт енергії та ін.) [57]. 

Глобальні процеси глибокої інтеграції національних економік у 

світову, зумовили необхідність побудови нової моделі взаємовідносин 

держави, споживачів енергетичних ресурсів і елементів паливно-

енергетичного комплексу. 

Тому, доцільною є побудова державної політики в енергетичній сфері 

на наступних принципах: 
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 узгодження економічних інтересів держави і господарюючих 

суб'єктів; 

 оптимізація виробничої і галузевої структури енергетичної сфери 

відповідно до потреб економіки країни і в першу чергу населення; 

 забезпечення рівноваги попиту і пропозиції енергоресурсів на 

внутрішньому ринку; 

 створення необхідних умов для реалізації інвестиційного 

потенціалу енергетичної сфери; 

 орієнтація на переважно приватну підприємницьку ініціативу в 

реалізації цілей державної енергетичної стратегії, у тому числі в 

інвестиційній сфері; 

 оновлення виробничої бази енергетичної сфери на основі 

новітніх досягнень науково-технічного прогресу; 

 ефективне використання експортного потенціалу енергетичної 

сфери, підвищення конкурентоспроможності продукції комплексу; 

 підвищення ефективності використання енергії, 

енергозбереження і радикальне зниження енергоємності ВВП [64]. 

Наступною особливістю державної політики енергетичної сфери є та 

обставина, що в силу його стратегічної важливості він перебуває під впливом 

такого чинника зовнішнього середовища, як контроль держави. Цей чинник, 

зокрема, пов'язаний з високою мірою монополізації галузей енергетичної 

сфери і, відповідно, з необхідністю як захисту споживачів від встановлення 

необгрунтовано завищених тарифів, так і з можливістю акумулювати 

фінансові кошти, необхідні для сталого функціонування і розвитку 

енергетичної сфери. 

Важливою функцією державного регулювання розвитку енергетичної 

сфери є регіональна складова.  

При цьому, основним завданням регіональної енергетичної політики 

слід вважати забезпечення соціально економічного розвитку територій будь-
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якого рівня шляхом ефективного, надійного і безпечного енергозбуту при 

мінімальних витратах суспільства і при прийнятному рівні техногенної дії на 

довкілля. І це завдання, незалежно від змін, викликаних різними 

економічними, політичними, соціальними, технічними та іншими чинниками 

має бути сталим та беззаперечним. 

Адже логічно, що не всі регіони країни забезпечені в достатньому 

обсязі енергоресурсами і з часом їх дефіцитність може зростати. Відповідно, 

державне регулювання енергетичної сфери має враховувати принципові 

відмінності умов енергозабезпечення і структури паливно-енергетичного 

балансу регіонів. 

Також об'єктивним чинником необхідності вирішення регіональної 

складової державної політики в енергетичній сфері є необхідність 

забезпечення реалізації стратегії розвитку енергетики та регіонів в інтересах 

держави [47]. 

Важливою функцією державного регулювання розвитку енергетичної 

сфери є реалізація соціальних функцій, а саме гарантоване постачання 

енергетичними ресурсами населення, соціально значимих і стратегічних 

об'єктів. В той же час, в період нестабільності та існуючих загроз, у зв’язку з 

проведенням структурних перетворень в енергетичній сфері, можливі 

негативні наслідки для окремих груп економічних агентів, нейтралізувати які 

здатна лише держава через застосування відповідних механізмів державного 

регулювання. При цьому, державна політика в енергетичній сфері в контексті 

вирішення соціальних проблем мають передбачати: мінімізацію негативних 

наслідків реформування галузей комплексу для соціально незахищених груп 

населення, соціально необхідних і стратегічних об'єктів; регулювання 

соціальних аспектів життєдіяльності працівників паливно-енергетичного 

комплексу. 

Реалізації цих функцій повинне сприяти формування результативних 

адміністративного і економічного механізмів державної політики, які 

забезпечують: 
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 створення інститутів, відповідальних за постачання 

енергоресурсами населення, об'єктів життєзабезпечення, стратегічних 

об'єктів (гарантуючих постачальників); 

 формування ефективної системи соціального захисту незаможних 

верств населення; 

 раціоналізацію системи розподілу бюджетних коштів, 

направлених на фінансування соціальної допомоги; 

 визначення та підтримка стратегічно значимих об'єктів з метою їх 

безперебійного постачання енергоресурсами; 

 створення за рахунок бюджетних джерел фінансування резервних 

запасів енергоресурсів, призначених для постачання соціально значущих і 

стратегічних споживачів; 

 розробку і реалізацію цільових державних програм розвитку 

регіонів, що мають в якості містоутворювальних підприємства енергетичної 

сфери. При цьому державне регулювання має бути диференційованим і 

базуватися на об'єктивній діагностиці стану конкретної території [44]. 

Окрім перерахованих функцій держави, що зачіпають усе населення 

країни, необхідною є розробка комплексу заходів державного регулювання, 

спрямованих на рішення специфічних проблем працівників енергетичної 

сфери: 

 забезпечення безпечних умов праці на підприємствах 

енергетичної сфери, зниження аварійності і травматизму; 

 розширення соціальних гарантій і розвиток системи страхування 

робітників енергетичної сфери і членів їх сімей; 

 диверсифікація виробництва в містах, побудованих на базі 

містоутворювальних підприємств енергетичної сфери;  

 розробка нових соціальних технологій для забезпечення 

зайнятості працівників, що вивільняються; 

 створення системи гарантованого забезпечення житлом 
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працівників підприємств енергетичної сфери, у тому числі на нових 

родовищах, поліпшення їх житлових умов; 

 забезпечення умов, що полегшують переїзд працівників з 

підприємств енергетичної сфери при виробленні трудового стажу, а також в 

результаті закриття підприємств; 

 реалізацію спеціальних рекреаційно-реабілітаційних програм для 

працівників; 

 вдосконалення системи перекваліфікації і перепідготовки кадрів 

відповідно до сучасних вимог; 

 розробка і реалізація комплексної системи безперервної освіти і 

підвищення кваліфікації фахівців усіх рівнів; 

 розробку нормативно-правової бази, що регламентує умови 

роботи і відпочинку працівників енергетичної сфери, передбачає 

безпосереднє створення таких умов компаніями, а також і контроль з боку 

держави за дотриманням встановлених нормативів;  

 розвиток соціального партнерства на основі галузевих тарифних 

угод в цілях підтримки соціальної стабільності в галузях енергетичної сфери; 

 реалізація цільових державних програм розвитку регіонів з 

видобутку нафти, газу і вугілля, що падає, які неможливо фінансувати на 

місцевому рівні; 

 розвиток соціально-культурної сфери в місцях проживання 

працівників енергетичної сфери [19]. 

Для реалізації перерахованих заходів знадобляться значні кошти. Тому 

необхідно вжити заходи, (у тому числі по зміні податкового законодавства), 

стимулюючі підприємства паливно-енергетичного комплексу до переважного 

фінансування соціальних заходів, і лише в окремих випадках передбачати їх 

державне субсидування.  

Таким чином, на основі проведених досліджень можна укласти, що 

тільки при забезпеченні реалізації на державному рівні вищенаведених цілей, 
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принципів, методів, механізмів та інструментів державної політики в 

енергетичній сфері, відкриються додаткові можливості щодо забезпечення 

потреб суспільства в енергетичних ресурсах у економічно обґрунтований та 

екологічно прийнятний спосіб, як необхідної передумови підвищення рівня 

життя населення. Крім того, в сучасних умовах сталий розвиток енергетичної 

галузі України, як невід’ємної частини європейського енергетичного 

простору – це основа розвитку конкурентної економіки, запорука державного 

суверенітету, питання забезпечення національної енергетичної безпеки. 

 

1.3. Особливості реалізації державної політики в енергетичній 

сфері в різних країнах світу 

 

Соціально-економічний і науково-технічний прогрес світової 

цивілізації в XX столітті і особливо в другій його половині супроводжувався  

неухильним, хоча і нерівномірним в розрізі окремих країн, зростанням 

використання мінерально-сировинних ресурсів. Стан економіки сучасної 

держави, рівень життя населення і подальший його стійкий розвиток в 

перспективі XXI століття визначаються масштабами і ефективністю 

використання паливно-енергетичних ресурсів. Така об'єктивна 

закономірність найзначніше проявляється в групі розвинених країн, сумарна 

доля яких у світовому споживанні різних корисних копалини близька або 

значно вище 50% при чисельності їх населення 16-17% від загальної 

кількості на планеті [19]. 

Сучасні процеси, які відбуваються в енергетичній сфері провідних 

країн світу, зарактеризуються такими тенденціями, як перехід від викопної 

енергії до відновлюваної, боротьба з глобальними кліматичними змінами 

через реформування галузей паливно-енергетичного комплексу, забезпечення 

сталого розвитку та підвищення рівня життя населення за рахунок 

ефективності використання енергії та зниження її вартості через застосування 

альтернативних її джерел.  
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Так, міжнародний досвід свідчить, що для зниження вартості енергії 

для соціально незахищених груп населення або перерозподілу багатства 

природних ресурсів урядами різних країн (в тому числі і України) 

використовуються субсидії на використання викопного палива.  

Так, у 2018 р. сума таких субсидій на глобальному рівні становила 400 

млрд. дол. США, однак це лише 8 % коштів, витрачених на субсидії на 

використання викопного палива, які було надано 20 % найбіднішого 

населення. Частково це пов’язано з неналежним цільовим спрямуванням 

субсидій на використання викопного палива. Окрім того, такі субсидії 

певною мірою можуть стимулювати марнотратство, виснажують державні 

бюджети і призводять до збільшення обсягів викидів. Вони стримують 

інвестиції у низьковуглецеві технології та енергоефективне обладнання і 

знижує спроможність попиту реагувати на зміни цін. Крім того, виробники 

енергії часто зазнають фінансових збитків через заниження цін на 

енергетичні товари, що може призвести до браку інвестицій у секторі [11].  

У відповідь на зазначені проблеми лідери G20 ще у 2009 р. 

зобов’язалися ліквідувати неефективні субсидії на використання викопного 

палива. Скорочення таких субсидій стимулюватиме інвестиції в енергетичну 

інфраструктуру, сприятиме використанню відновлюваних джерел та чистих 

технологій і заохочуватиме споживачів вживати зусиль для 

енергозбереження. Більш того, поетапна ліквідація усіх субсидій на 

використання викопного палива до 2030 р. має сприяти зменшенню 

глобальних викидів вуглекислого газу на 10 %. Падіння цін на нафту із 

середини 2014 р. стало додатковим поштовхом до їх ліквідації, оскільки 

зменшення розриву між ринковими та субсидованими цінами зробило цей 

процес менш суперечливим з політичної точки зору. Кілька країн, зокрема 

Індія, Індонезія та Малайзія, уже скористалися такою можливістю [11].  

Слід зазначити, що на відміну від України, у країнах-членах ОЕСР 

рахунки за електроенергію нижчі для промислових споживачів порівняно з 

побутовими споживачами.  
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Так, за даними МЕА, у 2018 р. побутові споживачі платили за 

електроенергію 187,98 дол. США / МВт·год, тоді як промислові споживачі 

платили 100,32 дол. США / МВт·год. Зазначені показники наводяться для 

таких країн-членів ОЕСР за вказаний період: Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, 

Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 

Угорщина, Ірландія, Корея, Латвія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, 

Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати 

Америки [11].  

Це частково пов’язано з тим, що промислові споживачі 

використовують більше електроенергії та отримують більші обсяги за вищої 

напруги. Відповідно, постачання електроенергії промисловим споживачам 

ефективніше та дешевше. Для побутових споживачів, навпаки, ціна 

електроенергії вища через додаткові витрати, пов’язані з постачанням.  

На наш погляд, цей досвід доцільно застосовувати й в Україні, що 

сприяло б підвищенню конкурентоспроможності української продукції, як на 

внутрішньому, та і світовому ринку та сприяло процесам енергозбереження в 

домогосподарствах населення. 

Також трендом останнього десятиліття низки країн світу 

простежується тенденція до демонополізації і сприяння з боку держави 

створення в паливно-енергетичному комплексі високонкурентного ринкового 

середовища. А основною метою державного регулювання розвитку стає 

підвищення ефективності роботи енергетичних компаній, бо в умовах 

конкуренції, коли споживач має право вибору постачальника енергоресурсу, 

вони вимушені знижувати вартість і одночасно підвищувати якість 

енергетичних послуг, що надаються. І якщо ціни на енергоресурс при цьому 

номінально стають вільними, усі учасники ринку, як і раніше гратимуть за 

правилами, встановленими органами державного регулювання.  

У США, наприклад, в кожному штаті існує енергетична комісія, 

розробляюча подібні правила і контролююча їх дотримання. Слід зазначити, 
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що процес створення конкурентного ринку в електроенергетиці є досить 

складним навіть для країн з розвиненою ринковою економікою. Свідоцтвом 

цього може, наприклад, служити той факт, що в США ринкові реформи в 

електроенергетиці здійснюються не в усіх штатах. На початковому етапі 

ринкових перетворень в електроенергетиці право вибору постачальника 

надавалося лише обмеженій частині споживачів, число яких потім поступово 

збільшувалося. І для того, щоб усі споживачі стали абсолютно вільними у 

виборі постачальника електроенергії і енергетичних послуг проходить досить 

тривалий час [19]. 

Ще однією важливою особливістю державного регулювання розвитку 

ПЕК в різних країнах слід вважати тенденцію сучасного розвитку світової 

енергетики, як рух багатьох країн і навіть цілих регіонів до створення єдиних 

спільних енергетичних ринків. 

Так, у країнах Європейського Союзу (ЄС) реалізацією цієї тенденції 

стало прийняття у рамках ЄС у кінці 1996 р. Директиви з електроенергетики, 

в якій було передбачено лібералізацію електроенергетичного сектора. 

Директивою передбачалося забезпечення умов, при яких усі нові потужності 

з вироблення електроенергії в країнах ЄС мають бути відкриті для вільної 

конкуренції. А держави – члени ЄС повинні були визначити «обраних 

споживачів», на долю яких припадає близько 25% внутрішніх (для кожної 

країни) потреб в електроенергії і які будуть вільні у виборі постачальника в 

межах усього Євросоюзу. Слід зазначити, що багато європейських держав 

продовжують робити додаткові зусилля, направлені на прискорення процесу 

лібералізації у сфері електроенергетики [54]. 

Але головним глобальним трендом сьогодення, який відбувається в 

енергетичній сфері провідних країн світу, є, так званий «енергетичний 

перехід», тобто перехід від викопної енергії до відновлюваної та боротьба з 

глобальними кліматичними змінами через реформування галузей паливно-

енергетичного комплексу у визначеному напрямку. 

