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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Поширення європейської економічної 

інтеграції в електроенергетиці (ЄІЕЕ) за межі ЄС є прямим наслідком та елементом 

процесу економічної інтеграції як такої. Саму ж інтеграцію слід розглядати в 

декількох функціональних формах, які розвиваються одночасно: як теоретичну 

концепцію, як економіко-інституційний процес, як економічну політику та як 

становлення єдиного енергетичного ринку. У процесі європейської інтеграції в 

електроенергетиці було сформовано нові механізми організації, які діють в 

енергетичній сфері загалом (у міжнародному масштабі), а відповідні механізми на 

державному рівні зазнали докорінних змін. 

Важливою складовою цього процесу стали міжнародні організації, до яких 

належить засноване в 2005 р. під егідою ЄС Енергетичне Співтовариство (Energy 

Community; далі — ЕнС). Україна бере участь у процесі євроінтеграції у сфері 

електроенергетики через членство в ЕнС, місією якого є поширення енергоринку ЄС 

на Південно-Східну Європу, при цьому зобов’язання країн-членів перед ЕнС є 

одночасно умовами вступу до ЄС та вільного доступу до його енергоринку. 

Приєднання України у 2011 р. до ЕнС та набуття чинності Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС відкривають для країни низку можливостей, але водночас 

породжують виклики, які потребують дослідження у теоретико-методологічній 

площині та вироблення на цій основі адекватної політики. 

Інтеграційні процеси в електроенергетиці та зовнішні відносини у сфері 

енергетичної політики є пріоритетами стратегії ЄС «Європа 2020: стратегія 

розумного, сталого та всеохоплюючого зростання». Водночас, одним з основних 

інструментів ЕнС для виконання своєї місії є поширення на його країни-учасниці 

енергетичної політики ЄС. Тому вступ України до ЕнС і підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (яка в частині енергетики зобов’язує країну до 

співпраці з ЕнС) створюють необхідність зрозуміти основні напрями впливу 

членства в ЕнС на українську електроенергетику, а також на пов’язані галузі та 

сфери діяльності: вуглевидобування, соціальну політику, інтеграцію енергетичної й 

природоохоронної політик та ін. Окрім того, актуальність дослідження обумовлена 

браком кількісних оцінок ефектів від інтеграції в межах ЕнС на електроенергетику 

України. 

Окремі теоретичні аспекти процесів ЄІЕЕ загалом та такої її складової як ЕнС 

зокрема, відповідні теоретичні положення щодо інтеграційних процесів, а також 

методологічні підходи до оцінювання ефектів від інтеграції енергоринків були 

проаналізовані в публікаціях: А. Абеля, І. Блера, Т. Бьорзел, Х. Вайта, А. Вінера, Ж.-

А. Вінуа, М. Дедмана, Н. Делкура, Ж. Делора, Т. Діза, П. Гертлера, К. Кеске, 

І. Кроншоу, У. Кюрта, С. Лангсдорфа, Р. Літценбергера, Ф. Ліува, С. Мартінеза, 

П. Малвестіті, Р. Малко, Д. Мітрані, Ж. Моне, Е. Моравчіка, А. Морісон-Сондерса, 

В. Нгейра, М. О’Ніла, М. Поллітта, А. Поповіціу, К. Рамасвамі, С. Растієска, 

С. Реннер, Б. Росамонд, А. Самі, Ф. Сіошансі, Р. Скіннера, П.-Г. Спаака, Р. Суругіу, 

О. Тріба, П. Фонтейна, М. Харріса, С. Хендкера, С. Хоффмана, Н. ван Хюлста, 

Ф. Шміттера, У. Штрідбека, Т. Ямасба, М. Яхтенфюхса та ін. 
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Крім того, різні аспекти процесів співробітництва України з інтеграційними 

об’єднаннями були розкриті у працях сучасних вітчизняних учених-дослідників: 

Н. Андрусевича, І. Богатирьова, І. Бураковського, Г. Вороновського, І. Газізуліна, 

М. Гончара, К. Деделюк, І. Коссе, Д. Науменка, Ю. Огаренко, О. Павленко, 

А. Румянцева, А. Філіпенка, О. Шниркова. 

Попри значний науковий і практичний доробок з питань співробітництва в 

умовах інтеграційних процесів і його беззаперечну практичну важливість, поки що 

невирішеними залишаються проблеми, які стосуються наступного питання: яка 

теорія євроінтеграції (або принаймні сукупність положень різних теорій) спроможна 

комплексно пояснити такий феномен ЄІЕЕ як ЕнС? Відповіді на це питання та 

вирішенню відповідної проблематики й присвячена дана дисертаційна робота. 

Автор спирається на існуючі наукові розробки, водночас пропонуючи своє бачення 

ЄІЕЕ та ЕнС. Вирішення зазначеного питання в практичній площині дає можливість 

оцінити економічні ефекти від інтеграції української електроенергетики до ЕнС. На 

основі закордонних розробок автор пропонує власну комплексну методику 

оцінювання відповідних ефектів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». Зокрема, у рамках 

розробки наукової теми «Соціально-економічна політика в умовах сучасного 

економічного циклу» (державний реєстраційний № 0110U001274) дисертант 

дослідив особливості ЄІЕЕ, визначив ефекти від інтеграції України до ЕнС (на 

прикладі вугільної електроенергетики) та запропонував заходи, які необхідно вжити 

під час цього довготривалого процесу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

системний аналіз передумов, елементів механізму та наслідків процесу ЄІЕЕ в 

умовах його поширення за межі ЄС, а також визначення на цій основі основних 

напрямів інтеграційної взаємодії України з ЕнС у сфері електроенергетики та 

оцінювання економічних наслідків такої взаємодії. Оцінювання ефектів здійснено на 

прикладі екологічної модернізації вугільної електроенергетики України (ВЕЕУ), 

найбільш проблемної складової в комплексі взаємовідносин України з ЕнС. 

Завдання дослідження: 

– дослідити історичні передумови й теоретичні засади розвитку європейської 

інтеграції в електроенергетиці та на їх основі сформулювати теоретичні підходи до 

аналізу інтеграційної взаємодії України з ЕнС; 

– проаналізувати інтеграційну взаємодію України з ЕнС із позицій різних 

теорій і концепцій євроінтеграції (функціоналізму, неофункціоналізму, 

інтерґовернменталізму та ін.); 

– визначити основні елементи механізму інтеграційних процесів в 

електроенергетиці ЕнС, їхні особливості та структурні взаємозв’язки між ними; 

– окреслити особливості та пріоритетні напрями інтеграції електроенергетики 

України в межах ЕнС; 
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– виокремити основні особливості ВЕЕУ в контексті інтеграційної взаємодії 

України з ЕнС, зокрема, екологічної модернізації відповідно до acquis 

communautaire; 

– розробити модель прогнозування та оцінки економічних ефектів від 

інтеграційної взаємодії з ЕнС на прикладі екологічної модернізації ВЕЕУ відповідно 

до різних сценаріїв імплементації acquis; 

– проаналізувати (на основі результатів моделювання) сценарії виконання 

Україною зобов’язань перед ЕнС, оцінити основні потенційні економічні ефекти в 

секторі ВЕЕУ від інтеграційної взаємодії з ЕнС. На основі аналізу можливих 

економічних ефектів сформулювати практичні рекомендації щодо змісту та 

інструментів державної політики, спрямованої на виконання Україною зобов’язань 

перед ЕнС. 