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства сонячна 
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енергетика і біопаливо будуть домінувати на «зеленому» енергоринку до 

2022 р. А в 2021 р. до 1200 ГВт діючих вугільних генеруючих потужностей 

може виявитися в експлуатації дорожче, ніж витрати на будівництво 

сонячних електростанцій [21]. 

Так, у доповіді генсека ООН про тенденції в області сировинних 

товарів зазначається, що в 2018 р. зростання відновлювальних джерел енергії 

становить понад 4%, і на їх частку припала приблизно чверть зростання 

загального попиту на первинну енергію. В сфері електроенергії частка 

«чистих» джерел зросла на 45%. На тлі реалізації програм енергозбереження 

та збільшення частки альтернативної енергетики в світовому енергетичному 

балансі зростання світового попиту на нафту сповільниться до рівня 2008 р., 

відзначають в МЕА [21]. 

Тому не випадково, що за підсумками першої половини 2020 р. 

сонячна та вітрова енергетика дали рекордні 10% від загальносвітового 

обсягу виробництва електроенергії. У той же час вугільні електростанції 

працювали менш ніж наполовину своїх потужностей. Незважаючи на 

значний спад у споживанні енергії під час пандемії поновлювані джерела 

енергії в період з січня по червень 2020 р. виробили 1129 ТВт / год. За ті ж 

півроку 2019 р. виробництво склало 992 ТВт / год, тобто річний приріст 

склав 13,8% [36]. 

Загалом світова частка енергії, отриманої від вітру і сонця, збільшилася 

з 2015 р. укладення Паризького угоди про клімат - більш ніж удвічі: тоді вона 

становила 4,6%. З іншого боку, обсяг енергії від спалювання вугілля - самого 

брудного для екології викопного палива - знизився на 8,3% в першій 

половині 2020 р. Значна кількість потужних економічних держав - Китай, 

США, Індія, Японія, Бразилія, Туреччина - виробляють мінімум 10% 

електрики з вітру і сонця. А Великобританія і Євросоюз вже отримують 21% 

і 33% енергії з відновлюваних джерел, відповідно [36]. 

За прогнозами Глобального ради з вітроенергетики (GWEC), до 2030 р. 

виробництво енергії морського вітру може зрости по всьому світу з 29,1 ГВт 
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в 2019 р. до 234 ГВт. А у азіатсько-тихоокеанському регіоні в найближчі 10 

років очікується зростання цього сектора чистої енергетики [36]. 

До речі, в доповіді Міжнародного агентства з відновлювальних джерел 

енергії (IRENA) йдеться про те, що зниження вартості відновлювальних 

джерел енергії харктеризує поворотний момент в переході на 

низьковуглецеву енергетику. Сьогодні будівництво нових сонячних і 

вітряних електростанцій обходиться дешевше, ніж експлуатація існуючих 

вугільних. Агентство заявило, що більш привабливі ціни на відновлювальні 

джерела енергії в порівнянні з виробництвом електрики на видобувному 

паливі можуть допомогти урядам вжити заходів щодо просування до 

екологічно чистої економіки після Коронавірусного шоку. Вчені вважають, 

що світу необхідно здійснити набагато швидший перехід для пом'якшення 

найгірших наслідків зміни клімату, адже енергія вітру і сонця стає все більш 

конкурентоспроможною [21]. 

Згідно зі звітом IRENA, більше половини поновлюваних потужностей, 

введених в дію в 2019 р. забезпечили більш низькі витрати, ніж найдешевші 

новітні вугільні електростанції. Відзначається, що середня вартість 

будівництва нової фотоелектричної або берегової вітрової генеруючої 

установки вже обходиться дешевше, ніж підтримка працездатності діючих 

вугільних електростанцій. Це підсилює аргументи на користь відмови від 

вугілля. Річні витрати на глобальну енергосистему можуть скоротитися на $ 

23 млрд, якщо використовувати прибережні вітряні і фотоелектричні 

електростанції замість найдорожчих вугільних генеруючих об'єктів 

сумарною потужністю 500 ГВт. В основному, вони розташовані в Німеччині, 

Індії, Китаї, Польщі, США, Україні, Південній Кореї і Японії. Такий перехід 

також скоротить глобальні викиди вуглекислого газу приблизно на 5% від 

загального обсягу викидів CO2 в 2019 р. [21]. 

Загальносвітова тенденція щодо «енергетичного переходу» та боротьби 

з глобальними кліматичними змінами може мати значний вплив не тільки на 

глобальну енергетику, а й на глобальну торгівлю взагалі. 
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Так, один із гіпотетичні сценаріїв, які активно обговорюються, – це 

можливість запровадження так званого карбонового податку, який діятиме в 

тому числі на імпорт у разі, якщо постачальники з інших країн не 

застосовуватимуть заходів щодо скорочення викидів CO2. Загалом, ситуація з 

викидами в країнах світу, зокрема, й в Україні, наведена в табл. 1.1. 

Ці дані засвідчують, і в абсолютному значенні, і в контексті темпів 

скорочення, що ситуація в Україні набагато краща, ніж в ЄС загалом і його 

найбільш розвинутих країнах зокрема (інша справа, що сталося це не завдяки 

свідомій державній політиці екологізації економіки в цілому та енергетики, 

зокрема, а переважно через деіндустріалізацію 1990-х рр.). 

Таблиця 1.1 

Викиди СО2 в розрахунку на душу населення, т [90]. 

Країна 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

% 2015 

до 

1995 

Україна 12,10 8,66 6,53 7,09 6,64 4,35 4,49 50,2% 

ЄС 8,14 8,00 7,85 8,03 7,29 6,45 6,47 80,6% 

Окремі країни ЄС 

Німеччина 11,06 10,58 10,10 9,67 9,27 8,90 8,84 84,1% 

Франція 6,22 5,86 5,95 6,10 5,43 4,57*  78,0% 

Італія 7,40 7,57 7,91 8,17 6,84 5,27*  69,6% 

Нідерланди 11,01 11,55 10,92 11,15 11,16 10,18 10,03 88,2% 

Польща 9,25 8,92 7,82 7,93 8,31 7,52 7,88 84,3% 

Окремі інші країни 

Білорусь 8,56 5,96 5,39 6,12 6,64 6,14 6,13 103,0% 

Велика 

Британія 
9,66 9,27 9,20 8,98 7,85 6,22 5,78 67,1% 

Казахстан 15,94 10,70 7,93 11,71 15,23 13,80 13,89 129,0% 

Молдова 7,01 3,79 1,20 1,70 1,72 1,74 1,83 46,0% 

Туреччина 2,75 2,94 3,42 3,50 4,10 4,46 4,67 151,7% 

США 19,14 19,28 20,18 19,59 17,44 15,99 15,50 82,9% 

Джерело: за даними Світового банку 
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Тому не випадково, що в сучасних умовах відбувається активізація 

зусиль ЄС із впровадження в життя Єдиного зеленого курсу (Green Deal), 

покликаного зробити більш кліматично нейтральною економіку Євросоюзу. 

Тому розглянемо досвід державного регулювання розвитку паливно-

енергетичного комплексу в Європейському Союзі. 

В останні роки Європейський Союз почав застосовувати так звану 

«енергетичну дипломатію ЄС», значення якої зростає в контексті 

переорієнтаціє в умовах «нової ери», під якою мається на увазі проголошена 

ЄС наприкінці 2019 р. програма Green Deal, яку перекладають як «Зелений 

пакт для Європи» або «Європейський зелений курс»: йдеться про концепцію 

перетворення Європи до 2050 р. в перший кліматично нейтральний 

континент планети [27].  

Європейською програмою Green Deal поставлено завдання за 30 років 

здійснити декарбонізацію енергетики і в цілому економіки, тобто домогтися 

відмови від використання шкідливих для глобального клімату викопних 

енергоносіїв вугілля, нафти і природного газу, замінивши їх на поновлювані 

джерела енергії (ВДЕ) і на вироблене за допомогою екологічних технологій 

сировину, наприклад – на «зелений» водень. 

Слід зазначити, що Євросоюзу при вибудовуванні його нової 

енергетичної дипломатії потрібне «стратегічне терпіння». Експерти SWP 

рекомендують ЄС при формуванні енергетичних партнерств ставити на 

чільне місце боротьбу із забрудненням навколишнього середовища на 

місцях, сприяння «зеленим» проєктам, електрифікації, інтеграції 

енергосистем – і не вимагати відразу зниження викидів CO2 або відмови від 

використання вугілля [27]. 

В цілому, лідери країн ЄС досягли угоди про скорочення до 2030 р. 

викидів парникових газів на 55% в порівнянні з рівнем 1990 р. і мають намір 

до 2030 р. поетапно відмовитися не тільки від вугілля, але і від газової 

генерації, замінити атомні АЕС, а також задовольнити зростаючий попит на 

електроенергію для електромобілів, теплових насосів і електролізерів за 
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рахунок розвитку відновлюваної енергетики. Зрушення обумовлене 

розширенням використання вітряної та сонячної енергії, обсяги якої майже 

подвоїлися з 2015 р., а п'ята частина електроенергії в ЄС вироблена на 

вітрових і сонячних електростанціях. Виробництво енергії на основі вугілля 

знизилося на 20% – вугільні станції забезпечили лише 13% електроенергії, 

виробленої в Європі. До речі, найвищі частки вироблення вітрової та 

сонячної енергії сьогодні зафіксовані в таких країнах: Данія (61%), Ірландія 

(35%), Німеччина (33%), Іспанія (29%) [54]. 

Розглянемо особливості державного регулювання розвитку паливно-

енергетичного комплексу в провідній країні Європейського Союзу – 

Німеччині. 

В сучасних умовах в Німеччині відбувається так званий «енергетичний 

перехід» (нім. еnergiewende – «енергетичний переворот», «енергетична 

революція») – перехід на низьковуглецеву економіку з відмовою від атомної 

енергетики. План ґрунтується на політиці під назвою «Енергетична 

концепція» (еnergiekonzept), опублікованій у 2010 р., та Законі про 

відновлювані джерела енергії (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG), прийнятому 

в 2000 р. Програма «Енергетичний перехід» отримала широку підтримку 

серед зацікавлених сторін в уряді, промисловості та громадянському 

суспільстві і передбачає таке:  

 скорочення викидів парникових газів та споживання первинної 

енергії; 

 досягнення цільових показників генерації енергії з відновлюваних 

джерел (до 2025 р. планується генерувати з ВДЕ 40-45 % електроенергії); 

 поступова відмова від вугільної генерації до 2038 р. та атомної 

енергетики – до 2022 р.; 

 стимулювання заходів, спрямованих на забезпечення 

енергоефективності (до 2020 р. планується зменшити споживання 

електроенергії на 10 %, а до 2050 р. – на 25 % у порівнянні з 2008 р.) [10].  

Для забезпечення енергетичного переходу країни в Міністерстві 
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економічних справ та енергетики Німеччини було розпочато моніторинговий 

процес під назвою «Енергія майбутнього», за результатами якого щороку 

готується моніторинговий звіт, який затверджується Кабінетом Міністрів та 

передається до Бундестагу. Окрім цього, незалежна комісія у складі чотирьох 

експертів у сфері енергетики надає політичні консультації та наукові 

матеріали. Кожні три роки Уряд готує звіт за результатами виконання 

програми переходу для більш поглибленого аналізу. Електроенергетика стала 

однією з основних галузей, яких стосується «Енергетичний перехід». У 

першій половині 2018 р. відновлювана енергетика наздогнала ключове 

джерело електроенергії в Німеччині – вугілля. Так, частка відновлюваних 

джерел енергії у валовому обсязі споживання електроенергії досягла 38,2 %. 

Крім того, Німеччина продовжує курс у напрямку відмови від атомної 

енергетики до 2022 р.: найбільші атомні реактори вже виведені з експлуатації 

без негативних наслідків для безпеки електропостачання. У межах 

зазначеного процесу також виявляються проблеми, пов’язані з 

балансуванням мереж та відмовою від вугільної енергетики, які 

розв’язуються за допомогою відповідних механізмів державного 

регулювання [10].  

Одним з ключових елементів «енергетичного переходу» у Німеччині та 

основою програми стимулюючих тарифів є трансформація нормативно-

правової бази, в першу чергу прийняття Закону про відновлювані джерела 

енергії (EEG), який спрямований на підтримку виробництва електроенергії з 

ВДЕ. Моніторинг застосування EEG здійснюється Федеральним мережевим 

агентством. До трьох основних компонентів програми належать обов’язок із 

купівлі, гарантовані фіксовані ціни та система погашення витрат. Оператори 

місцевих мереж виступають у ролі гарантованих покупців, а EEG передбачає 

гарантовані мінімальні ціни для ВДЕ за 20-річними контрактами з 

мінімальним інвестиційним ризиком або його відсутністю. До запровадження 

фіксованого тарифу німецькі стимулюючі тарифи встановлювалися на рівні 

80-90 % середньої вартості електроенергії, що істотно відрізнялася залежно 
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від вартості технологій і встановленої потужності. Однак згодом до тарифу 

почали додавати вартість виробництва електроенергії залежно від обраного 

ВДЕ та його використання у країні, а також знижки, щоб стимулювати 

підвищення ефективності виробництва електроенергії. Наразі Німеччина 

відходить від стимулюючих тарифів на користь підходу, що поєднує «зелені» 

тарифи з аукціонною системою на основі тендерних пропозицій [10].  

Таким чином, подальший розвиток енергетичної сфери в різних країнах 

відбувається за сценарієм декарбонізації через реалізацію проектів 

(державних, регіональних, міських, галузевих) щодо поступового переходу 

на відновлювану енергетику. Тому все більше країн світу ставлять за мету 

перехід на переважне використання поновлюваних джерел енергії в усіх 

сферах діяльності. Кожна з цих країн розробила свою власну стратегію 

досягнення цієї мети, яка відрізняється від інших структурою, часом 

реалізації, цільовим призначенням тощо. Тому Україні також необхідно йти 

зазначеним шляхом у напрямку децентралізації енергетики з урахуванням 

існуючого досвіду розвинених країн світу. 
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РОЗДІЛ 2.  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Сучасний стан розвитку енергетичної сфери в Україні як 

об’єкту державної політики 

 

Спираючись на багаті природні ресурси і потужний виробничо-

технологічний і інтелектуально-кадровий потенціал, енергетичної сфери 

України є базою її економічного розвитку, забезпечуючи необхідні потреби 

суспільства в паливі і енергії. Організаційно-технологічна єдність 

енергетичної сфери України, яка обумовлена тісними взаємозв'язками і 

взаємозалежністю є базисною структурою і важливим чинником 

ефективності виробництва в усіх галузях національного господарства. 

Енергетична сфера є провідною сферою економіки України, забезпечує 

формування значної частини прибуткової частини державного бюджету та 

валютних надходжень в країну.  