Об’єктом дослідження є участь України в поширенні за межі ЄС процесу 

європейської економічної інтеграції у сфері електроенергетики. 

Предметом дослідження є розвиток інтеграційної взаємодії України з ЕнС у 

сфері електроенергетики, у тому числі економічні наслідки цього процесу для 

вугільної електроенергетики країни. 

Методи  дослідження. Теоретичну базу дослідження становлять: система 

економічних теорій; категорійний апарат; окремі концептуальні положення 

економічної інтеграції, а також методології оцінювання ефектів, які виникають у 

процесі інтеграції. Для виконання поставлених завдань у роботі використовуються 

загальнонаукові та спеціальні методи. Для дослідження теоретико-методологічних 

засад аналізу процесу євроінтеграції в енергетиці застосовано історико-логічний 

(§ 1.1, § 1.2) та описовий методи (§ 1.3); для аналізу механізму інтеграційної 

взаємодії електроенергетики України з ЕнС — методи абстракції, аналізу й синтезу 

(§ 2.1), аналітичних порівнянь та узагальнення (§ 2.1), групування (§ 2.2), 

абстрактно-логічний метод і метод системотехнічного аналізу (§ 2.2, § 2.3); для 

оцінювання економічних ефектів від зазначеної взаємодії — методи оцінювання 

тенденцій (§ 3.1), статистичної обробки даних (§ 3.2), експертних оцінок (§ 3.2) та 

прогнозного економіко-фінансового моделювання (§ 3.3). 

Інформаційну основу дослідження становлять: теоретичні розробки зарубіжних 

і вітчизняних учених-економістів; значний обсяг фактологічної інформації (офіційні 

статистичні дані органів виконавчої влади України, офіційні матеріали Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, статистичні додатки журналу «Енергобізнес», 

інформаційна система «Блумберг», дані Агентства з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України, річні та квартальні звіти енергетичних компаній, дані 

оператора ринку електроенергії ДП «Енергоринок» та диспетчера ДП «Укренерго», 

статистичної служби «Євростат», Європейської мережі системних операторів 

передачі електроенергії та ін.), аналітичної інформації (публікації Світового банку, 

Групи європейських органів регулювання електроенергетики та газу, Європейської 

ради органів регулювання, консалтингових компаній «Pöyry» та «Finergy»; звіти: 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій, Міжнародного центру перспективних досліджень, аналітичного 
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центру «Діксі-Груп» та ін.); нормативно-правова база (законодавство України, 

міжнародні договори, директиви, регламенти та комюніке ЄС). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретико-

методологічних засад аналізу євроінтеграційних процесів у електроенергетиці та 

здійсненні оцінки низки потенційних економічних ефектів (зокрема, від екологічної 

модернізації вугільної електроенергетики України) у рамках входження країни в 

енергетичний простір ЕнС. Найсуттєвіші теоретичні та практичні результати, які 

характеризують наукову новизну дослідження та особистий внесок автора, є такі: 

уперше: 

– розроблено й обґрунтовано еклектичний підхід до аналізу теоретичних засад 

процесу інтеграційної взаємодії України з ЕнС, який поєднує елементи теорій 

неофункціоналізму та інтерґовернменталізму (або теорії міжурядових відносин). З 

позицій даного підходу доведено, що неофункціоналізм як теорія євроінтеграції та 

усталений підхід до її теоретичного розуміння хоч і здатний пояснити передумови, 

заснування та ранній етап функціонування ЕнС, проте не може дати вичерпного 

пояснення роботи ЕнС на перспективу (зокрема, на етапі вступу до нього України). 

Своєї черги, інтерґовернменталізм як теорія євроінтеграції є альтернативним 

підходом до розуміння ЕнС та свідчить, що провідним рушієм інтеграційного 

процесу в електроенергетиці є уряди, а не міжнародні організації; 

– розроблено модель для оцінювання різноманітних сценаріїв та відповідних 

потенційних економічних ефектів від екологічної модернізації вугільної 

електроенергетики в контексті одночасного виконання Україною зовнішніх 

зобов’язань перед ЕнС та вирішення комплексу внутрішніх проблем. За допомогою 

моделі сформульовано сценарії модернізації залежно від довготермінової структури 

паливозабезпечення, характеру оновлення основних фондів, характеру 

оподаткування викидів забруднювальних речовин в атмосферу; оцінено кількісні 

галузеві ефекти (операційні та фінансові) від сценаріїв та перевірено можливість 

упровадження їх в установлений для України термін (у рамках зобов’язань перед 

ЕнС); на основі оцінених ефектів запропоновано практичні рекомендації щодо 

виконання цих зобов’язань; 

удосконалено: 

– концептуальні засади аналізу ґенези європейської інтеграції в 

електроенергетиці з позицій неофункціональної теорії інтеграції. Виявлено низку 

подібностей між концепцією антикризової регіональної інтеграції в 

електроенергетиці США часів Великої депресії та функціональним підходом до 

економічної інтеграції країн повоєнної Європи. Це дає підстави вважати, що 

електроенергетична компанія «Адміністрація Долини Теннессі» в США в 1930-і рр. 

(втілення концепції Франкліна Рузвельта) значною мірою є прототипом 

Європейської спільноти з вугілля та сталі (ЄСВС; втілення концепції одного з 

основоположників функціональної теорії євроінтеграції Девіда Мітрані в рамках 

політики інтеграції Жана Моне). Своєї черги, ЄСВС є прототипом сучасного ЕнС, 

до якого вступила Україна і який охоплює практично весь масив співробітництва в 

енергетиці в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аналіз досвіду цих 

інтеграційних проектів дозволив зробити висновок про необхідність запровадження 
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інституту де факто незалежного галузевого регулятора в Україні, а також 

обґрунтувати припущення, що сучасний процес залучення країн поза ЄС до його 

єдиного ринку значною мірою розвивається в площині енергетики, подібно до 

процесу заснування ЄСВС понад 60 років тому; 

– підхід до аналізу інтеграційних процесів у ЕнС. Зокрема, виділено та 

проаналізовано основні елементи їх механізму: учасники, їхні економічні інтереси 

та похідні спільні стратегічні цілі, спільні інституції (acquis, міжнародні організації, 

стратегії, програми та ін.), ринкові відносини як результат реалізації економічних 

інтересів за допомогою спільних інституцій. Виходячи зі структури механізму та 

характеристик його елементів, виокремлено пріоритетні напрями подальшого 

входження України в енергетичний простір ЕнС: т. з. «сполучення» національного 

ринку з регіональним ринком ЕнС (market coupling), фізична синхронізація 

енергосистеми України з європейською мережею, імплементація Третього 

енергетичного пакету (у т. ч. екологічна модернізація потужностей вугільної 

електроенергетики), а також збільшення частки конкурентоспроможної 

відновлювальної енергетики. Обґрунтовано, що хоча ці напрями і продиктовані 

міжнародними зобов’язаннями України (окрім синхронізації з європейською 

мережею), за своєю економічною суттю вони є способами вирішення внутрішніх 

проблем; 

набули подальшого розвитку: 

– методика оцінювання економічних ефектів на основі контрфактуального 

аналізу за допомогою розробленої облікової (детерміністичної) моделі змішаного 

типу, яка поєднує елементи моделі аналізу ланцюга створення вартості (слугує для 

моделювання операційної діяльності вугільної електроенергетики України) і моделі 

аналізу вигід та витрат (фінансового аспекту її роботи). Така гібридна модель є 

відносно простою для моделювання показників, які характеризують співробітництво 

з ЕнС, у їхній динаміці: моделюються проміжні та кінцеві ефекти по роках у період 

від початку до повної екологічної модернізації; 

– систематизація засадничих змін в економічних поглядах на галузь 

електроенергетики в умовах європейської інтеграції. Зокрема, виділено й 

систематизовано такі їхні особливості, як: лібералізація національних ринків 

електроенергетики на спільних для всього ЄС засадах, об’єднання енергетичної та 

природоохоронної політик, формування регіональних ринків як проміжний етап на 

шляху до створення єдиного європейського ринку електроенергії, відведення 

провідного місця електроенергетичній інтеграції в енергетичній стратегії ЄС тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в 

роботі висновки та рекомендації можуть бути використані для розробки напрямів 

стратегічного розвитку української електроенергетики в контексті її інтеграції з 

енергетичним простором ЕнС, а також механізмів керування цим процесом та 

поточного оцінювання його економічних ефектів. 