Статистико-аналітична характеристика енергетичної сфери України є 

необхідної передумовою прийняття виважених та адекватних державно 

управлінських рішень у зазначеній сфері. Тому розглянемо сучасний стан та 

тенденції розвитку енергетичної сфери України у розрізі відповідних галузей 

та за різними видами енергоресурсів, а саме: природний газ, вугілля, нафта, 

електроенергія тощо.  

Енергетичною основою економіки України є природний газ, видобуток 

якого в останні роки знаходиться практично на одному рівні, однак це рівень 

значно нижчий за бажаний.  

Так, в 2019 р. у порівнянні з 2018 р. видобуток природного газу в країні 

зменшився на 200 млн. м³, що складає всього 1 % у відносному значенні (рис. 

2.1).  
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Рис. 2.1. Видобуток газу в Україні, млн. м³ [27]. 

 

Однак це негативно не вплинуло на розмір запасів природного газу в 

підземних сховищах України. 

Так, станом на 01.01.2020 р. в підземних сховищах країни містилося 18 

934,1 млн. м
3
 природного газу, що на 5 058,1 млн. м

3
 (або на 36,5%) більше 

відповідного показника 2018 р. (рис. 2.2), що пов’язано з активним імпортом 

природного газу в Україну міжнародними корпораціями.  

Слід зазначити, що в 2019 р. природний газ в Україну з Європи 

поставляло 60 міжнародних трейдерів. Загальний обсяг поставок, без 

урахування природного газу, який трейдери закачали в українські підземні 

сховища, склав 11,3 млрд. куб. м. При цьому 10% найбільших продавців 

поставили в Україну 10 млрд. куб. м газу. У трійку лідерів увійшли два 

швейцарських трейдера DXT і AXPO, а також німецька RWE. Загальний 

обсяг поставок цих компаній склав 62% всіх продажів в Україні. 
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Рис. 2.2. Запаси природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ), 

млрд. м
3 
[27]. 

 

В тому числі, міжнародні трейдери в 2019 р. поставили НАК «Нафтогаз 

України» 6,9 млрд. куб. м газу, що становить 61% всіх поставок. Паливо 

поставляли дев'ять трейдерів, але більше половини обсягу припало на три 

компанії: RWE – 2,6 млрд. куб. м, DXT – 1,6 млрд. куб. м газу, Axpo – 1 млрд. 

куб. м газу. Слід зазначити, що 1,6 млрд. куб м природного газу склали прямі 

поставки. Ще 5,25 млрд. куб м газу трейдери поставили в «режимі митного 

складу». Це нерозмитнений газ, який був закачаний на зберігання в підземні 

сховища «Укртрансгазу» [22].  

У 2019, в очікуванні можливої кризи поставок російського газу в 

Європу по українській ГТС, європейські трейдери активно закачували газ в 

українські підземні сховища. За даними української митниці, протягом 2019 

р. міжнародні трейдери, без урахування поставок НАКу в режимі «митного 

складу», закачали в ПСГ на зберігання 3,8 млрд. куб. м природного газу. 

Найбільші обсяги на зберігання закачала компанія RWE – 1,2 млрд куб м 
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газу. Axpo – зберігав в зазначений період в українських ПСГ 605 млн куб м 

газу, DXT – 582 млн куб м газу, а польська PGNIG – біля 350 млн куб м газу 

(рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Обсяги зберігання газу міжнародними трейдерами в режимі 

«митного складу» в 2019 р млн. куб. м
3
 [22] 

 

У 2019 р. газ з Європи імпортувало більше 50 приватних українських 

компаній, які в загальному поставили на ринок 4,4 млрд. куб. м газу. При 

цьому 65% обсягу припало на п'ять компаній. 

Значущою віхою подальшого розвитку ринку природного газу України 

став реекспорт газу, закупленого в ЄС (раніше здійснювався тільки транзит і 

імпорт). Так, перші 15 млн. м³ газу були реекспортовані в жовтні 2020 р. в 

Угорщину і Польщу. Оператор ГТС заробив близько 500 млн. грн. доходу від 

надання послуги shorthaul. Це нове джерело доходу для компанії, тобто 

навіть на такому інертному ринку, як транспортування газу, можливо 

знаходити нові можливості і точки зростання [67]. 
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В 2020 р. оператор ГТС протранзитував в Європу 55,8 млрд. куб. м газу 

(- 38% у порівнянні з 2019 р.). Обсяги транспортування газу з Європи в 

Україну за аналогічний період склав 15,9 млрд. куб. м (+ 12% у порівнянні з 

2019 р.) [30]. 

Ключовими факторами зниження обсягів транзиту в Європу стали 

запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на 

блакитне паливо в ЄС і значні запаси газу в європейських підземних 

сховищах газу. 

Так, у західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд. куб. м газу 

(- 32%): зокрема, в Польщу – 3,8 млрд. куб. м, Словаччину – 38,5 млрд. куб. 

м, Угорщину – 9,6 млрд. куб. м. У південному напрямку транзит склав 3,9 

млрд. куб. м (- 70%): з них 0,9 млрд. куб. м – в Румунію і 3,0 млрд. куб. м – в 

Молдову [30].  

Обсяги транспортування газу з Європи в Україну за аналогічний період 

склали 15,9 млрд. куб. м, що на 12% більше в порівнянні з 2019 р. (і на 27% 

більше за середні показники відповідних періодів в 2016-18 рр.). Всього за 

2020 р. імпорт зі Словаччини склав 10,2 млрд. куб. м (+ 11% в порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 р.), з Угорщини – майже 4,2 млрд. куб. м (+ 14%), 

з Польщі – майже 1,5 млрд. куб. м (+ 3%). Зокрема, віртуальним реверсом, 

який вперше став доступний на початку 2020 р., імпортовано 45% газу. 

Всього за період з січня-грудня 2020 р. транспортування газу з ЄС в Україну 

замовляли 82 трейдера, з них 52 українські компанії та 30 іноземних [30]. 

За обсягами видобутку іншого стратегічного енергоресурсу – вугілля – 

Україна входить в першу десятку провідних країн світу, але значно 

поступається більшості з них за економічними показниками вугледобувного 

виробництва. Продуктивність праці в декілька разів нижче в порівнянні з 

розвинутими країнами, тому переважна більшість вугільних шахт і розрізів 

збиткові. Рівень заробітної плати найнижчий серед інших галузей паливно-

енергетичного комплексу, внаслідок чого на підприємствах вугільної 

промисловості зростає дефіцит кадрів, а видобуток вугілля знижується (рис. 
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2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Загальний видобуток вугілля в Україні, млн. т [27]. 

 

Лише за 2019 р. загальний видобуток вугілля в України знизився на 

6,2% до 31,22 млн. т за підсумками 2019 р. 

Причому обсяги видобутку коксівного вугілля збільшилися на 8,8% в 

2019 р. порівняно з 2018 р., а видобуток енергетичного вугілля навпаки 

зменшився на 9,4% відповідно (рис. 2.5). 

Також, слід зазначити, що у загальному обсягу видобутку вугілля в 

України в розрізі підпорядкування підприємств, левова частка видобутку 

вугілля належить добувним підприємствам приватного сектору – 88-89%, а 

на державні підприємства Мінекоенерго – лише 11-12%. 

Зниження видобутку вугілля в Україні привело до необхідності його 

імпорту, а обсяги його ввезення з року в рік коливаються.  

Так, наприклад, в 2020 р. Україна скоротила валютні витрати на 
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закупівлю імпортного кам'яного вугілля і антрациту, в порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 р., на 39,6% – до 1,69 млрд. дол.  

 

 

 

Рис. 2.5. Загальний видобуток вугілля в України в розрізі 

підпорядкування підприємств, млн. т [27]. 

 

У 2020 р. в Україну було імпортовано 16,95 млн. т вугілля, а роком 

раніше – 21,8 млн. т (- 22%). Найбільшими постачальниками в зазначений 

період стали Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії в грошовому 

виразі за 2020 р. склав 1,043 млрд. дол. (61,7%), з США – 480,3 млн. дол. 

(28,4%), з Казахстану імпортовано вугілля на 126,1 млн. дол. (7,5%). З інших 

країн було імпортовано вугілля на суму 40,8 млн. дол. [17]. 

На жаль, в Україні освоєння вугільних сировинних ресурсів 

здійснюється темпами, що не відповідають їх потенціалу. Збільшення 

видобутку та зростання споживання вугілля повинні відбуватися в 

раціональному поєднанні з іншими енергоносіями, з урахуванням ресурсів 

кожного з них, розподілу їх по території країни, вартісних витрат на 
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видобуток і транспортування до споживача тощо. Очевидно, що вклад 

вугільної промисловості в підвищення енергооснащення країни має бути 

масштабнішим, ніж нині. 

Ще одним стратегічним енергоресурсом не тільки для України, а й у 

глобальному вимірі є нафта. Аналіз обсягів видобутку нафти і газового 

конденсату в Україні наведено на рис. 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6. Видобуток нафти і газового конденсату* в Україні, тис. т [27]. 

 

Отже, в 2019 р. видобуток нафти та газового конденсату зменшився на 

17,6 тис. т. Разом з тим, підприємства НАК «Нафтогаз України» у 2019 р. 

збільшили видобуток нафти і конденсату на 3,3% – з 1889,7 тис. т до 1,951,5 

тис. т. 

В забезпеченні енергетичної незалежності країни важливе значення має 

виробництво електроенергії, стан та структуру генерації якої наведено на 
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рис. 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.7. Виробництво електроенергії, млн. кВт/год. [27]. 

 

Аналіз даних свідчить, що виробництво електроенергії в Україні в 

цілому зменшилося на 3,4% або на 5385,8 млн. кВт/год. в 2019 р. порівняно з 

2018 р.  

При цьому, змінилася структура джерел виробництва електроенергії в 

2019 р. у порівнянні з 2018 р. Позитивним фактором є збільшення джерел 

відновлювальної енергетики – в 2019 р. відбулося збільшення більше ніж в 2 

рази, а структурі джерел частка відновлювальної електроенергії збільшилася 

з 2% до 4% порівняно з 2018 р. Разом з тим, частка електроенергії, 

виробленої на АЕС збільшилася на 1%, хоча в абсолютному виразі дана 
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величина навпаки зменшилася на 1395 млн. кВт·год.  

Таким чином, проведена статистико-аналітична характеристика 

паливно-енергетичного комплексу України та рівня його розвитку в сучасних 

умовах свідчить про є необхідність подальшого удосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку енергетичної сфери у розрізі відповідних 

галузей та за різними видами енергоресурсів, а саме: природний газ, вугілля, 

нафта, електроенергія тощо з метою збільшення виробництва енергоресурсів 

та забезпечення необхідного рівня енергетичної безпеки країни.  

 

2.2. Результативність державної політики в енергетичній сфері 

України 

 

Вирішальне значення для сталого розвитку України в цілому має 

ефективна державна політика в енергетичній сфері, розробка і впровадження 

результативних механізмів державної політики, адекватного особливостям 

сучасного етапу розвитку національної економіки, що враховує реальні і 

негативні галузеві чинники і підвищений ризик. 

Досягти значного скорочення залежності України від викопних, в тому 

числі імпортних енергоресурсів (в першу чергу природного газу та нафти) 

можна не тільки шляхом розширення потужностей енергетичної сфери, але й 

підвищення ефективності та результативності державної політики в 

енергетичній сфері України. 

На нашу думку, ефективним інструментом визначення 

результативності механізмів державної політики в енергетичній сфері в 

сучасних умовах є вивчення громадської думки (науковців, експертів, 

пересічних громадян тощо) через проведення відповідних опитувань. 

Особливо, якщо такі опитування є репрезентативними та проводяться 

профільними міністерствами та відомствами.  

Таким ефективним інструментом, на наш погляд, є проведення на сайті 

Міністерства енергетики України опитувань, які в тому числі, дозволяють 



 

 

51 

отримати реальну оцінку діяльності органів державної влади в питаннях 

розвитку енергетичної сфери з подальшим визначенням напрямів можливого 

покращення ситуації в зазначеній сфері державного управління.  

До таких опитувань можна віднести опитування щодо того, якому 

напрямку роботи в енергетичній сфері потрібно приділити найбільше уваги 

(рис. 2.8).  

 

збільшення видобутку енергоресурсів та зміцнення 

енергонезалежності 

166  26% 

впровадження енергетичних ринків 

63  10% 

залучення інвестицій в енергетичний сектор 

112  17% 

модернізація об'єктів ПЕК  

126  19% 

анбандлінг державних компаній 

4  1% 

запобігання корупції 

45  7% 

розвиток ВДЕ 

8  1% 

безпека об'єктів ПЕК, у т. ч. кібербезпека 

123  19% 

Всього опитано осіб: 647 
 

 

Рис. 2.8. Опитування на сайті Міністерства енергетики України: 

«Якому напрямку роботи, на вашу думку, потрібно приділити найбільше 

уваги у 2019 році?» [28]. 

 

Отже, згідно опитування щодо того, якому напрямку роботи потрібно 
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приділити найбільше уваги, найбільше респондентів (26%) вважає, що 

необхідним є збільшення видобутку енергоресурсів та зміцнення 

енергонезалежності, 19% опитаних вважають, що це має бути модернізація 

об'єктів енергетичної сфери та забезпечення безпеки енергетичних об'єктів – 

також 19%.  

Незважаючи на те, що запобігання корупції вважають за важливий 

напрямок роботи в енергетичній сфері лише 7% опитаних, однак, 

враховуючи високий рівень корупції в країні загалом, на наш погляд, 

потрібно більше приділяти уваги саме вирішенню цієї проблеми, про що 

свідчить наступне опитування на сайті Міністерства енергетики України 

(рис. 2.9). 

 

Корпоратизація державних підприємств та створення незалежних 

наглядових рад 

14  15% 

Відкритість, прозорість та громадський контроль за діяльністю 

34  37% 

Публічне звітування про фінансову діяльність 

10  11% 

Оприлюднення результатів контрольних заходів 

3  3% 

Залучення громадськості на різних етапах прийняття рішень 

11  12% 

інше 

21  23% 

Всього опитано осіб: 93 

 

Рис. 2.9. Опитування на сайті Міністерства енергетики України: «Які, 

на вашу думку, шляхи запобігання корупції в енергетичній галузі?» [25]. 

 

Так, за підсумками опитування левова частка респондентів вважає, що 
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найбільш дієвим інструментом запобігання корупції в енергетичній галузі 

(26%) є відкритість, прозорість та громадський контроль за діяльністю ПЕК 

(37%), що потрібно враховувати органам державної влади при подальшому 

реформуванні цієї сфери.  

До речі, на опитування щодо того, якими є очікування від реформ в 

енергетичному секторі України, більшість респондентів (39%) відповіли, що 

очікують посилення енергетичної незалежності держави та її енергетичної 

безпеки (рис. 2.10).  

 

Посилення енергетичної незалежності держави та енергетичної 

безпеки 

1753  39% 

Встановлення економічно обгрунтованих тарифів 

1101  25% 

Конкуренція на енергетичних ринках 

820  18% 

Підвищення якості енергопостачання 

309  7% 

Наближення енергетики до потреб суспільства 

464  10% 

Всього опитано осіб: 4447 
 

 

Рис. 2.10. Опитування на сайті Міністерства енергетики України: «Які 

ваші очікування від реформ в енергетичному секторі України?» [24]. 

 

А кожний четвертий респондент (25%) очікує від реформ в 

енергетичному секторі України встановлення економічно обгрунтованих 

тарифів. 

До речі, у зв'язку з пандемією коронавірусу, для всіх споживачів на 

період дії карантину в Україні запроваджено державне регулювання цін на 
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природний газ. Тариф було знижено і зафіксовано єдиним для всіх 

операторів, які ним торгують. Тобто ринкове ціноутворення на природний 

газ в Україні було скасовано і тариф на газ встановлено державою на рівні 

6,99 гривні за 1 кубометр. А після скасування карантину мають повернуться 

ринкові механізми формування тарифу на природний газ [17].  

Однак, якщо карантин буде продовжено й надалі, а разом з ним 

залишиться фіксованою ціна на природний газ, то українці можуть в 

результаті програти від впровадження фіксованого тарифу. Адже з настанням 

тепла, вартість газу на ринку в Європі буде знижуватися, а, відповідно, і в 

Україні тариф на газ міг би знижуватися. Але, принаймні, на зимовий час 

запровадження фіксованого тарифу на природний газ для незаможних верств 

населення може бути доцільним. Хоча в цілому, адміністративне 

регулювання цін на природний газ в умовах ринкової економіки не може 

бути пріоритетним і в подальшому таку ситуацію потрібно змінювати. Тим 

більше, що таке рішення Уряду може суперечити зобов’язанням України 

перед Міжнародним валютним фондом, у відповідності з яким ціна 

формується ринком, а тарифи мають бути економічно обгрунтованими. 

Зростання тарифів відбувається і на електроенергію, що пов’язано з 

переходом більшості обленерго на стимулюючий RAB-тариф (Regulatory 

Asset Base – регульована база інвестованого капіталу) – це гарантований 

прибуток обленерго, який включено в тариф на розподіл електроенергії, мета 

якого стимулювання обленерго до модернізації своєї інфраструктури, адже 

не менше половини цього прибутку щороку компанія зобов'язана направляти 

на інвестиції [27]. 

Слід зазначити, що в Україні працює 32 обленерго, а перехід на 

стимулюючий RAB-тариф, в результаті якого збільшилися тарифи на 

розподіл електроенергії, НКРЕКП затвердила для 25 обленерго. В результаті, 

за підсумками 2021 р. всі 25 обленерго, які перейшли на RAB-тариф, сукупно 

отримають 9,23 млрд. грн. гарантованого прибутку. Слід зазначити, що нові 

тарифи, в які включено стимулюючі RAB-тарифи діють з січня 2021 р. [27]. 



 

 

55 

В цілому, на наш погляд, саме встановлення економічно обгрунтованих 

тарифів є одним з тих показників, які характеризують ефективність та 

результативність державного регулювання розвитку паливно-енергетичного 

сектору України, адже це необхідна передумова подальшого сталого 

розвитку країни та її подальшої інтеграції в ЄС. 

Слід зазначити, що встановлення економічно обгрунтованих тарифів на 

електроенергію, природний газ, тепло залежить від прогресу реформ у всіх 

галузях та секторах паливно-енергетичного комплексу, які у цих питання 

тісно між собою пов’язані, що потребує відповідного прогресу у питаннях їх 

подальшого реформування (рис. 2.11). 

 

електроенергетика 

35  29% 

ядерна енергетика 

19  16% 

вугільна промисловість 

12  10% 

газовий сектор 

8  7% 

нафтовий сектор 

4  3% 

відновлювальна енергетика 

43  36% 

Всього опитано осіб: 121 
 

 

Рис. 2.11. Опитування на сайті Міністерства енергетики України: «У 

якій сфері, на вашу думку, досягнуто найбільшого прогресу реформ в 

енергетиці за різними секторами» [19].  

 

Так, згідно з опитуванням респондентів на сайті Міністерства 
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енергетики України щодо того у якій сфері досягнуто найбільшого прогресу 

реформ в енергетиці за різними секторами, більшість (36%) вказує на 

відновлювану енергетику, і, навпаки, найменшого прогресу реформ 

досягнуто у таких галузях ПЕК, як нафтовий сектор (3%), газовий сектор 

(7%), вугільна промисловість (10%). 

До речі, за останній період головними причинами занепаду галузі 

видобутку вугілля в Україні стали: втрата вугільних покладів на Донбасі 

через війну з Росією; падіння платоспроможного попиту на вугілля; низький 

технологічний рівень вугільної промисловості; погані соціальні умови життя 

шахтарів; недосконалість ринкових відносин у цій сфері. Загрозливих 

масштабів набув знос активної частини промислово-виробничих фондів 

вугільної галузі. Більшість основного стаціонарного устаткування 

відпрацювало свій нормативний термін експлуатації і потребує негайної 

заміни.  

Однак протягом 2019 р. підприємствами вугільної галузі, що належать 

до сфери управління Мінекоенерго України, за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно лише 62,2 млн. грн. капітальних вкладень що на 53,0% 

менше порівняно з аналогічним показником 2018 р. Це лише 0,2% від 

загального обсягу інвестування всіх галузей ПЕК протягом 2019 р., якими за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 25849,6 млн. грн. капітальних 

вкладень, що на 18,8% більше відповідного показника 2018 р. Левову частку 

капітальних вкладень освоєно в енергетиці 25787,4 млн. грн., що на 19,2% 

більше порівняно з аналогічним показником 2018 р. [14].  

Незадовільний стан вугільної галузі зумовлено цілим рядом факторів 

як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру, таких як: складність гірничо-

геологічних умов видобутку вугілля, низький технічний рівень 

вугледобувних та вуглепереробних підприємств, великий ступінь фізичного і 

морального зносу основних фондів, що пов'язано з обмеженістю 

інвестиційних pecypсів, неефективною системою управління галуззю і 

відсутністю ефективного ринкового механізму ціноутворення на вугільну 
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продукцію, низьким рівнем заробітної плати, який не відповідає рівню 

складності, шкідливості та ризиковості роботи в цій галузі ПЕК. 

Так, за підсумками 2019 р. розмір середньомісячної заробітної плати 

штатного працівника на підприємствах вугільної галузі був найменшим серед 

інших галузей паливно-енергетичного комплексу і становив 11541 грн. (що 

на 16,6% більше ніж у 2018 р.). Для порівняння, в інших галузях розмір 

середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 2019 р. склав : 

електроенергетика – 14596 грн. (збільшення до відповідного показника 2018  

р. – 25,3%); атомно-промисловий комплекс – 24612 грн. (більше на 33,7%); 

нафтогазовий комплекс – 11732 грн. (більше на 18,4%) [12].  

На наш погляд, результати вищенаведених опитувань щодо 

особливостей розвитку паливно-енергетичного комплексу доцільно широко 

висвітлювати, а також використовувати їх результати органами державної 

влади всіх рівнів у визначенні напрямів та інструментів подальшого 

реформування ПЕК України. 

Cлід зазначити, що результативність державного регулювання 

розвитку паливно-енергетичного комплексу України в сучасних умовах 

значною мірою залежить від належної адаптації механізмів та інструментів 

державного впливу на розвиток галузей ПЕК в умовах COVID-19 та 

існуючих карантинних обмежень. Адже пандемія коронавірусу, яка триває у 

світі негативно впливає на ефективність світового та українського паливно-

енергетичного комплексу. Негативні фінансові результати провідних 

енергетичних компаній світу зумовлені нижчими цінами на нафту і газ та 

зниженим попиту на них. Нажаль, наслідки пандемії та економічного спаду є 

актуальними й для України, адже українська нафтогазова галузь 

недорахувалася очікуваних інвестицій у розвиток і була змушена 

зосередитися на виживанні.  

Для комплексного визначення результативності та ефективності 

механізмів державного регулювання розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України в сучасних умовах звернемося до інформаційно-
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аналітичних матеріалів щодо стану виконання Плану заходів з реалізації 

етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» у розрізі секторів  

Період 
За весь 

період 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Сектор 
Усього 

заходів 

Загальна 

кількість 

заходів 

Кількість 

виконаних 

заходів 

Загальна 

кількість 

заходів 

Кількість 

виконаних 

заходів 

Загальна 

кількість 

заходів 

Кількість 

виконаних 

заходів 

Електро-

енерге-

тика 

38 19 12 11 7 8 1 

Охорона 

довкілля 
14 6 3 4 0 4 0 

Євроінте-

грація 
4 3 2 0 0 1 0 

Енерго-

ефектив-

ність 

18 9 3 3 1 6 0 

Теплопос-

тачання 
4 2 2 0 0 2 1 

Газовий 

сектор 
32 25 12 1 1 6 0 

Нафтовий 

сектор 
12 4 0 4 0 4 0 

Вугільний 

сектор 
15 7 1 2 1 6 0 

Сектор 

ядерного 

палива 

5 3 0 1 0 1 0 

Віднов-

лювані 

джерела 

енергії 

14 6 4 3 2 5 0 

Система 

управлін-

ня 

11 3 0 5 0 3 0 

Інше 7 4 1 2 0 1 0 

Загалом 173 91 40 35 12 47 2 
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Аналіз даних вищенаведеної таблиці свідчить про недостатню 

ефективність та результативність державного регулювання розвитку секторів 

та галузей паливно-енергетичного комплексу України за визначений період 

(2018-2020 рр). Адже за період визначений період з 173 запланованих заходів 

реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» у розрізі секторів виконано 

всього 54 (31%). Найгірша ситуація спостерігається у нафтовому секторі, 

системі управління, секторі ядерного палива (0% виконання запланованих 

заходів) [34].  

Дещо кращі результати виконання запланованих заходів реалізації 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» у таких секторах, як 

теплопостачання (75% виконання запланованих заходів), електроенергетика 

(52,6% виконання запланованих заходів), євроінтеграція (50% виконання 

запланованих заходів), відновлювані джерела енергії (42,9% виконання 

запланованих заходів). Однак зазначені результати також значно 

поступаються плановим показникам. 

Отже, аналіз сучасного стану функціонування паливно-енергетичного 

комплексу України дає підстави зробити загальний висновок щодо 

відсутності на державному рівні скоординованих дій, які стосуються 

визначення та реалізації перспективних завдань реформування кожної з його 

галузей, сфер та секторів, що свідчить про недостатню ефективність 

державного регулювання розвитку ПЕК України в сучасних умовах 

глобальних викликів.  

 

2.3. Проблеми та cуперечності реалізації державної політики в 

енергетичній сфері України 

 

Виконаний статистико-аналітичний аналіз дозволив виявити головні 

причини кризового стану підприємств енергетичної сфери України: 
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критичний знос основних фондів, низький техніко-економічний рівень 

систем електро- і теплопостачання, можливість перебоїв у енергопостачанні, 

нестабільне фінансове положення підприємств енергетики, заборгованість 

споживачів, криза неплатежів, неефективне регулювання цін на 

енергоресурси, нестача інвестицій. 

В той же час, впродовж великого періоду часу енергетичний сектор 

виступав донором інших галузей економіки і соціальної сфери, кредитуючи 

їх за рахунок штучно занижених цін на газ, електроенергію, тепло і 

відстрочення платежів споживачів енергоносіїв. Забезпечивши за роки 

реформ необхідну базу для стійкого соціально-економічного розвитку 

держави, енергетичний сектор істотно знизив показники свого 

функціонування: в його інфраструктурних елементах основні виробничі 

фонди досягли високої міри зносу. 

У електроенергетиці, наприклад, вона складає близько 52%, у тому 

числі з машин і устаткуванні – понад 65%. Повністю виробили свій ресурс 

більше 25% встановленої потужності електростанцій. При збереженні таких 

тенденцій більше половини працюючого нині генеруючого устаткування 

відпрацює свій ресурс вже до 2030 року. У газотранспортній системі знос 

основних фондів складає 56%, у тому числі устаткування компресорних 

станцій – більше 89%. Технологічно відсталими є і такі елементи паливного- 

енергетичного комплексу, як нафтопереробка, нафтохімія, газохімія, де знос 

основних виробничих фондів перевищує 80%, а якість виробленої продукції 

не забезпечує їх конкурентоспроможності на світовому ринку. 

І хоча українська економіка потенційно має в розпорядженні необхідні 

інвестиційні ресурси, проте вирішити завдання збільшення інвестицій в 

енергетичну сферу в межах існуючої моделі державного управління, що 

склалася з інвестиційною діяльністю дуже проблематично. Основною 

характеристикою існуючої моделі інвестування є її розбалансованість, 

слабкий зв'язок з процесом розширеного відтворення. По-перше, умови 

фінансування (висока вартість кредитів, їх терміни) не відповідають низькій 
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окупності інвестиційних витрат. По-друге, широке використання грошових 

сурогатів привели до втрати мобільності інвестиційних ресурсів. По-третє, 

сталося роздвоєння інвестиційного процесу на реальні інвестиції в розвиток 

виробництва і фінансові інвестиції з підвищеними спекулятивними нормами 

доходності [36]. 

Після періоду затяжної кризи паливно-енергетичний комплекс України 

вийшов в 1999-2000 рр. на траєкторію зростання, що свідчить про збільшення 

масштабів виробництва в усіх його галузях і зниженні соціальної 

напруженості. Проте слід зазначити, що запас міцності, що забезпечується 

інвестиціями в галузі комплексу упродовж попередніх десятиліть, практично 

вичерпаний. Основні виробничі фонди застаріли і зносилися, що погрожує 

нормальному енергопостачанню країни і формуванню прибуткової частини 

бюджету. Окрім старіння виробничих фондів і природного погіршення 

мінерально-сировинної бази негативно впливають і макроекономічні 

проблеми, супроводжуючі увесь хід економічних реформ і вимагаючі для 

свого вирішення науково-обгрунтованої довгострокової енергетичної 

політики. 

Слід також зазначити, що внаслідок окупації Росією Криму і частини 

Донбасу Україна втратила десятки родовищ з мільярдними запасами 

природного газу в Криму і на частині Донбасу.  

Окрім того, значні виклики для подальшого розвитку паливно-

енергетичного комплексу України спричинила пандемія коронавірусу.  

Так, згідно з даними Енергетичного управління, що базується в Парижі 

і яке використовувало дані з кожної країни за кожним енергетичним 

сектором з метою аналізу впливу пандемії на глобальну систему, глобальний 

попит на енергію, ймовірно, впаде на 6% в 2020 р., що еквівалентно втраті 

всього попиту на енергію Індії – третього за величиною в світі споживача 

енергії – або об'єднаного попиту на енергію Франції, Німеччини, Італії та 

Великобританії [54]. 