Основні результати дослідження обговорювалися та отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедри економічної теорії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», засіданнях кафедри світового господарства та 

міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ імені 
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Тараса Шевченка, міжнародних та загальнонаціональних науково-практичних 

конференціях і семінарах та були опубліковані у фахових наукових виданнях. 

Теоретичні розробки автора щодо інтеграції в електроенергетичній сфері, 

особливостей економіки електроенергетики в умовах євроінтеграції, енергетичної 

стратегії ЄС використовуються у навчальному процесі Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (магістерська програма з економічної теорії) при 

викладанні курсів: «Політична економія європейської інтеграції», «Стратегія 

економічного зростання Європейського Союзу», «Навчально-науковий семінар», а 

також були використані при підготовці авторського розділу до колективного 

навчального посібника, опублікованого в Національному університеті «Києво-

Могилянська академія» (Якуненко К. В. Глава 8. Ресурсоефективна Європа: 

подолання негативних наслідків зміни клімату, підвищення енергетичної безпеки // 

Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навч. посібн. для вищ. 

навч. закл. / під ред. Ю. М. Бажала. — К. : Пульсари, 2013. — 280 с. — С. 185–

206. — ISBN 978-617- 615-039-8.) (Довідка № 02/467 від 18.03.2015 р.). 

Розроблена автором модель оцінювання потенційних ефектів у ВЕЕУ від 

імплементації директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/80/EC «Про 

великі спалювальні установки» (Large Combustion Plants Directive; далі — LCPD), 

сформульовані за її допомогою сценарії та здійснені відповідно до них обчислення 

використано в процесі реалізації проекту «Торговельна політика та практика в 

Україні» (2012–2013 рр.), який спрямовано на гармонізацію політик в окремих 

економічних сферах із політикою ЄС та на удосконалення діяльності України в 

рамках СОТ. Проект було реалізовано Інститутом економічних досліджень та 

політичних консультацій (ІЕД) у співпраці з Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та Національною Радою Торгівлі Швеції за фінансової підтримки 

Шведського агентства розвитку (довідка № 11102013/00124 від 11.10.2013 р.). 

Результати обчислень необхідних інвестицій, обсягів і структури фінансування 

екологічної модернізації ВЕЕУ в рамках виконання Україною зобов’язань перед 

ЕнС використані при виконанні проекту «Інвестиційна привабливість регіонів — 

2014», який було реалізовано ІЕД спільно з Київським міжнародним інститутом 

соціології (довідка № 04022014/00018 від 04.02.2014 р.). 

Розроблені дисертантом методика визначення необхідної ставки доходності на 

акціонерний капітал енергетичних компаній і методика моделювання прогнозних 

операційних і фінансових показників енергокомпаній використовуються 

інвестиційною компанією «Адамант Капітал» у процесі залучення фінансування для 

підприємств, які мають іноземні аналоги (довідка № 13/03-15/01 від 18.03.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні, методологічні та практичні 

результати, викладені в дисертаційній роботі та винесені на захист, розроблені 

автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній 

роботі використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи 

автора та становлять його індивідуальний внесок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати та 

висновки дослідження було покладено в основу доповідей на 32 закордонних, 

міжнародних й українських конференціях, семінарах і короткотермінових 
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академічних програмах, зокрема: «Актуальні проблеми теорії та практики 

міжнародної економіки та глобальних трансформацій» (м. Київ, КНУ ім. 

Т. Шевченка, 2010 р.); «Energy and environment in Eastern Europe — energy and 

economic growth» (м. Тутцинґ, Osteuropa-Institut Regensburg, 2011 р.); «Investing in 

emerging markets» (м. Сібіу, Бізнес-школа при ун-ті Лучіана Блага, 2011 р.); 

«Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі» (м. Київ, КНУ ім. 

Шевченка, 2011 р.); «Соціально-економічний розвиток України: європейський 

вибір» (м. Одеса, Центр економічних досліджень та розвитку, 2011 р.); 

«Шевченківська весна: економіка» (2012 р.), «Конвергенція економік України та 

Європейського Союзу: проблеми і перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 2012 р.); 

«Розвиток економічної інфраструктури України: теоретико-методологічні аспекти» 

(м. Київ, АЦ «Нова економіка», 2012 р.); «Сьома щорічна зустріч EURENSSA» (м. 

Капельскар, European Environmental Sciences Student Association, 2012 р.); «Energy 

Security and Eastern Partnership» (м. Варшава, Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy 

при Коледжі Європи, 2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових праць 

загальним обсягом 4,6 друк. арк. — із них 4,4 друк. арк. належить авторові. У т. ч. 

6 статей у наукових фахових виданнях (1 стаття — у співавторстві) загальним 

обсягом 3,2 друк. арк., серед яких 1 стаття — у науковому фаховому виданні 

України, зареєстрованому в міжнародній наукометричній базі (0,7 друк. арк.), та 6 

публікацій у збірниках тез доповідей і матеріалів за результатами конференцій 

(загальний обсяг 1,40 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів (дев’яти підрозділів), висновків, 4 додатків (на 33 сторінках), списку 

використаних джерел із 304 найменувань (на 33 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації — 250 сторінок, обсяг основного тексту — 181 сторінка, включаючи 

29 таблиць та 16 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його 

мету й завдання, визначено об’єкт, предмет і методи, висвітлено новизну й 

практичну значимість отриманих результатів, а також відомості про їх апробацію. 

У першому розділі — «Теоретико-методологічні засади дослідження 

процесу євроінтеграції в енергетиці» — аналізуються історичні передумови 

процесу євроінтеграції в енергетиці, теоретичні й методологічні засади аналізу його 

ґенези, а також особливості розвитку економіки електроенергетики в умовах 

євроінтеграції. 

Дослідження євроінтеграції в енергетичній сфері починається з аналізу таких 

теорій інтеграційного процесу як функціоналізм (який ще називається «перед-

теорією»), неофункціоналізм та інтерґовернменталізм. Визначення інтеграції 

використовується з позицій останньої, оскільки еволюція інтеграційних процесів у 

енергетиці в цьому дослідженні розглядається як процес насамперед економічний. 

Установлено, що розвиток теорій європейської інтеграції загалом відбувався в 

нерозривному та обопільному зв’язку з політикою економічної інтеграції в 
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енергетиці. Зв’язок між формуванням теорії європейської інтеграції та політикою 

інтеграції в енергетиці починається з антикризового проекту функціональної 

інтеграції «Адміністрація Долини Теннессі» (TVA), втіленого Ф. Рузвельтом у 

30-і рр. ХХ ст. Суть проекту TVA — це регіональна економічна інтеграція найбільш 

постраждалих від Великої депресії штатів. Застосований Ф. Рузвельтом підхід є 

функціоналістським: предметом інтеграції були виключно ті галузі, або «функції», 

які потребували перетворень. Основною такою функцією була електроенергетика. 

На основі порівняльного аналізу підходів до інтеграції, які застосували Ф. Рузвельт 

та Д. Мітрані (автор функціоналізму), встановлено дев’ять спільних рис. Здійснений 

аналіз свідчить, що TVA слугувала прообразом заснованого в 1951 р. ЄСВС, яка 

слугувала моделлю для сучасного ЕнС. 

Подальше дослідження даного зв’язку здійснено на прикладі основних системо-

утворювальних угод ЄС, починаючи із заснування ЄСВС. У результаті дослідження 

виділено теорії, які можуть досить точно пояснити феномен ЄІЕЕ: 

неофункціоналізм (1960-і рр.), розроблений у відповідь на його недоліки 

інтерґовернменталізм (1970-і рр.), а також концепція нових форм управління (new 

modes of governance, 1990–2000-і рр.). 

Показано, що розвиток інтеграційних процесів у енергетиці 1950–1960-х рр. 

цілком вписувався в логіку неофункціоналізму, до основних положень якого 

належать: автоматичність поширення інтеграційних процесів на пов’язані галузі, 

провідний вплив міжнародних організацій на процес інтеграції, послаблення 

держави через делегування частини її функцій на наддержавний рівень. Інтеграційні 

процеси в енергетиці посідали центральне місце в ґенезі євроінтеграції, були 

актуальними для країн ЄС, починаючи із заснування його прообразу — ЄСВС (дві з 

трьох основоположних хартій про ЄЕС — про енергетику), та з плином часу 

набували все більшої ваги. Вони протікали у вузько-економічній площині як єдиній, 

в якій було можливе об’єднання Європи задля підтримання миру на міждержавній 

арені (ознака функціоналізму), та характеризувалися ефектами поширення (spillover 

effects) на пов’язані галузі й сфери економічних відносин (ознака інтеграції згідно з 

неофункціоналізмом). 

Водночас, у роботі звертається увага на той факт, що, починаючи із середини 

1960-х рр., розуміння інтеграційних процесів потребує додаткових пояснень з 

позицій теорії інтерґовернменталізму. Її було розвинуто як критику 

неофункціоналізму, оскільки припущення останнього про автоматичні ефекти 

поширення перестало справджуватися. На відміну від неофункціоналізму (його 

представники розглядають інтеграцію як сукупність соціальних і політичних 

процесів), прихильники теорії міжурядових відносин розглядають інтеграцію як 

переважно економіко-політичний процес (формування національних інтересів, 

досягнення компромісу на наддержавному рівні, створення інституцій для 

закріплення компромісу), провідну роль у якому відіграють уряди, а не міжнародні 

організації. Згідно з теорією інтерґовернменталізму, інтеграція посилює країну 

завдяки вирішенню внутрішніх проблем на наддержавному рівні (на відміну від 

неофункціоналізму, прихильники якого вважають, що делегування на наддержавний 

рівень частини функцій країни послаблює її). Ця теорія дає можливість пояснити 
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такі феномени як криза «вільного стільця» 1965–1966 рр., перша «хвиля 

розширення» ЄС у 1973 р., сповільнення інтеграції в енергетиці через неготовність 

країн до подальшого делегування своїх повноважень у «кровоносній системі 

економіки» на наддержавний, загальноєвропейський рівень. 

Починаючи з 1990-х рр. енергетична проблематика стрімко набирала ваги й 

знову посіла центральне місце в процесі євроінтеграції, але вже в контексті 

інноваційного зростання. У дисертації систематизовано особливості економічних 

поглядів у галузі електроенергетики в умовах євроінтеграції, на які слід зважати в 

процесі аналізу взаємодії між Україною й ЕнС. Упродовж попередніх двох 

десятиліть мав місце фундаментальний перегляд економічних уявлень про 

ефективність організації галузі, у результаті чого вертикально інтегровані державні 

монополії були розформовані й галузь стала на шлях лібералізації, приватизації, 

незалежного регулювання, а супровідними ефектами інтеграції стали нові форми 

управління. Як наслідок, у Європі почали формуватися сім регіональних 

енергоринків, що стало проміжним кроком до виникнення єдиного європейського 

ринку електроенергії. Окрім того, одночасно розгортаються два процеси: 

виокремлення електроенергетики з енергетичної сфери загалом у відносно 

самостійну площину євроінтеграції та об’єднання енергетичної і природоохоронної 

політик в єдиний нерозривний комплекс. Сьогодні електроенергетика посідає 

головне місце в енергетичній стратегії ЄС (у контексті інноваційного розвитку та 

декарбонізації економіки), а енергетика загалом стає основною складовою 

зовнішньої політики Союзу. У 2-му розділі доведено, що перелічені особливості є 

важливою складовою взаємодії України з ЕнС. 

У другому розділі — «Економічний механізм інтеграційної взаємодії 

електроенергетики України з Енергетичним Співтовариством» — 

проаналізовано вступ України до ЕнС з позицій основних теорій євроінтеграції, 

визначено елементи цього механізму та обґрунтовано основні напрями активізації 

входження електроенергетики України до енергетичного простору ЕнС. 

Для розуміння такого окремого випадку ЄІЕЕ як взаємодія України з ЕнС у 

розроблено еклектичний підхід, який поєднує положення двох взаємодоповнюючих 

теорій євроінтеграції — неофункціоналізму та інтерґовернменталізму (див. табл. 1). 

На основі здійсненого у попередньому розділі аналізу історичних передумов і 

теоретичних засад дослідження інтеграційних процесів у енергетиці, а також 

застосування еклектичного підходу, пропонується три висновки. 

По-перше, забезпечення незалежності галузевого регулятора є одним із 

ключових елементів майбутньої реформи в електроенергетиці. 

По-друге, сучасний процес європеїзації країн поза ЄС (залучення їх до його 

економіко-правового поля) значною мірою протікає в площині енергетики, подібно 

до процесу заснування ЄСВС понад 60 років тому. Хоч ЕнС і було засновано як 

проект регіональної інтеграції за зразком ЄСВС. Але зі вступом до нього віддалених 

від первинного балканського осередку — Молдови та України — акцент змістився 

радше на експорт до прилеглих країн ліберальних «правил гри» в енергетиці. 

Останні кодифіковано в Третьому енергетичному пакеті — сукупності директив і 

регламентів ЄС, які мають на меті створення конкурентного, прозорого та 
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ефективного ринку енергії. Це додатково свідчить, що в процесі інтеграції в галузі 

енергетики ЄС спирається на принцип субсидіарності, згідно з яким ставить перед 

країнами лише загальну мету, залишачи їм максимальну свободу у способах її 

досягнення. Прикладом утілення принципу субсидіарності є співробітництво в 

галузі електроенергетики згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС: 

положення про таке співробітництво в загальних рисах фактично дублюють увесь 

комплекс зобов’язань України перед ЕнС. 