Окрім того, у зв’язку з пандемією попит на природний газ знизився на 
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5% після десятиліття безперервного зростання. Це найбільш різке падіння з 

тих пір, як природний газ став широко використовуватися в якості джерела 

енергії в другій половині минулого століття. Прогнозується, що попит на 

вугілля впаде на 8% в порівнянні з 2019 р., що є найсуттєвішим зниженням з 

моменту закінчення Другої світової війни [20]. 

В останні роки значні проблеми та суперечності спостерігаються у 

функціонуванні галузі електроенергетики України, що пов’язано не тільки з 

глобальною пандемією, а й з наявними протиріччями щодо формування 

тарифів на електроенергію через стрімкий розвиток відновлюваної 

енергетики («зелені тарифи»), який є неузгодженим з розвитком інших 

електрогенеруючих галузей. Непродумані дії Уряду в зазначеній сфері 

привели до боргів перед інвесторами відновлюваної енергетики, за які тепер 

змушені розплачуватися пересічні споживачі електроенергії, яким було 

підвищено тариф. 

Суперечності розвитку ринку електричної енергії, пов’язані з «зеленим 

тарифом» та адміністративно-політичне втручання у його роботу призвело до 

ситуації, коли АЕС, ТЕС та вугледобувні підприємства можуть зупинити 

роботу, а невизначений фінансовий стан підприємств генерації ВДЕ дає 

інвесторам негативний сигнал. Окрім вказаних проблем, через надзвичайну 

ситуацію, викликану карантинними заходами, також прогнозується суттєве 

зменшення платежів населення за використані енергоресурси, що, беручи до 

уваги вже існуючі великі борги компаній, нестиме реальні загрози 

банкрутства підприємств паливно-енергетичного комплексу, а відтак – 

стабільності функціонування енергетичної системи, що може привести до 

непрогнозованих наслідків. 

Таким чином, ситуація в енергетиці України потребує низки 

невідкладних заходів. В іншому випадку – ТЕС отримають збитки, а вугільні 

шахти матимуть дефіцит коштів, що може призвести до їх зупинки та 

закриття (консервації) ТЕС на невизначений період [21]. 

Крім того, ДП «Гарантований покупець» матиме дефіцит бюджету 
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близько 26,3 млрд. грн., а при розподілі обсягу небалансу в пропорції 50/50 

між ВДЕ і АЕС недоплата обом сторонам складе по 13,2 млрд. грн. Для АЕС 

це означатиме отримання ефективного тарифу на поточний рік у розмірі 48 

коп/кВт/год., що нижче операційних витрат компанії, які складають 60-65 

коп/кВт/год. [21]. 

З метою недопущення такого сценарію для енергетичної сфери 

необхідно реалізувати наступні антикризові заходи задля усунення 

негативних тенденцій на ринку електроенергії [21]. 

1. Необхідно забезпечити збалансовану роботу галузі, а саме: 

 усунути адміністративно-політичне втручання у алгориритм 

продажу генерації НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕС і ДП 

«Гарантований покупець» на ринку «на добу наперед»; 

 скасувати штучні обмеження за заявкою на ринку «на добу 

наперед» ДП «Гарантований покупець»; 

 скасувати обмеження за заявкою АЕС і ТЕС в нічний період, які 

зобов’язують продавати електроенергію в збиток; 

 визначити параметри скорочення тарифу ВДЕ і ввести мораторій 

на добудову об’єктів відновлюваної енергетики; 

 переглянути структуру тарифу НЕК «Укренерго» з урахуванням 

невиконаних зобов’язань перед відновлюваною енергетикою. 

2. Вирішити проблеми заборгованості за електроенергію та 

забезпечення 100% оплати поточного споживання через: 

 роз’яснювально-інформаційну кампанію щодо необхідність 

своєчасної 100% оплати за спожиту електроенергію; 

 укладання договорів реструктуризації заборгованості за 

вироблену електроенергію за об’єктами ВДЕ і АЕС з визначенням джерел 

фінансування; 

 проведення аукціонів на будівництво потужностей відновлюваної 

енергетики; 

 індексацію тарифів на електроенергію для населення [21]. 
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Прийняття на державному рівні зазначених термінових заходів щодо 

«зелених тарифів» дозволить забезпечити подолання кризових явищ, 

забезпечити громадян та економіку країни електроенергією, яка є основною 

цивілізаційною складовою життя сучасного суспільства.  

До речі, існують й інші (окрім «зеленого» тарифу) шляхи поліпшення 

якості електропостачання споживачам, про що свідчить опитування, 

проведене на сайті Міністерства енергетики України (рис. 2.12). 

 

модернізація електромереж 

423  36% 

впровадження ринку електроенергії та конкуренція 

354  30% 

підвищення ефективності роботи електропостачальних організацій 

143  12% 

економічно обґрунтована вартість електроенергії 

92  8% 

впровадження механізму стягнення штрафів за неякісне 

електропостачання 

167  14% 

Всього опитано осіб: 1179 
 

 

Рис. 2.12. Опитування на сайті Міністерства енергетики України: «Що, 

на вашу думку, сприятиме поліпшенню якості електропостачання 

споживачам?» [22]. 

 

Так, на вищезазначене питання «що сприятиме поліпшенню якості 

електропостачання споживачам?», більшість респондентів (36%) відповіли, 

що модернізація електромереж та впровадження ринку електроенергії та 

конкуренція (30%). 

Додають до вищеозначених проблем розвитку електроенергетики 
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України і недостатній рівень розрахунків споживачів за електроенергію. 

В цілому, борг за спожиту електроенергію перед постачальниками 

універсальної послуги станом на 01.01.2020 р. становив 3689,0 млн. грн. 

Найбільшу заборгованість мали: населення (4081,2 млн. грн.); 

житлокомунгосп (228,3 млн. грн.); підприємства та організації місцевого 

бюджету (47,4 млн. грн.); підприємства та організації державного бюджету 

(19,4 млн. грн.). 

Станом на 1 січня 2020 р. на державних підприємствах Міністерства 

енергетики України загальна заборгованість із виплати заробітної плати 

становила 356,6 млн. грн. та збільшилась за рік на 183,3 млн. грн. (або на 

105,7%) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на державних 

підприємствах Мінекоенерго України [42] 

Галузі  

Станом на 

01.01.2019, 

тис. грн. 

Станом на 

01.01.2020, 

тис. грн. 

Відхилення 

+/ - % 

Підприємства, що розташовані на території,  

яка контролюється українською владою: 

електроенергетика 26 052,3 15 773,5 -10 278,8 -39,5 

атомно-промисловий 

комплекс 
2 828,9 5 602,0 2 773,1 98,0 

нафтогазовий комплекс 3 350,1 5 043,7 1 693,6 50,6 

вугільна галузь 138 837,0 327 900,0 189 063,0 136,2 

інші 2 248,5 2 248,5 0 0 

 

Ще однією проблемою паливно-енергетичних ринків України є один з 

найнижчих рівнів конкуренції. Так, після розпаду СРСР Україна отримала в 

спадок чимало великих капіталомістких підприємств і природних монополій, 

які є історично непрозорими і неорієнтованими на клієнта.  

З отриманою після здобуття незалежності спадщиною в Україні також 

обійшлися не дуже ефективно. Приватизація, яка відбулася, було 
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непрозорою, несправедливою та неефективною. Замість того, щоб 

приватизація сприяла зростанню конкуренції та ролі ринку, Україна 

отримала політично впливових власників великих підприємств, які не 

зацікавлені в підвищенні конкуренції після приватизації (як і в проведенні 

прозорої приватизації). А в тих випадках, коли великі підприємства 

залишилися в державній власності, олігархи знайшли шляхи, як посилити на 

них вплив [42]. 

Ще однією проблемою та суперчністю, яка потребує вирішення є той 

факт, що в енергетичній сфері України спостерігається низький рівень 

конкуренції, а, часто, вона взагалі відсутня (рис. 2.13). 

Так, наприклад, у сегменті постачання газу для населення домінують 

так звані газзбути. Тобто, збутові компанії, які тільки формально були 

виокремлені з облгазів, історично є стовідсотковими монополістами з 

постачання газу. При цьому статус газзбутів, як регіональних монополій 

дозволив їм у другій половині 2020 р. встановлювати маржу від 25% до 45% 

в порівнянні з ціною, яку пропонував державний постачальник газу [42]. 

 

 

 

Рис. 2.13. Галузі та сфери паливно-енергетичного комплексу України, 

де відсутня (мінімальна) конкуренція [42]. 

 

Конкуренція в сегменті постачання електроенергії і тепла також 
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практично повністю відсутня. До того ж, у споживачів немає можливості 

вільного вибору постачальника цих енергоресурсів – фактично споживачі 

закріплені за регіональними монополістами. 

Відсутність великих прозорих міжнародних компаній в сегменті 

видобутку газу і нафти також є симптомом недостатнього розвитку ринку. 

Більш того, стратегічні міжнародні інвестори відсутні і в таких сегментах, як 

транспортування газу і нафти. Окрім того, майже 100% переробки нафти в 

Україні зосереджено на одному підприємстві. 

Видобуток вугілля, зокрема марок, що використовуються для генерації 

електроенергії, також є концентрованим, адже в руках однієї великої 

приватної промислової групи зосереджено понад 60% видобутку [12]. 

У виробництві електроенергії спостерігається також висока частка ДП 

«НАЕК« Енергоатом», особливо в режимі «базового графіка». Тим часом, 

інша приватна промислова група займає близько 50% в структурі теплової 

генерації (яка є критичною для всієї енергосистеми) і 90% генерації в 

Бурштинському острові. 

Саме тому паливно-енергетичні ринки України мають один з 

найнижчих рівнів конкуренції серед локальних ринків в Європі, що сприяє 

тому факту, що монополісти встановлюють: високі ціни та економічно 

необгрунтовані тарифи, отримують надприбутки, не зацікавлені в поліпшенні 

якості та надійності своїх послуг, не вкладають в необхідному розмірі 

інвестиції в модернізацію енергетичних потужностей, а їх діяльність є 

непрозорою та неефективною, що, однак, не заважає цим компаніям-

монополістам, які перебувають у власності олігархів або в державній 

власності, домінувати на енергетичних ринках країни. В результаті – 

недоінвестованність галузей паливно-енергетичного комплексу, відсутність 

стратегічних інвесторів та іноземних компаній, які принесли б в Україну 

міжнародну експертизу та готовність працювати в умовах конкуренції. 

Україна, на жаль, до сих пір не змінило ситуацію з монополіями 

накраще. Це пов'язано з тим, що правила в Україні такі ж недосконалі, як і 
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ринки, адже незважаючи на значний прогрес, практично всі вторинне 

законодавство в енергетиці (кодекси, правила ринку, правила поставки і т.п.) 

в повному обсязі відповідає європейському законодавству. Енергетичний 

ринок далекий за своїми правилами, структурою, ефективністю і ліквідністю 

від європейського. Тому, навіть вчинені зрушення на краще в окремих 

напрямках української енергетики не повинні ставати підставою для 

самовдоволення, яке дуже небезпечно для проведення повноцінних, а не 

половинчастих реформ. Тому ринки необхідно демонополізувати, повністю і 

остаточно, а місце непрозорих неефективних власників повинні зайняти 

стратегічні інвестори, в тому числі міжнародні, готові і вміють працювати на 

ринку, де панує конкуренція [12]. 

В цілому, до основних проблем і суперечностей державного 

регулювання розвитку енергетичної сфери України в сучасних умовах 

існуючих викликів слід віднести: 

 недосконалість законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу України; 

 недосконалість системи державного регулювання розвитку 

паливно-енергетичного комплексу України, адже більшість показників 

затверджених загальнодержавних програм і стратегій не досягнуті, а жодна 

галузева і загальнодержавна програма розвитку ПЕК не виконується в 

повному обсязі;  

 підприємства ПЕК є найбільшими кредиторами і донорами 

економіки, внаслідок чого відбувається фактично безвідсоткове 

кредитування ними окремих галузей економіки і населення;  

 складне фінансове становище підприємств ПЕК, головними 

причинами якого є: криза неплатежів в житлово-комунальній сфері, 

фіскальний характер податкової системи, відсутність «довгих та дешевих» 

кредитних ресурсів; 

 нестача інвестицій в усіх галузях ПЕК, а джерела фінансування 

інвестицій не визначені або нереалістичні;  
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 переважання адміністративних методів державного регулювання 

розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України;  

 зниження потужності АЕС, рекордно низькі запаси вугілля, 

значна кількість виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС (близько 

64% енергоблоків ТЕС знаходяться на межі вичерпання ресурсу та фізичного 

зносу (170 і 200 тис. годин), а 92% енергоблоків відпрацювали свій 

розрахунковий ресурс (100 тис. годин); 15 реакторів чотирьох АЕС зношені 

на 80%, а рівень зносу електромереж становить 60-70% [69); 

 Україна змушена була купувати майже 70% всього ядерного 

палива для АЕС у російської компанії «ТВЕЛ», що створює загрозу 

національній енергетичній безпеці і вимагає диверсифікації та переходу на 

українських АЕС на паливо компанії Westinghouse [54];  

 незважаючи на те, що в Україні ще з 1 липня 2019 р. функціонує 

новий ринок електроенергії за стандартами Європейського союзу, але 

реформа не завершена, адже ще не ліквідовано перехресне субсидування, а 

значний адміністративний вплив держави на зазначений ринок зберігається. 

Це свідчить про недосконалість існуючих механізмів державного 

регулювання розвитку енергетичної сфери України, підвищення 

ефективності та результативності яких сприятиме подоланню кризи, сталому 

розвитку країни та підвищенню рівня енергетичної безпеки держави. 
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В 

ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Концептуальні засади стратегії реалізації державної політики в 

енергетичній сфері України 

 

Згідно з Законом України « Про національну безпеку України» (який 

визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні 

засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному 

громадянину захист від загроз), державна безпека визначається, як 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і 

демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих 

національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного 

характеру. При цьому, до загроз національній безпеці України відносяться 

явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або 

можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та 

збереження національних цінностей України [17]. 

Також Закон України « Про національну безпеку України» містить 

формулювання, що державної політики у сферах національної безпеки і 

оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, 

державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки 

України тощо [28]. 

На жаль, серед перелічених сфер відсутня енергетична складова 

національної безпеки і оборони, хоча, безумовно, енергетичні питання є 

важливими складовими воєнної, зовнішньополітичної, економічної, 

екологічної безпеки держави, що потребує відповідного врахування при 

визначенні концептуальних засад формування державної політики в 

енергетичній сфері України, як важливої складової державної безпеки.  
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Згідно Указу Президента України № 287/2015 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію 

національної безпеки України» до загроз в енергетичній безпеці віднесено: 

спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі; недостатній 

рівень диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та технологій; 

криміналізація та корумпованість енергетичної сфери; недієва політика 

енергоефективності та енергозабезпечення.  