Таблиця 1 

Особливості інтеграційної взаємодії України та ЕнС  

з позицій неофункціоналізму та інтерґовернменталізму 
Теорії євро-

інтеграції 

Аспекти, дослі-

джувані теоріями 
Особливості інтеграційної взаємодії України з ЕнС 

Нео-

функціона-

лізм 

1) регіональна  

інтеграція 

На етапі заснування (2005 р.) ЕнС складався з країн лише 

Балканського регіону з тісними функціональними зв’язками у 

сфері енергетики. Вступ географічно віддалених України та 

Молдови (2010–2011 рр.) порушив цю концепцію й 

унеможливив пояснення з позицій неофункціоналізму 

2) функціональна 

інтеграція 

Вступ України та Молдови означав зміну концепції 

функціональної інтеграції. Функцію процесу формування 

регіонального ринку доповнено функцією поширення енерге-

тичної політики та правил енергоринку ЄС на сусідні країни 

3) поширення 

інтеграційних 

процесів на інші 

сфери 

Основне гносеологічне обмеження неофункціоналізму — 

припущення про автоматичність ефектів поширення (замість їх 

пояснення): такі ефекти в ЕнС практично не мають місця  

Інтерґоверн-

менталізм 

(теорія між-

урядових 

відносин) 

1) формування  

національних 

інтересів 

У центрі дослідження теорії є економічні інтереси країн-

учасниць процесу євроінтеграції: для України — це реформа та 

соціальний аспект роботи енергетики; для енергетично залеж-

ного ЄС — безперебійний імпорт енергоносіїв та безпечні 

умови інвестування в енергетику сусідніх країн 

2) добровільність 

виконання 

зобов’язань 

Таким компромісом є відсутність наддержавного органу 

примусу, який змушував би країни-учасниці виконувати взяті 

на себе зобов’язання. 

3) інституційна 

основа 

інтеграційної 

взаємодії  

Основним рушієм інтеграції є не наддержавні економічні 

структури (як припускає неофункціоналізм), а уряди: ЄС був 

ініціатором заснування ЕнС, але його подальша динаміка 

інтеграції визначається переважно урядами країн ЕнС 

Джерело: розроблено автором 

 

По-третє, визначено та систематизовано перелік елементів інтеграційної 

взаємодії України й ЕнС в електроенергетиці: ЄС та країни-члени ЕнС разом з 

їхніми економічними інтересами й цілями, спільні інституції (acquis, наддержавні 

організації, стратегії, програми тощо) та ринкові відносини як результат реалізації 

економічних інтересів за допомогою спільних інституцій. 

У процесі аналізу встановлено, що в основі інтеграційної взаємодії лежать 

спільні економічні інтереси, які випливають з енергетичної імпортозалежності ЄС та 

країн ЕнС. Фактично ці угруповання мають вирішувати проблему зниження ризиків 

перебоїв у постачанні електроенергії. Ця проблема є менш гострою для ЄС, і тут 
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вона розглядається в контексті забезпечення стійкого зростання та 

конкурентоспроможності економіки, але більш гострою для ЕнС, оскільки його 

члени мають зношені потужності та гостру потребу в інвестиціях для їх оновлення в 

умовах слабких державних інститутів та, здебільшого, сильно зарегульованих і 

неефективних національних ринків. Модель інтеграції ЄС на практиці зводиться до 

поширення acquis на країни ЕнС з метою формування восьмого регіонального ринку 

електроенергії як проміжного ступеня до створення єдиного європейського 

енергетичного ринку. Тому інтеграційні процеси в електроенергетиці ЕнС на 

даному етапі відбуваються переважно в площині створення спільних інститутів, які 

стануть основою цього регіонального ринку. Своєї черги, країни ЕнС зацікавлені в 

такій інтеграції. 

Порівняльний аналіз різних електроенергетичних секторів учасників ЕнС 

свідчить, що електроенергетична галузь України має принципово якісні відмінності, 

які зумовлені насамперед великим розміром сектору (більший за всі інші країни 

ЕнС, узяті разом, за кількістю споживачів та обсягами встановлених потужностей). 

По-перше, такий великий розмір створює передумови для формування й розвитку 

конкурентного енергоринку з багатьма суб’єктами, тоді як більшість країн ЕнС суто 

в економічному плані є замалими для створення повноцінних національних 

енергоринків (тому вони функціонують переважно у формі вертикально 

інтегрованих монополій та не мають альтернативи регіональній інтеграції). По-

друге, електроенергетика України на даному етапі залишається порівняно 

незалежною від експорту й імпорту, а також є фізично й технічно не 

синхронізованою із загальноєвропейською електромережею ENTSO-E. Наслідком 

цього є розвиток взаємодії з ЕнС переважно у формі запровадження Третього 

енергопакету («європеїзації» сектору), а не повноцінного входження національного 

ринку в регіональний. 

На основі аналізу елементів інтеграційної взаємодії визначаються основні 

напрями поглиблення входження електроенергетики України до енергетичного 

простору ЕнС: сполучення (market coupling) національного ринку з регіональним 

ринком ЕнС (повноцінна інтеграція на противагу європеїзації), фізична 

синхронізація електромережі із загальноєвропейською ENTSO-E (на противагу 

застосуванню вставок постійного струму), імплементація Третього енергетичного 

пакету (в т. ч. екологічна модернізація потужностей), а також збільшення частки 

конкурентоспроможної відновлювальної енергетики (на противагу номінальному 

нарощуванню її частки в структурі електрозабезпечення). Усі наведені напрями 

інтеграції є одночасно шляхами вирішення внутрішніх проблем. 

У третьому розділі — «Економічні ефекти від взаємодії України з 

Енергетичним Співтовариством: на прикладі вугільної електроенергетики» — 

проаналізовано економічні характеристики галузі в контексті участі України в ЕнС, 

розроблено модель оцінювання потенційних економічних ефектів вугільної 

електроенергетики, і за допомогою цієї моделі оцінено можливі ефекти від 

імплементації LCPD як складової зовнішніх зобов’язань України перед ЕнС та, 

одночасно, Третього енергетичного пакету. 
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На основі галузевого аналізу ВЕЕУ було визначено низку системних 

взаємопов’язаних проблем функціонування сектору: значне пряме втручання 

держави в процеси ціноутворення на ринках вугілля та електроенергії; високий 

рівень фізичного та морального зносу виробничих потужностей (зокрема, 

понадпроектний термін експлуатації); перманентний брак коштів на модернізацію; 

домінування субсидованого та екологічно брудного вугілля в структурі споживання 

палива. Наслідком цього є перевищення викидів оксидів сірки, оксидів азоту та пилу 

відповідних лімітів у ЄС (встановлених згідно з LCPD) у 5–17 разів, що негативно 

впливає на екологічний стан в Україні та забруднення  повітря сусідніх країн ЕнС. 

Імплементація вимог LCPD в рамках інтеграційної взаємодії України з ЕнС (та 

одночасно виконання Угоди про асоціацію з ЄС) потребує значних 

капіталовкладень, що зумовлює потребу в кількісному оцінюванні потенційних 

економічних ефектів від екологічної модернізації ВЕЕУ. 

Визначення відповідних показників побудовано на основі методології 

оцінювання ефектів (impact evaluation), тобто припущення про наявність причинно-

наслідкового зв’язку між політикою та множиною відповідних ефектів для різних 

зацікавлених сторін. Для оцінювання застосовано контрфактуальний аналіз — 

порівняння фактичного сценарію розвитку сектору за умови впровадження LCPD із 

контрфактуальним, тобто гіпотетичним варіантом розвитку подій (при 

невпровадженні LCPD). 

З цією метою розроблено детерміністичну облікову модель (accounting 

framework model) змішаного типу, яка поєднує елементи моделей аналізу ланцюга 

створення вартості (слугує для моделювання операційної діяльності ВЕЕУ) і моделі 

аналізу вигід і витрат (фінансового аспекту ВЕЕУ). Така гібридна модель є 

порівняно простою для визначення показників у їхній динаміці: моделюються 

кінцеві та проміжні ефекти по роках у період від початку до повної імплементації 

LCPD. Обмеження такої моделі полягає в тому, що вона залишає поза увагою 

поведінковий аспект фірм ВЕЕУ і, відповідно, не оцінює економічних ефектів від 

взаємодії між фірмами. Це обмеження випливає зі специфічного предмета 

моделювання — умовної фірми, яка є фактично об’єднанням п’яти фірм ВЕЕУ, на 

які припадає 95% теплової генерації (Західенерго, Дніпроенерго, Донбасенерго, 

Східенерго, Західенерго). Своєї черги, сильною стороною агрегування показників є 

можливість аналізувати галузь як сукупність більш-менш однорідних фірм, які 

оперують на єдиному енергоринку та в спільному регуляторному середовищі, а 

також мають майже однакові портфелі потужностей у технологічному плані. 

Основні економічні зв’язки моделі спрощено можна сформулювати наступним 

чином. Упровадження LCPD вимагає масштабних інвестицій в основні фонди та, як 

наслідок, зростання відповідних активів. Натомість зростання таких активів 

балансується зростанням пасивів за рахунок реінвестування прибутку і нових 

запозичень. Сценарій вважається досяжним, якщо залучення інвестицій для 

модернізації супроводжується нормальними значеннями показників фінансової 

стійкості (у т. ч. кредитного навантаження) галузі. Сама модель є системою формул 

(основні наведено на рис. 1), за допомогою яких обчислюються залежні змінні на 

основі значень незалежних змінних та заданих функціональних зв’язків між ними. 
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(1) Упродовж прогнозного періоду (2016–2026 рр.) має бути 

модернізований та введений в експлуатацію обсяг 

потужностей, необхідний для задоволення внутрішнього 

попиту на виробництво електроенергії підприємствами 

вугільної електроенергетики. 
 

(2) Структуру паливозабезпечення (ПЗ) утворюють вугілля 

внутрішнього видобутку конкурентоспроможне (ВВК), 

вугілля внутрішнього видобутку неконкурентоспроможне 

(ВВН), видобуток якого неможливий без державних субсидій, 

вугілля імпортне (ВІ), природний газ імпортний (ПГІ). 
 

(3) Базова бухгалтерська тотожність для кожного 

розрахункового періоду використана як основа фінансової 

складової моделі. 
 

(4) Механізм дотримання тотожності (3): якщо пасивів 

не вистачає для фінансування зростання активів, 

останні балансуються позиками (
іEFN ), а в разі 

надмірного фінансування (малоймовірний варіант 

для галузі) — вільними готівковими коштами  

(
іSFN ), доступними для виплати дивідендів. 

 

(5) Критерієм досяжності сценарію є дотримання 

показників (коефіцієнтів) фінансового здоров’я 

галузі: (1) у довгостроковому плані — частка 

позикових коштів у структурі капіталу мусить бути 

меншою від значення, яким характеризується 

еталонна вибірка; (2) у коротко- та середньо-

терміновому плані — мають бути належні 

коефіцієнти фінансової стійкості (грошовий потік 

від операційної діяльності (ОГП) та операційний 

прибуток (ОП) повинні перевищувати фінансові 

витрати у кожному розрахунковому періоді). 
 

Рис. 1. Основні рівняння моделі 
Джерело: розроблено автором 

 

Прикладом такої формули може бути обчислення собівартості електроенергії 

(залежна змінна), виходячи з цін на фактори виробництва (незалежні змінні, або 

припущення), та притаманних для галузі питомих витрат (задані функціональні 

взаємозв’язки між залежними та незалежними змінними). Такі обчислення 

здійснюються для кожного періоду тривалістю в один рік (до 2026 р. включно). 

Модель складається з трьох блоків, або рівнів. Першим рівнем є операційний — 

сукупність виробничих зв’язків між припущеннями щодо сценаріїв упровадження 

LCPD (структура палива, характер інвестицій, термін виконання капітальних робіт 

тощо) та результативними показниками (обсяги виробництва, норми викидів 

шкідливих речовин у повітря тощо). Другим рівнем моделі є фінансова надбудова до 

операційної моделі: вихідні показники операційної моделі є вхідними даними для 

фінансового моделювання та аналізу фінансової досяжності кожного зі сценаріїв. 

Третій рівень моделі представлено обчисленням показників, які узагальнюють та 

систематизують попередні обчислення (напр., ціна електроенергії, зміни в її 

структурі в результаті імплементації LCPD). 

За допомогою моделі в програмі MS Excel перевірено на предмет фінансової 

досяжності чотири сценарії: контрфактуальний (LCPD не впроваджується) та 

фактуальний (екологічна модернізація в контексті впровадження LCPD), кожен з 
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яких має по дві модифікації — адекватний екологічний податок (ціна електроенергії 

включає вартісну оцінку шкоди довкіллю від викидів) та екологічний податок на 

поточному заниженому рівні. За результатами моделювання та порівняння 

отриманих показників було встановлено наступні кількісні ефекти. 

По-перше, така екологічна модернізація сприятиме майже чотирикратному 

зниженню економічних втрат суспільства (до 50 млрд. грн. щорічно) від викидів 

шкідливих речовин електростанціями ВЕЕУ. По-друге, ця модернізація є фінансово 

досяжною, якщо інвесторам буде гарантовано ставку доходності на рівні 19% річних 

(обчислено автором на основі спеціально адаптованої для ВЕЕУ моделі оцінювання 

капітальних активів), кредиторам — 10%, а боргове навантаження буде 

стабілізовано на рівні прийнятних 50% від активів (еталонний рівень для 

міжнародних фірм-аналогів). По-третє, оціночна реальна ціна електроенергії з ВЕЕУ 

(з урахуванням завданої шкоди суспільству) становить близько 3,78 грн./кВт*год. 

(порівняно з номінальною поточною ціною — близько 1,00 грн./кВт*год.), що 

показано на рис. 2. Модернізація за інших рівних умов дасть можливість знизити 

ціну до 2,11 грн./кВт*год. в 2026 р. (у поточних цінах). Фактично, за нашими 

оцінками мова йде про необхідність залучення інвестицій в обсязі близько 

122 млрд. грн. для модернізації потужностей ВЕЕУ обсягом не менше 8,7 ГВт. 

 

 
Рис. 2. Структура оціночної зміни реальної ціни електроенергії ВЕЕУ  

за сценарію екологічної модернізації та адекватного екологічного податку 
Джерело: обчислення автора за даними Bloomberg, Smida, Енергобізнес, ДП «Енергоринок» та ін. 