При цьому пріоритетами забезпечення енергетичної безпеки України є: 

реформування енергетичних ринків, забезпечення прозорості господарської 

діяльності, конкуренції на цих ринках та їх демонополізація, інтеграція 

енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи 

європейської енергетичної безпеки; підвищення енергетичної ефективності 

та забезпечення енергозбереження; диверсифікація джерел і маршрутів 

енергопостачання, подолання залежності від Росії у постачанні енергетичних 

ресурсів і технологій, розвиток відновлюваної та ядерної енергетики з 

урахуванням пріоритетності завдань екологічної, ядерної та радіаційної 

безпеки; формування системи енергозабезпечення національної економіки і 

суспільства в особливий період [18]. 

Тому не випадково, «Енергетична стратегія України на період до 2035 

року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» передбачає, 

що до 2025 року здебільшого буде завершено реформування енергетичного 

комплексу України, досягнуто першочергових цільових показників з безпеки 

та енергоефективності, забезпечено його інноваційне оновлення та 

інтеграцію з енергетичним сектором ЄС.  

На наш погляд, стратегія реалізації державної політики в енергетичній 

сфері України в сучасних умовах має враховувати цілу низку факторів, 

головними серед яких є політико-правові, соціально-економічні, 

екологобезпекові. 

1). Врахування політико-правових факторів дозволить Україні 

підвищить свою роль і значимість у світовому співтоваристві, отримати 
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визнання країни, яка вносить суттєвий внесок в забезпечення глобальної 

енергетичної безпеки, позбавить нашу країну від енергетичної залежності 

перед експортерами енергоресурсів та підвищить національний рівень 

енергетичної безпеки. 

Особливо це важливо в сучасних умовах, адже 18 квітня 2019 р. уряд 

Росії затвердив постанову про розширення санкцій по відношенню до 

України, якою ускладнив експорт в Україну вугілля та нафтопродуктів: 

дизельного пального, бензину та скрапленого газу. Також заборонено 

експорт в Україну сирої нафти. Більше половини обсягу імпорту з Росії, а 

саме $4,4 млрд., становлять вугілля та продукти переробки нафти: дизельне 

пальне, зріджений газ, бензини, мастила та інші нафтопродукти. Російський 

дизель в Україні займає 40% українського ринку, а зріджений газ – 30% 

ринку. В 2018 р. з Росії було поставлено дизелю на 65 млрд. грн., зрідженого 

газу – на 8,75 млрд. грн. Крім цих продуктів Україна залежна від Росії в 

поставках енергетичного і коксівного вугілля: в 2018 р. російські компанії 

поставили в Україну вугілля на $1,78 млрд. [29]. 

Окрім вугілля і нафтопродуктів, третьою за обсягами коштів в митній 

статистиці є позиція «Реактори ядерні, котли, машини», тобто імпорт 

російського ядерного палива та комплектуючих для українських АЕС, які 

були збудовані за радянськими проектами (в 2018 р. обсяг цього імпорту 

становив $660 млн., в т.ч. обсяг закупівлі ядерного палива – $375 млн. [29]. 

Наразі Україна не може повністю відмовитись від поставок ядерного 

пального з Росії, оскільки українські АЕС побудовані за радянськими 

технологіями. Відповідно для таких реакторів проектним пальним є російські 

ТВЕЛи. Для диверсифікації поставок, з 2005 р. Україна почала 

випробовувати збірки пального іншого виробника – американської 

корпорації Westinghouse Electric, які виробляються в Швеції. Зараз елементи 

американської корпорації використовуються на 4 з 15 українських реакторів: 

один з яких повністю працює на паливі Westinghouse, інші працюють в 

комбінованому з російським пальним режимі [29]. 

https://biz.censor.net.ua/r3123010
https://biz.censor.net.ua/r3078240
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Про важливість саме посилення енергетичної безпеки держави свідчить 

також опитування, яке було проведено на сайті Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України (рис. 3.1).  

 

Посилення енергетичної незалежності держави та енергетичної 

безпеки 

916  40% 

Встановлення економічно обгрунтованих тарифів 

502  22% 

Конкуренція на енергетичних ринках 

297  13% 

Підвищення якості енергопостачання 

219  10% 

Наближення енергетики до потреб суспільства 

353  15% 

Всього опитано осіб: 2287 
 

Рис. 3.1. Опитування на сайті Міністерства енергетики України на 

тему: «Які ваші очікування від реформ в енергетичному секторі України?» 

[38]. 

 

Так, на питання: «Які ваші очікування від реформ в енергетичному 

секторі України?», 40 % респондентів відповіли, що очікують посилення 

енергетичної незалежності держави та енергетичної безпеки.  

Тому диверсифікація джерел і напрямів постачання енергоресурсів, 

логістика поставок з альтернативних ринків, які географічно не 

перетинаються з російським, є важливою складовою забезпечення 

енергетичної безпеки України.  

Щодо особливостей та напрямів розвитку енергетики України в 

довгостроковій перспективі, цікавим видається дослідження аналітиків 

компанії Wärtsilä, які 26 лютого 2020 р. запропонували до розгляду 
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математичну модель двох сценаріїв розвитку української енергетики до 2050 

р. Перший з них, оптимальний, базувався на міркуваннях максимально 

дешевої і конкурентоспроможної енергосистеми. Другий сценарій – 

безвуглецевий – мав на меті досягнення нульових викидів і перехід до 100%-

ної відновлюваної енергетики протягом 30 років. Що стосується можливості 

переходу України повністю на ВДЕ, то така ідея у аналітиків Wärtsilä 

виникла не випадково: вона цілком відповідає заявленому курсу численних 

суверенних урядів і корпорацій. 

Презентація Wärtsilä Energy 26 лютого 2020 р. в Києві допомогла 

позначити ряд ключових тенденцій сучасної глобальної енергетики, які не 

можна не враховувати при складанні державної енергетичної стратегії 

України в довгостроковій перспективі. 

1. З формуванням конкурентних енергоринків і здешевленням ВДЕ, 

вибір інвесторів на користь тієї чи іншої технології все частіше буде 

обумовлюватися виключно факторами конкурентоспроможності, а вплив 

держави у вигляді створення преференцій на користь тих чи інших видів 

генерації, буде все більш обмежений. 

2. Світова енергетична галузь увійшла в фазу активних технологічних 

змін, коли непорушні ще вчора істини перетворюються на застарілі 

стереотипи. Якщо ще кілька років тому повністю відновлювана енергетика 

здавалася плодом бурхливих фантазій екологів, то сьогодні подібний 

сценарій обговорюється професійними енергетиками, як цілком імовірний. З 

цієї причини інвесторам слід розглядати привабливі напрямки сучасного 

енергосектору виключно крізь призму його динамічного розвитку. 

3. Державна енергетична політика сьогодні повинна базуватися на 

комплексному математичному моделюванні, основною метою якого є пошук 

найбільш дешевих сценаріїв розвитку енергосистеми. В основу такого 

підходу має бути закладено правило «енергетика для споживача, а не 

споживач для енергетики», що убезпечить економіку від надання державних 

преференцій технологіям в силу політичних або корупційних чинників. 
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4. Все, що відбувається сьогодні в українській енергетиці, в вигляді 

зелено-вугільного парадоксу або фінансових перекосів в неповноцінному і 

усіченому енергоринку, не має нічого спільного з сучасною динамікою 

найбільш розвинених світових енергоринків. І на державному рівні потрібно 

приймати довгострокові рішення, які мають базуватися на критеріях 

конкурентних переваг і економічно оптимального вибору в енергетичній 

сфері [57]. 

Слід зазначити, що внутрішні та зовнішні загрози та виклики 

національній енергетичній безпеці можуть тривалий час не проявлятися у 

кризовій формі. Переростання загроз у енергетичну кризу відбувається через 

недосконалість та неефективність механізмів реалізації державної політики 

(чим більше фіксується загроз та викликів енергетичній безпеці, тим більша 

вірогідність енергетичної кризи). Тому алгоритм реалізації державної 

політики в енергетичній сфері в сучасних умовах має включати відповідні 

складові та передбачати зворотній зв’язок на основі аналізу та відповідного 

реагування на порогові значення визначених індикаторів енергетичної 

безпеки (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Стратегія реалізації державної політики в енергетичній сфері 

України 

 

Національні інтереси України 

в енергетичній сфері  

 

Загрози та виклики національній 

енергетичній безпеці України 

 

Механізми реалізації 

державної енергетичної 

політики 

 

Інституційно-правове забезпечення 

державної енергетичної політики 

Концептуальні засади стра-

тегії реалізації державної 

енергетичної політики 

Контроль, оцінка результативності 

(на основі аналізу індикаторів 

енергетичної безпеки) та 

коригування механізмів реалізації 

державної енергетичної політики 
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2). Соціально-економічні фактори.  

Розвиток паливно-енергетичного комплексу країни та енергетичного 

ринку має бути тісно пов'язаний з соціально-економічним розвитком України 

(підвищення рівня та якості життя громадян, в тому числі шляхом 

забезпечення доступною енергією економіки і населення). 

Так, згідно з результатами вищенаведеного опитування на сайті 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на запитання: 

«Які ваші очікування від реформ в енергетичному секторі України?», 22% 

респондентів відповіли, що це встановлення економічно обґрунтованих 

тарифів, а 15% респондентів вважають, що це наближення енергетики до 

потреб суспільства [38]. 

Також стратегія реалізації державної політики в енергетичній сфері 

України в сучасних умовах має враховувати такі соціально-економічні 

фактори, як перехід на альтернативні види енергії, які дозволять зберегти 

непоновлювані енергетичні ресурси. Крім того, вартість енергії, виробленої з 

альтернативних джерел і терміни окупності проектів з виробництва 

альтернативної енергії постійно знижуються (на відміну від традиційних 

джерел енергії).  

Слід зазначити, що відновлювані джерела енергії є особливо 

ефективними в невеликих поселеннях, і призначені для автономних 

енергоспоживачів, віддалених від централізованих систем енергопостачання і 

належать жителям відповідної територіальної громади, що сприяє їх 

соціально-економічному розвитку та запобігає занепаду.  

Також, на державному рівні слід більш уважно віднестись до 

субсидіювання житлово-комунальних послуг населенню при використанні 

енергоресурсів.  

Так, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новій доповіді представив 

нові дані про те, скільки країни витрачають на енергетичні субсидії, а також 

закликав до скорочення державної підтримки видобутку викопного палива. 

Якщо у 2015 р. субсидії 191 країни на викопне паливо становили 4,7 
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трлн. дол. США (або 6,3% світового ВВП), то у 2017 р. цей показник в 

глобальному масштабі зріс до 5,2 трлн. дол. США (або 6,5% ВВП). МВФ 

очікує, що в подальшому високий рівень енергетичних субсидій збережеться 

і закликає скоротити їх, адже це вимагає великих витрат від держави і може 

перешкоджати зусиллям уряду щодо скорочення бюджетного дефіциту. Крім 

того, субсидії заохочують надмірне споживання енергії, прискорюючи 

виснаження природних ресурсів, а також зменшують стимули для інвестицій 

в інші форми більш чистої енергетики [67]. 

3). Екологобезпекові фактори. 

Державна енергетична політика має сприяти збереженню 

навколишнього середовища, а національна енергетика має бути «дружньою» 

до довкілля та сприяти вирішенню існуючих екологічних проблем. Держава 

має стати нівелювати згубний вплив на навколишнє середовище видобутку і 

переробки традиційних енергоресурсів та сприяти розвитку відновлюваної 

енергетики, яка сприяє збереженню довкілля. Державна енергетична 

політика Україні має враховувати глобальні, регіональні, локальні екологічні 

обмеження та виклики, сприяти зниженню антропогенного впливу на 

довкілля, протидіяти глобальним змінам клімату планети.  

Слід зазначити, що Міністерство енергетики України презентувало 

проект Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. 

Головними індикаторами, які ставить Мінекоенерго до виконання відповідно 

Концепції є: 

• енергоефективність, тому що кожен кВт не виробленої енергії є 

екологічним, а кожна гривня, вкладена в енергоефективність, повертається 

через мультиплікатор в 3 гривні; 

• частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) повинна збільшитися 

до 70% до 2050 року, але при цьому вартість такої енергії повинна бути 

збалансована і економічно обгрунтована; 

• зменшення частки видобувних галузей в економіці і відповідно повне 

заміщення вугільних теплоелектростанцій (ТЕС) до 2050 року; 
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• перехід до циклової економіки і зменшення відходів, їх раціонального 

використання; 

• частка атомної генерації зменшиться до рівня 20-25%, 

гідроенергетика залишиться на поточному рівні, а нові атомні потужності 

можуть будуватися на основі технології малих ядерних реакторів; 

• побудувати сучасні енергетичні ринки з високим ступенем 

відкритості і конкретності; 

• інтеграція енергетичних ринків України з європейськими. 

Закладені в Концепції «зеленого» енергетичного переходу зміни в 

перспективі дозволить Україні бути серед лідерів в глобальній боротьбі зі 

зміною клімату і модернізації економіки з урахуванням потреб стійкого 

розвитку [18]. 

Реалізація енергетичної стратегії в умовах глобалізації повинна 

забезпечити перетворення України на впливового та активного учасника 

міжнародних відносин у сфері енергетики, зокрема через її участь в 

міжнародних і міждержавних утвореннях та енергетичних проектах. Для 

цього держава повинна створювати умови для господарської діяльності 

відповідних суб'єктів енергоринку за наступними напрямками: імпорт-

експорт енергопродуктів; реалізація і розвиток транзитного потенціалу; 

участь в розробці енергетичних ресурсів та спорудженні енергетичних 

об'єктів як в самій країні, так і за межами України. 

При цьому необхідно враховувати, що інтеграція України в світовий 

енергоринок буде відбуватися в умовах збільшення потреб цивілізації в 

енергії. Задоволення цих потреб відбувається в основному за рахунок 

переробки традиційного палива. Однак його запаси обмежені, а темпи 

споживання зростають з кожним днем. Це загрожує виникненням серйозних 

енергетичних проблем у світовому масштабі. Але навіть якщо енергетичної 

кризи вдасться уникнути, людство неминуче зіткнеться з тим, що запаси 

традиційних енергетичних ресурсів будуть вичерпані. Це дозволяє 

стверджувати про необхідність уже сьогодні на загальносвітовому рівні 
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приділяти велику увагу розвитку альтернативних джерел виробництва 

енергії, характеристика яких буде представлена нижче. 

Отже, стратегічними завданнями наступного десятиліття є глибокі 

якісні зміни в енергетичному секторі економіки України. Незважаючи на те, 

що в більшості країн світу рівень енергетичної самозабезпеченості можна 

порівняти з українським рівнем, або навіть є більш низьким, проблема нашої 

країни полягає в іншому - низька ефективність використання енергоносіїв і 

слабка диверсифікація джерел їх імпорту. Україна стоїть перед необхідністю 

реалізації енергетичної стратегії, інструментами реалізації якої, в тому числі, 

повинна стати докорінна перебудова національного паливно-енергетичного 

комплексу з використанням передових технологій, підвищення 

результативності та ефективності державної політики в енергетичній сфері.  

Таким чином, реалізація вищенаведених концептуальних засад 

формування державної політики в енергетичній сфері України, як важливої 

складової забезпечення державної безпеки, сприятиме зниженню 

енергоємності та підвищенню енергоефективності всіх сфер суспільного 

життя. Диверсифікація джерел і напрямів постачання енергоресурсів, 

нарощування національного виробництва енергії всіх видів сприятимуть 

підвищенню енергетичної, соціальної, економічної та екологічної безпеки, 

що дозволить створити міцне підґрунтя для сталого довгострокового 

розвитку України. Масштабне реформування національної енергетики має не 

тільки національне, а й міжнародне значення, як вагомий чинник протидії 

глобальним змінам клімату планети, покращання загального стану 

енергетичної безпеки не тільки України, а й Європи.  

 

3.2. Напрями удосконалення механізмів реалізації державної 

політики в енергетичній сфері України 

 

Серед невідкладних і першочергових завдань держави в сучасних 

умовах є забезпечення енергетичної безпеки шляхом відповідного 
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реформування галузей енергетичної сфери країни, впровадження відповідно 

світовій практиці ефективних механізмів державного регулювання. Це 

питання належить до пріоритетних для держави в сучасних умовах 

глобальних викликів, адже в значній мірі визначає рівень її національної 

безпеки. Адже Україна, на жаль, не є енергосамодостатньою, що робить її 

вразливою існуючим викликам та ризикам не тільки в економічній сфері, а й 

у політичній та безпековій. 

Визначені вище проблеми та суперечності розвитку енергетичної 

сфери України в сучасних умовах вимагають відповідного удосконалення 

його державного регулювання, особливо в частині формування ефективної 

державної політики в сфері приватизації енергетичних об’єктів, формування 

сприятливого інвестиційного клімату в енергетичній сфері з метою 

модернізації відповідних галузей енергетичної сфери. 

Так, наприклад, обсяг необхідних інвестицій для оновлення 

електромереж країни на рік становить 11 млрд. грн. У той же час, за останні 3 

роки інвестиції в розподільні електричні мережі згідно виконаних 

операторами систем розподілу інвестиційних програм становлять 4,0 млрд. 

грн. на рік. При існуючій моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт 

з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний 

відсоток від потреби, що призводить до недостатнього фінансування 

пріоритетних робіт з підвищення енергоефективності та економічності 

роботи електричних мереж [9]. 

Тому для залучення інвестицій в електромережі необхідний зважений 

підхід до стимулюючого регулювання у сфері розподілу електроенергії. 

Разом з тим, варіант реформи, який пропонує НКРЕКУ не дозволить 

залучити необхідну кількість інвестицій і поліпшити інвестиційну 

привабливість електромереж, зокрема, через пропозицію регулятора 

розділяти всі активи операторів системи розподілу на 2 частини: стару на 

нову базу і нарахування ставки повернення інвестицій в них на рівні 1% на 

стару базу і 15% на нову базу, що не дозволить повернення інвестицій на 3 
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рік після вкладення [9].  

Зазначений поділ баз активів і нарахування різних ставок повернення 

інвестицій суперечить європейській практиці і не зможе забезпечити 

досягнення ключових цілей, які поставлені перед RAB-тарифом, а саме, 

залучити інвестиції для оновлення інфраструктури електромереж, знизити 

показники надійності електропостачання SAIDI, а також зменшити 

технологічні втрати. 

У громадському союзі «Розумні електромережі України», що об'єднує 

14 операторів системи розподілу (ВСР), стверджують, що такий підхід не 

прийнятний для іноземних інвесторів і ставить під загрозу приватизацію 

належних державі пакетів акцій ВСР: ці параметри не поліпшують умови 

інвестування в Україні та не співвідносяться зі ставками облігації 

внутрішньої державної позики (ОВДП), кредитів, депозитів [25]. 

Запропонована НКРЕКУ методологія не дозволить інвестору вкладати 

кошти в галузь і мати доходи з неї: за такої практики інвесторам вигідніше 

вкладатися в ОВДП, ніж в електромережі. Тому невигідні умови для 

інвесторів можуть зірвати приватизацію обленерго, що знаходяться в 

державній власності. Економічно доцільно, щоб ставка доходності на нову 

базу дорівнювала середньозваженої вартості капіталу, тоді ці об'єкти стають 

інвестиційно привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора. Тому 

методологія повинна дотримуватися принципу балансу інтересів ВСР і 

споживачів. Доцільно скористатися європейським досвідом: не розділяти 

бази активів обленерго, ставку прибутковості від інвестування визначати на 

рівні WACC (середньозваженої вартості капіталу), повертати норму 

прибутку в поточному році інвестування. Адже тільки прийняття зваженого з 

точки зору параметрів регулювання рішення про введення стимулюючого 

регулювання і застосування дієвого контролю ліцензіатів з боку НКРЕКУ 

дозволить вирішити накопичені роками проблеми розподільних компаній і 

забезпечити якість і безперебійність електропостачання споживачів [25]. 

Особливих підходів щодо удосконалення державного регулювання 
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вимагає вугільна промисловість України. Більшість вугледобувних 

підприємств цієї галузі, в тому числі майже всі державні шахти, мають в 

контексті проблеми, що мають спільну особливість. Як і галузь в цілому, 

вони збиткові, отримують від держави солідні бюджетні дотації на покриття 

фактичних витрат за різними напрямками витрачання і на технічне 

переозброєння. Ці витрати з року в рік збільшуються, а показники роботи 

галузі перманентно погіршуються. 

Дослідження Інституту економіки промисловості (ІЕП) Національної 

академії наук України переконливо показали, що державна підтримка 

вугільних шахт дозволяє досягти рівня ефективності видобутку вугілля, який 

дозволяє конкурувати на зовнішніх ринках, лише у виняткових обставинах, 

при сприятливому поєднанні гірничо-геологічних умов і високому 

організаційно-технічному рівні виробництва. 

Це дозволяє стверджувати, що державна підтримка вугільних шахт в 

нинішньому її вигляді не сприяє реформуванню галузі. 

Державна підтримка технічного переозброєння шахт в нинішній 

безоплатній формі слід скасувати і перейти до кредиту, який повинен 

погашатися підприємствами за рахунок економічного ефекту, одержуваного 

від його використання і тільки відсотки за кредит слід погашати за рахунок 

бюджету. Такий порядок дозволить, не збільшуючи витрати бюджету, в 

кілька разів збільшити кошти, що направляються на технічне переозброєння, 

і підняти ефективність їх використання та капіталізацію вугільної галузі. 

Одночасно, виходячи з балансу перспективної потреби у вугільній 

продукції всіх сфер і форм власності (такий баланс до теперішнього часу в 

країні відсутня), слід максимально використовувати весь арсенал способів 

зниження витрат бюджету на покриття витрат з собівартості, що не 

окуповуються надходженнями від реалізації. Необхідно, зокрема, 

впорядкувати ціноутворення, здійснити приватизацію низькорентабельних 

шахт з використанням отриманих коштів на їх інвестиційні програми, почати 

консервацію збиткових шахт з відносно великими залишковими запасами 
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вугілля, продовжити закриття безнадійно збиткових шахт. Паралельно слід 

активізувати науково-дослідну та проектно-конструкторську діяльність, 

спрямовану на створення ефективних способів розробки родовищ і 

технології, а також технічних засобів видобутку вугілля на пластах «малої 

потужності» на великих глибинах, розширювати масштаби нового 

будівництва і докорінної реконструкції шахт зі збільшенням виробничих 

потужностей [10]. 

Стратегічним напрямком реформування вугільної галузі повинна стати 

докорінна перебудова, а по суті створення нової галузі на базі потужних 

самостійних шахт, оснащених передовими, надійними і 

високопродуктивними технічними засобами виїмки вугілля, проведення 

підготовчих виробок, контроль і забезпечення безпеки виробництва. В 

результаті галузь має повністю відмовитися від державної підтримки, 

знизивши залежність економіки України від імпорту енергоносіїв. А процес 

закриття українських шахт повинен бути поетапним, визначати 

пріоритетність областей і міст, які потребують програмної підтримки в 

першу чергу [10]. 

Важливим напрямом удосконалення державного регулювання нафтової 

галузі є, окрім необхідності створення резервного (стабілізаційного) фонду 

нафти та нафтопродуктів, є балансування ринку нафтопродуктів.  

Слід зазначити, що ринок нафтопродуктів в Україні має значний 

потенціал зростання за умови відповідної корекції ставок акцизного збору. 

Адже діючі ставки акцизів стимулюють споживання скрапленого газу та 

дизпалива, які Україна переважно імпортує. Тому встановлення 

справедливих паливних податків і, як наслідок, збільшення привабливості 

бензину допоможе значно збільшити обсяги переробки нафти та істотно 

знизити залежність від імпорту за всіма видами нафтопродуктів. 

З огляду на той факт, що згідно з багатьма дослідженнями, світове 

використання нафти до 2050 р. досягне свого піку, після чого її запаси будуть 

майже повністю вичерпані [2].  
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І це при тому, що в ХХІ столітті відбудеться неминуче зростання 

світового споживання енергії (при скороченні запасів органічного палива), в 

першу чергу в країнах, що розвиваються. За прогнозом вчених, світове 

споживання кінцевої енергії до кінця ХХІ століття збільшиться приблизно в 

2,5 рази в порівнянні з початком століття [2; 12]. 

Тому перехід від використання видобувного палива до використання 

альтернативних джерел енергії в загальносвітовому масштабі 

представляється нам неминучим і вимагає реалізації в найближчій 

перспективі. В світі вже відбуваються радикальні зміни в структурі джерел 

енергопостачання в бік відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії. 

Основним фактором, який визначає ці зміни, є значне зростання світових цін 

на природний газ, нафту і нафтопродукти та їх вичерпність в 

середньостроковій перспективі. 

Одним з напрямів розвитку альтернативних джерел енергії в Україні 

може стати утилізація шахтного метану, що, до того ж, дозволить скоротити 

викиди парникових газів і знизити навантаження на навколишнє середовище. 

Тобто, виробництво електро- та теплової енергії з промислових газів, таких 

як шахтний метан, замість вугілля – це скорочення викидів парникових газів і 

декарбонізація енергетики.  

Нажаль, в Україні потенціал цієї енергосировини недооцінений, 

незважаючи на успішне використання ресурсу в світових практиках, адже за 

даними експертів, в Україні переробляється тільки 1% шахтного метану [98]. 

Тому доцільно на державному рівні стимулювати процеси утилізації 

шахтного метану, який виділяється в гірських виробках при видобутку 

вугілля в цілях забезпечення безпеки шахтарів шляхом його перетворення в 

електроенергію і тепло на спеціальних когенераційних установках.  

На наш погляд, одним з напрямів удосконалення державного 

регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України є 

зменшення (зведення нанівець) впливу олігархів на прийняття державно-

управлінських рішень в цій сфері. 
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Яскравим прикладом цього може слугувати той факт, що Державне 

бюро розслідувань (ДБР) України у 2020 р. почало виробництво через 

загрозу банкрутства атомних станцій, а предметом розслідування стало 

рішення Міненерго про зменшення частки генерації атомних станцій в 

структурі енергетичного балансу країни, адже дії чиновників йдуть на 

користь приватних компаній, а наслідком може бути банкрутство АЕС. 

Рекордне зниження виробництва електроенергії на атомних 

електростанціях України, пов'язане з епідемією коронавірусу і зростанням 

обсягів генерації вугільної та альтернативної енергетики. Рекордне 

скорочення генерування електроенергії на українських АЕС, обумовлено 

двома причинами [133].  

Перша причина – це фундаментальне скорочення активності 

українських підприємств в умовах карантину, що рекордно знизило 

споживання електроенергії і призвело до підвищеного її профіциту і 

надлишку на ринку, оскільки електроенергію через занадто високу вартість 

нікому викуповувати ні в Україні, ні за її межами, відбувається скорочення 

виробництва за всіма видами генерації. 

І другою причиною зниження генерації електроенергії на АЕС – є 

вплив олігархічного фактору, адже економіка України функціонує не як 

нормальна ринкова економіка, а як «олігархономіка», тобто спрацьовує її 

принцип: проблеми і борги державі, а доходи – олігархії. 

Тобто «НАЕК «Енергоатом» є державною компанією, яка перебуває в 

дискримінованому положенні. Адже максимальні преференції отримує саме 

приватна генерація: вугільна і «зелена» генерація. За виробництво «зеленої» 

енергетики платять т.зв. «зелений» тариф, який майже на порядок вище, ніж 

той тариф, за яким здійснюється електроенергія на АЕС. Тому з формальної 

точки зору, ситуація виглядає начебто логічно – в умовах коронавірусу 

потрібно усім скоротили виробництво. Але всі проблеми було перекладено 

на державний «Енергоатом», а виживання приватної генерації, відбувається 

фактично за рахунок держави. Саме цим і пояснюється безпрецедентна 
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мінімізація виробництва електроенергії на атомних енергоблоках [133]. 

На наш погляд, держава має дбати, насамперед, про НАЕК, а не про 

інтереси олігархату, який корумпує державну владу. В іншому випадку, це 

може мати катастрофічні наслідки для українського паливно-енергетичного 

комплексу, адже положення НАЕК «Енергоатом» хронічно проблемне. На 

відміну від НАК «Нафтогаз України», де були проведені реформи і 

реорганізація, «Енергоатом» – збиткова компанія. Але навіть не тому, що 

вона не здатна генерувати прибуток – її навмисне тримають в 

дискримінованому положенні: «Енергоатом» отримує компенсацію за 

електроенергію АЕС за тарифом 56 коп. за кВт / год., в той час, як приватні 

вугільні ТЕС отримують в 3 рази більше, окрім того, сонячна і вітрова 

енергетика отримують набагато вищу компенсацію за «зеленим» тарифом 

[33]. 

Тому держава має контролювати будівництво нових сонячних і 

вітрових електростанцій, щоб підвищити гнучкість енергосистеми і, зокрема, 

збільшити частку генерації атомними станціями. Окрім того, Верховна Рада 

України має прийняти закон щодо внесення змін до деяких законів України 

щодо безпеки використання ядерної енергії, а саме у питанні відновлення 

державного нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері 

використання ядерної енергії. 