 

Розвиток такого напряму фізичної гармонізації ВЕЕУ як екологічна 

модернізація до стандартів ЕнС можна виміряти, наприклад, еквівалентом 

підкислювального потенціалу (ЕПП) викидів при виробництві електроенергії, який є 

кількісною оцінкою шкідливості для довкілля одиниці викидів таких речовин як 

SO2, NOx, пил та ін. На сьогодні значення даного показника для ВЕЕУ становить 

3,886 мг/кВт*год., що у 21 раз вищий від цільового рівня згідно з LCPD 

(0,184 г/кВт*год). Пропонується вважати, що мірилом гармонізації ВЕЕУ з 

екологічними стандартами ЕнС є прогнозна динаміка зниження показника 
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відношення фактичного значення ЕПП для ВЕЕУ до цільового: чим ближче до 

одиниці, тим ближче до повної гармонізації (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Прогнозна динаміка наближення викидів  

шкідливих речовин ВЕЕУ до норм ЕнС 

Джерело: розробка автора. 

 

Слід звернути увагу на лінійне зниження викидів у перерахунку на 1 кВт*год. 

електроенергії, виробленої на ТЕС України (рис. 3), що зумовлено рівномірним 

графіком модернізації потужностей, закладеним у модель в якості припущення. У 

майбутньому слід очікувати впровадження в ЄС жорсткіших лімітів на викиди, і ці 

ліміти поширюватимуться й на ЕнС. Тому оцінка ступеня гармонізації викидів в 

Україні з нормами ЕнС у майбутньому буде переглядатися. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено системне дослідження передумов і теоретичних засад 

євроінтеграції в електроенергетиці в умовах розширення енергетичного простору 

ЄС на терени Енергетичного Співтовариства, визначено основні напрями активізації 

входження електроенергетики України в цей простір, а також за допомогою 

спеціально розробленої моделі оцінено потенційні економічні ефекти від 

інтеграційної взаємодії України з ЕнС на прикладі екологічної модернізації 

вугільної електроенергетики. На основі всебічного аналізу сформульовано наступні 

ключові висновки. 

1. Дослідження інтеграційної взаємодії України з Енергетичним 

Співтовариством у сфері електроенергетики потребує розуміння взаємного впливу 

теорій євроінтеграції та інеграційного процесу в електроенергетиці, які розвивалися 

паралельно. Зокрема, антикризовий проект регіональної інтеграції в 

електроенергетиці США часів Великої депресії — заснована Ф. Рузвельтом 

державна електроенергетична компанія «Адміністрація долини Теннессі» — 

слугував інтелектуальним підґрунтям для розробки функціонального підходу до 
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інтеграції країн повоєнної Європи у 1940-х рр. На основі цього підходу у 1951 р. 

було засновано Європейську спільноту вугілля та сталі, подальший розвиток якої 

став емпіричним підґрунтям для розробки таких теорій євроінтеграції як 

неофункціоналізм (припускає, що основним рушієм інтеграції є 

вузькоспеціалізовані «функціональні» міжнародні організації) та, згодом, 

інтерґовернменталізм (припускає, що таким рушієм є уряди). Неофункціональний 

підхід до інтеграції був також реалізований у 2005 р. при заснуванні під егідою ЄС 

Енергетичного Співтовариства. Основною ідеєю було відтворення успішного 

досвіду ЄСВС для повоєнного відновлення країн Балканського п-ва (зокрема, 

зруйнованої енергетичної інфраструктури регіону, що було найгострішою 

проблемою), а в довготерміновій перспективі — інтегрування всього регіону до ЄС.  

2. Для аналізу інтеграційної взаємодії України з ЕнС розроблено еклектичний 

підхід, який поєднує положення двох теорій євроінтеграції — неофункціоналізму (з 

позицій якого пояснюється заснування та ранній розвиток ЕнС) та 

інтерґовернменталізму (подальше входження України до ЕнС). На основі цього 

підходу встановлено, що заснуванню та ранньому розвиткові ЕнС притаманні всі 

три ознаки функціональної інтеграції: Співтовариство є регіональним об’єднанням 

(у межах Балканського п-ва), інтеграція має функціональний характер (розбудова 

спільного ринку електроенергії та газу), мають місце деякі ефекти поширення (у 

соціальну сферу, пов’язану з енергетикою). 

3. Однак, процес функціональної інтеграції послаблюється з відсутністю 

значущих ефектів поширення та вступом у 2011 р. до ЕнС географічно віддалених 

України та Молдови, чиї енергетичні інфраструктури не мають безпосередніх 

зв’язків з Балканським п-вом (так само, як і Грузія, яка сьогодні перебуває в процесі 

вступу до ЕнС). За таких умов подальший розвиток інтеграційних процесів потребує 

додаткових пояснень з позицій інтерґовернменталізму, у центрі дослідження якого 

перебувають економічні інтереси країн-учасниць євроінтеграції. З боку України 

такий інтерес полягає в реформі енергоринку з урахуванням соціальних наслідків 

функціонування сектору електроенергетики; для енергетично залежного ЄС — 

безперебійний імпорт енергоносіїв та безпечні умови інвестування в енергетику 

сусідніх країн. Закладений в організаційну структуру ЕнС компроміс (що водночас є 

принциповою відмінністю від ЄСВС) полягає у відсутності судової гілки, яка 

слугувала б дієвим інструментом примусу країн-учасниць виконувати взяті на себе 

зобов’язання. Основним рушієм інтеграції є не міжнародні економічні структури (як 

постулює неофункціоналізм), а уряди: ЄС був рушієм заснування ЕнС, але подальша 

динаміка інтеграції визначається переважно урядами країн ЕнС. У вступі України та 

Молдови до ЕнС можна вбачати пряму історичну аналогію з першою хвилею 

розширення Європейської Економічної Спільноти, яка призвела до кризи 

неофункціоналізму та дала поштовх розвиткові теорії міжурядових відносин. 

4. Вступ України та Молдови до ЕнС означав зміну концепції функціональної 

інтеграції. Ідеться про доповнення функції процесу формування регіонального 

ринку функцією поширення енергетичної політики та правил енергоринку ЄС на 

сусідні країни. Інтеграційна взаємодія країн ЕнС на практиці зводиться до 

поширення на їх терени acquis із метою формування регіонального ринку 
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електроенергії як проміжного ступеня до створення єдиного європейського 

енергоринку. Тому інтеграційні процеси в електроенергетиці ЕнС на даному етапі 

відбуваються переважно в площині створення спільних інститутів, які стануть 

основою цього регіонального ринку. При цьому електроенергетика посідає основне 

місце в енергетичній стратегії ЄС (у контексті інноваційного розвитку та 

декарбонізації економіки ЄС), а енергетика загалом стає основною складовою 

зовнішньої політики ЄС. 

5. Елементами механізму інтеграційних процесів у електроенергетиці в рамках 

ЕнС є (1) ЄС та країни ЕнС (як окремі члени Співтовариства), які мають відповідні 

економічні інтереси та цілі, (2) спільні інституції (acquis, міжнародні організації, 

стратегії та програми тощо), та, власне, ринкові відносини як результат реалізації 

економічних інтересів за допомогою спільних інституцій. Перед ЄС та ЕнС стоїть 

проблема зниження ризиків перебоїв у постачанні електроенергії. Ця проблема є 

менш гострою для ЄС (тому тут вона розглядається в контексті забезпечення 

стійкого зростання та конкурентоспроможності економіки), але більш гострою для 

ЕнС, оскільки члени Співтовариства мають зношені потужності та гостру потребу в 

інвестиціях для їх оновлення в умовах слабких державних інститутів і, здебільшого, 

сильно зарегульованих і неефективних національних енергоринків. 