Так, необхідно внести зміни до законів «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» в частині непоширення дії 

зазначених законів на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання 

ядерної енергії та ліцензування діяльності в сфері використання ядерної 

енергії. Адже передбачене зазначеними законами ослаблення нагляду в сфері 

ядерної енергетики суперечить зобов'язанням України перед МАГАТЕ, а 

також порушує незалежність органу державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки (Держатомрегулювання), що передбачено цілою низкою 

підписаних Україною міжнародних угод. 
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На жаль, в сучасних умовах більшість існуючих проблем зумовлено 

відсутністю системних законодавчих основ функціонування паливно-

енергетичного комплексу, суб’єкт-об’єктних стосунків в цій сфері, 

різноспрямованим характером діючих в ПЕК уривчастих норм. Разом з цим, 

відсутність необхідних законодавчих норм є головною причиною 

надмірності адміністративного регулювання в ПЕК, яке за відсутністю дієвих 

механізмів законодавчого обмеження бюрократичного свавілля привело до 

створення великої кількості суперечливих підзаконних актів. 

З нашої точки зору, законодавче закріплення єдиних цілей, принципів і 

методів реалізації державної енергетичної політики, на яких повинні 

грунтуватися усі елементи державного регулювання (податкова, цінова, 

структурна, інвестиційна політика та ін.) повинно стати визначальним 

чинником формування, з одного боку, стабільних і вигідних умов ведення 

бізнесу в енергетичному секторі, а з іншої – довгострокової системи захисту 

інтересів енергетичної безпеки держави і надійного енергозабезпечення 

економіки і населення країни. 

Вкрай необхідним є формування загального енергетичного 

законодавства України, яке дасть можливість не лише здолати вузькогалузеві 

підходи державного регулювання правовідносин в ПЕК, що проявилися у 

прийнятті галузевих законів, але і забезпечити системність державною 

енергетичної політики. Тому розробка загальних норм, що регулюють 

стосунки в енергетичному секторі, має бути спрямована на реалізацію 

відповідної моделі розвитку ПЕК, та розробки повноцінної державної 

енергетичної політики. Тобто енергетичне законодавство вимагає відповідної 

ревізії існуючих і розроблених проєктів вузькогалузевих нормативно-

правових актів. 

Енергетичне законодавство України повинне закріпити стабільні, 

зрозумілі для інвесторів, довгостроково орієнтовані і взаємопов'язані 

принципи і методи державної енергетичної політики, що зажадає внесення 

відповідних змін до податкового, цивільного, адміністративного 
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законодавства, що дозволить визначити статус і правовий режим 

забезпечення реалізації єдиного паливно-енергетичного балансу країни, як 

основного інструменту формування та реалізації державної політики в 

паливно-енергетичному комплексі. 

Однією з найважливіших проблем розвитку ПЕК України, що істотно 

впливає на рівень її енергетичної безпеки в сучасних умовах є нераціональна 

структура паливно-енергетичного балансу. Паливно-енергетичний баланс 

визначається як кількісну відповідність (рівність) за певний інтервал часу 

між витратою і приходом енергії і палива усіх видів, включаючи, при 

необхідності, зміну запасів паливно-енергетичних ресурсів. Раціональна 

структура паливно-енергетичного балансу є результатом оптимізаційного 

розвитку енергетичних підприємств, визначається видами паливно-

енергетичних ресурсів і стадіями енергетичного потоку (видобуток, 

переробка, переробка, транспортування, зберігання, використання ПЕР).  

Тому це вимагає відповідного удосконалення паливно-енергетичний 

баланс України у таких напрямах: 

1. Розвиток власної паливно-сировинної бази з метою забезпечення 

споживачів, підприємств ПЕК первинними енергоресурсами для зменшення 

їх ввезення з інших країн. 

2. Проведення активної енергоефективної політики в сферах 

виробництва, транспортування, розподілу і споживання паливно-

енергетичних ресурсів з метою зниження питомої енергоємності 

промисловості, сільського господарства, послуг в соціально-побутовій сфері 

тощо. 

3. Раціоналізація паливно-енергетичного балансу на основі 

визначення економічної ефективності використання різних видів первинних і 

вторинних енергоресурсів в галузях економіки, розробки способів і засобів 

взаємозамінюваності окремих видів енергетичних ресурсів і залучення 

нетрадиційних та поновлюваних видів енергії. 

Основою удосконалення системи державної політики в енергетичній 
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сфері країни має стати регулярне формування єдиного паливно-

енергетичного балансу України, в якому знайдуть відображення усіх 

основних кількісних характеристик розвитку ПЕК та їх динаміка, які 

підлягатимуть відповідному коригуванню у міру зміни відповідних чинників. 

Між тим, паливно-енергетичний баланс, як система перспективного 

прогнозування попиту і пропозиції енергоресурсів з урахуванням оцінки 

тенденцій економічної активності в енергетичній сфері повинен служити 

базою для вироблення системи заходів державного регулювання. В основу 

цих заходів має бути закладена економічна мотивація, спрямована на 

реалізацію сценаріїв прогнозу відповідно до інтересів держави, а сам 

паливно-енергетичний баланс при цьому слід розцінювати, як інструмент 

довгостроково орієнтованої системи державного регулювання паливно-

енергетичного комплексу України. 

Концепція єдиного паливно-енергетичного балансу виходить, з одного 

боку, з неможливості точно спрогнозувати натуральні показники розвитку 

ПЕК на десятки років вперед і необхідності постійного коригування 

прогнозів, а з іншого боку, з принципу комплексної оцінки орієнтирів і 

перспектив розвитку енергетичної сфери і постановки цього процесу на 

системну, регулярну основу. 

Таким чином, законодавче закріплення правового статусу балансів і 

системного принципу забезпечення їх реалізації дозволить сформувати 

інституціональну основу для проведення довгостроково орієнтованої 

державної енергетичної політики, якісного прогнозування тенденцій 

розвитку ПЕК, виявлення перспективних «точок дефіциту», диспропорцій 

розвитку і завчасного проведення необхідних заходів, які запобігають 

кризовим ситуаціям і вибору оптимальних шляхів розвитку енергетичної 

сфери України. 

На наш погляд, забезпечення надійної роботи енергетичної сфери 

України в сучасних умовах вимагає, як законодавчого регулювання, так і 

оперативного плану дій, включаючи воєнізований захист енергооб'єктів, 
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альтернативні маршрути постачання енергоресурсів в умовах існуючих 

військових загроз тощо. Незважаючи на те, що прийнято Закон України «Про 

функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» [48], 

він здебільшого стосується особливостей функціонування паливно-

енергетичного комплексу в умовах надзвичайних ситуацій. Проте, не 

приділено належної уваги захисту галузей, сфер та об’єктів паливно-

енергетичного комплексу в умовах загроз військового характеру. Тому, на 

наш погляд, необхідно прийняти Закон України «Про захист об'єктів 

паливно-енергетичного комплексу та енергетичної інфраструктури», в якому 

необхідно передбачити введення спеціальних паспортів для енергетичних 

об'єктів, в яких визначити особливості захисту кожного об'єкта в умовах 

існуючих військових загроз, а в бюджетах всіх рівнів передбачити відповідне 

фінансування необхідних заходів. 

Отже, основними результатами удосконалення існуючих механізмів 

державної політики в енергетичній сфері України мають стати: підвищення 

рівня енергетичної безпеки держави та зменшення рівня її енергетичної 

залежності від імпорту енергоресурсів; зниження енергоємності ВВП та 

підвищення ефективності використання енергоресурсів шляхом розробки та 

реалізації програм енергоефективності та енергозбереження не тільки в 

паливно-енергетичному комплексі, а й в усіх галузях та сферах суспільного 

життя; збільшення використання альтернативних та відновлюваних джерел 

енергії та зменшення питомої ваги викопної енергії в загальному паливно-

енергетичному балансі держави; забезпечення екологізації національної 

енергетики з метою захисту довкілля та запобігання глобальним кліматичним 

змінам, як необхідної складової не тільки розвитку енергетичної сфери, а й 

сталого розвитку України в довгостроковій перспективі. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності та змісту 

державної політики в енергетичній сфері, яке має базуватися на принципах: 

законності; прозорості та прогнозованості; цілісності ПЕК; узгодження 

інтересів держави, господарюючих суб'єктів, населення; оптимізації 

виробничої і галузевої структури ПЕК; економічної обґрунтованості; 

соціальної відповідальності; безпечності та екологічності і відображає 

цілеспрямований вплив держави (суб’єктів регулювання) на об’єкти 

регулювання через сукупність відповідних механізмів (правового, 

економічного, адміністративного, інформаційного) шляхом створення 

належних умов для видобутку, виробництва, постачання, транспортування, 

зберігання, передачі, споживання, охорони (захисту) всіх видів 

енергоресурсів, з метою забезпечення сталого, збалансованого та 

інноваційного розвитку галузей та сфер паливно-енергетичного комплексу та 

енергетичної системи в цілому, забезпечення національної енергетичної 

безпеки, соціально-економічного розвитку країни на екологічних засадах та 

підвищення рівня життя населення. 

2. Виявлено особливості державної політики в енергетичній сфері в 

зарубіжних країнах, які полягають в тому, що в розвинутих країнах світу 

розвиток галузей енергетичної сфери відбувається за рахунок комплексної 

державної підтримки, створення сприятливих інституційних умов, надання 

фінансово-економічної та організаційно-адміністративної допомоги з метою 

забезпечення національної енергетичної безпеки та інтеграції у глобальні 

енергетичні ринки. Головними тенденціями сучасного розвитку енергетичної 

сфери провідних країн світу є: розвиток партнерських відносин між 

державою та приватним сектором (публічно-приватне партнерство), 

лібералізація, обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 

конкуренції, в тому числі через приватизацію енергетичних об’єктів та 
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анбандлінг. Встановлено, що під впливом коронакризи посилилися основні 

технологічні драйвери енергопереходу – декарбонізація та децентралізація 

(найбільше генеруючих потужностей у світі введено саме у відновлюваній 

енергетиці, а обмежувальні карантинні заходи збільшили попит на 

розподілену енергетику). 

3. Охарактеризовано сучасний стан розвитку енергетичної сфери в 

Україні та визначено, що рівень енергетичної безпеки країни недостатній. 

Встановлено, що виробництво енергії за часів незалежності України має 

тенденцію до постійного скорочення, в результаті чого обсяги виробництва 

первинної енергії за видами зменшилися більш, як удвічі. Найбільш суттєво – 

вчетверо зменшилися обсяги видобутку вугілля й торфу, однак, в цілому 

рівень забезпечення країни власними енергетичними ресурсами за 

визначений період практично не змінився і складає біля 60%. Сучасний стан 

розвитку паливно-енергетичного комплексу України характеризується: 

зниженням потужності атомних електростанцій через зношеність реакторів, 

високим рівнем зносу електромереж, рекордно низькими запасами вугілля, 

значною кількістю виведених у аварійний ремонт енергоблоків теплових 

електростанцій, які знаходяться на межі вичерпання розрахункового ресурсу 

та фізичного зносу і практично повністю відпрацювали свій ресурс. 

Доведено, що існуюча система оцінки результативності державного 

регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України 

здебільшого є недосконалою, адже формальне (у відсотках) виконання 

запланованих законодавчих та регуляторних ініціатив, не завжди забезпечує 

дієвість та ефективність перетворень в зазначеній сфері.  

4. Визначено проблеми та суперечності державної політики в 

енергетичній сфері України в сучасних умовах, а саме: непрозорість та 

низька ефективність державної політики в сфері приватизації енергетичних 

об’єктів; несприятливий інвестиційний клімат в енергетичній сфері; існуючі 

виклики національного та глобального характеру (військова загроза, 

пандемія коронавірусу, корупція, вплив олігархату на енергетику шляхом 
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здійснення політичного впливу через зміни законів, державних посадових 

осіб, регуляторні процедури з метою отримання несправедливої вигоди), що 

призвело до сповільнення модернізаційних реформ, значного ускладнення 

реалізації нових енергетичних проєктів, порушення гарантій прав власності 

та інвестиційних зобов’язань. Це свідчить про недосконалість існуючих 

механізмів державного регулювання розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України, підвищення ефективності та результативності яких 

сприятиме подоланню кризи, сталому розвитку ПЕК та забезпеченню 

необхідного рівня енергетичної безпеки держави.  

5. Обгрунтовано концептуальні засади стратегії державної політики в 

енергетичній сфері України України, яка має бути комплексною, 

багатоваріантною, гнучкою та враховувати політико-інтеграційні, військово-

безпекові, соціально-економічні, техніко-технологічні, регіональні, еколого-

кліматичні фактори, інші обмеження та виклики (пандемія), що сприятиме 

подальшому сталому розвитку енергетичної сфери. Стратегія державної 

політики в енергетичній сфері України має адекватно відображати, як 

сучасний рівень його розвитку, так і досягнення стратегічних цілей у 

довгостроковій перспективі, враховувати сучасні глобальні виклики, 

особливості європейської інтеграції, передбачати перехід до сталого 

розвитку паливно-енергетичного комплексу з поступовим забезпеченням 

спочатку енергетичної безпеки держави, а в подальшому – утвердження 

України в ролі провідної енергетичної держави світу, що є запорукою 

сталого розвитку країни та забезпечення державного суверенітету. 

6. Визначено напрями удосконалення механізмів державної політики в 

енергетичній сфері в Україні, а саме: правового механізму: прийняття пакету 

законопроектів відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС; 

економічного механізму: повернення боргів за зеленим тарифом інвесторам 

відновлюваної генерації за рахунок випуску облігацій та отримання 

кредитних коштів НЕК «Укренерго» під державні гарантії; державне 

стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу шляхом 
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підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості його галузей та сфер 

через пільгове кредитування, бюджетне фінансування, компенсацію 

кредитних ставок та капітальних вкладень при спорудженні енергооб'єктів; 

адміністративного механізму: забезпечення надійної роботи галузей 

енергетичної сфери в надзвичайних умовах, в умовах викликів віськового 

характеру та карантинних обмежень; підписання та виконання меморандуму 

про взаєморозуміння між державою та інвесторами відновлюваної 

енергетики; застосування та підвищення результативності державних заходів 

антимонопольного регулювання; прогнозоване та зрозуміле застосування 

державного нагляду та контролю (стандарти, технологічні вимоги, 

ліцензування, пільги, заборони тощо); інформаційного механізму: системна 

просвіта населення в контексті підвищення енергоефективності та 

енергозбереження; розвиток системи збору та аналізу статистико-аналітичної 

інформації з метою державного енергетичного моніторингу щодо 

виробництва та споживання всіх видів енергії; проведення державної 

інформаційної кампанії щодо сутності концепції «зеленого» енергетичного 

переходу України (екологізації енергетики) та особливостей інтеграції 

галузей та сфер паливно-енергетичного комплексу до європейського 

енергетичного ринку. 
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