6. Розвиток інтеграційної взаємодії України та ЕнС у сфері електроенергетики 

відбувається переважно у формі запровадження Третього енергопакету 

(«європеїзації» сектору), а не повноцінного входження національного ринку до 

регіонального. Це зумовлено великим розміром галузі (багато країн ЕнС є занадто 

малими для формування повноцінного національного ринку з конкуренцією), її 

відносною незалежністю від експорту й імпорту та фізичною відокремленістю від 

загальноєвропейської електромережі. 

7. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є додатковим 

поштовхом інтеграційній взаємодії з ЕнС, оскільки положення зазначеної Угоди в 

частині енергетики практично дублюють пакет зобов’язань перед ЕнС. Основними 

напрямами поглиблення інтеграції в енергетичний простір ЕнС є: (1) екологічна 

модернізація вугільної електроенергетики, (2) синхронізація із 

загальноєвропейською електросистемою, (3) імплементація Третього енергопакету 

загалом та, зокрема, (4) розвиток конкурентоспроможної відновлювальної 

енергетики. Формально, наведені напрями є продиктованими міжнародними 

зобов’язаннями України (окрім синхронізації), проте фактично всі вони є способами 

вирішення внутрішніх проблем шляхом реформи, курс на яку було задекларовано 

задовго до вступу в ЕнС та підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

8. Кількісне оцінювання ефектів від інтеграційної взаємодії здійснено на 

прикладі екологічної модернізації вугільної електроенергетики згідно з директивою 

Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/80/EC «Про великі спалювальні 

установки». Для цього було розроблено детерміністичну облікову модель 

(deterministic accounting-framework model) змішаного типу, яка поєднує елементи 

моделей аналізу ланцюга створення вартості (слугує для моделювання операційної 

діяльності галузі) і моделі аналізу вигід і витрат (фінансового аспекту галузі). Така 

модель дає можливість здійснювати сценарний аналіз, беручи до уваги 
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довготермінову структуру паливозабезпечення, характер оновлення основних 

фондів, характер оподаткування викидів забруднювальних речовин у повітря та інші 

параметри роботи галузі, а також дозволяє здійснювати аналіз таких сценаріїв щодо 

фінансової досяжності в терміни, які ЕнС встановив для України. 

9. Екологічна модернізація ВЕЕУ відповідно до вимог ЕнС сприятиме майже 

чотирикратному зниженню економічних утрат суспільства (до 50 млрд. грн. 

щорічно) від викидів шкідливих речовин електростанціями ВЕЕУ і потребує 

залучення інвестицій у сумі близько 122 млрд. грн для модернізації потужностей 

обсягом не менше 8,7 ГВт. 
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університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню передумов, елементів механізму 

та наслідків розвитку процесу євроінтеграції в електроенергетиці в умовах його 

поширення за межі ЄС. На основі проведеного дослідження та аналізу визначено 

основні напрями інтеграційної взаємодії України з Енергетичним Співтовариством у 

сфері електроенергетики та оцінено економічні наслідки такої взаємодії. Зокрема, 

оцінювання ефектів здійснено на прикладі екологічної модернізації вугільної 

електроенергетики України за допомогою розробленої для цього детерміністичної 

моделі облікового типу. 

Для аналізу такої взаємодії розроблено еклектичний підхід, який поєднує 

положення двох теорій євроінтеграції: неофункціоналізму та інтерґовернменталізму. 

Основними напрямами поглиблення інтеграції в енергетичний простір ЕнС є: 

(1) екологічна модернізація вугільної електроенергетики, (2) синхронізація із 

загальноєвропейською електросистемою, (3) імплементація Третього енергопакету 

загалом та, зокрема, (4) розвиток конкурентоспроможної відновлювальної 

енергетики. Формально, наведені напрями є продиктованими міжнародними 

зобов’язаннями України (окрім синхронізації), проте фактично всі вони є способами 

вирішення внутрішніх проблем шляхом реформи. 

Ключові слова: європейська інтеграція в електроенергетиці, економіка 

електроенергетики, неофункціоналізм, теорія міжурядових відносин, 

(інтерґовернменталізм), Енергетичне Співтовариство, вугільна електроенергетика, 

екологічна модернізація, LCPD. 
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последствий развития процесса евроинтеграции в электроэнергетике в условиях его 

распространения за пределы ЕС. На основании проведенного исследования и 

анализа определены основные направления интеграционного взаимодействия 

Украины с Энергетическим Сообществом в сфере электроэнергетики и оценены 

экономические последствия такого взаимодействия. Оценка эффектов осуществлена 

на примере экологической модернизации угольной электроэнергетики Украины. 
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ABSTRACT 

Yakunenko K. Ukraine’s Integration to the European Energy Community (the case 

of coal-fired power generation). — Manuscript. 

Dissertation is submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Candidate 

of SciEnCome in the field of World Economy and International Economic Relations under 

code 08.00.02 — Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and SciEnCome of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Ukraine’s accession to the Energy Community (EnCom) poses something of a 

paradox from the perspective of European integration theories. This research paper aims to 

develop an eclectic approach to understanding this paradox in a wider context of European 

integration per se and electric industry particularly, and to evaluate selected spillover 

effects into Ukraine’s coal-fired electric industry. We begin with analysis of an important 

but largely overlooked reciprocal nexus between origins of economic integration in 

electric industry and genesis of European integration theories. It is found that an important 

part of intellectual background of functionalist logic behind the European Coal and Steel 

Community (ECSC) is Tennessee Valley Authority (TVA), an anti-crisis integration 

project focused on electric industry and led by Franklin Roosevelt starting 1933 in the US. 

Then, European integration theories are applied to grasp a larger picture: TVA can be 

considered a prototype of ECSC and the latter is clearly a model for the contemporary 

EnCom. Particularly, we conclude that establishment of the EnCom in 2005 can be 

explained by neofunctionalism theory and the EnCom’s further dynamics, primarily 

enlargement with accession of Ukraine and Moldova in 2011, can be expounded by 

intergovernmentalism theory. Thereupon, a historical analogy between EnCom and ECSC 

is revealed: with a first wave of enlargement, both foundations are no longer explained by 

neofunctionalism and require additional insights from the perspective of 

intergovernmentalism. This paper also reviews seismic changes in electricity economics in 

the environment of European integration starting 1990s, key dimensions and current trends 

of economic integration in electricity where EU and EnCom interact directly, and 

Ukraine’s priorities in further integrating its electric industry into the EnCom. The pointed 

out priorities are: fully-fledged synchronization of domestic power system into the pan-

European ENTSO-E grid, development of competitive renewables, implementation of the 

Third Energy Package and, specifically, ecological modernization of its obsolete coal-fired 

power generation. Finally, a dynamic deterministic accounting-framework model of 

Ukraine’s coal-fired generation is developed to forecast quantitative effects from 

implementation of Large Combustion Plants Directive, a huge part of the Third Energy 

Package. We conclude that the ecological modernization is financially feasible provided 

that investors get guaranteed returns on their capital (calculated by the author), investment 

costs are entirely priced in and financial leverage is stabilized at the level of global 

industry peer group. The estimated annual damage in value terms is expected to be cut 4x 

by 2026. As an overall conclusion, Ukraine’s international commitments are effectively 

the means to solve domestic problems. 

Keywords: European integration in electric industry, electricity economics, 

neofunctionalism, intergovernmentalism, Energy Community, coal-fired electric industry, 

ecological modernization, Large Combustion Plants Directive. 
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