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ВСТУП 

 

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 в 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 організації 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 
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дослідження обумовлена браком кількісних оцінок ефектів від інтеграції в межах 

ЕнС електроенергетики 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. Морісона-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. 

Крім того, різні аспекти процесів співробітництва України з інтеграційними 

об’єднаннями були розкриті в 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. 
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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 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; 

– виокремити основні особливості ВЕЕУ в контексті інтеграційної взаємодії 

України з ЕнС, зокрема, екологічної модернізації відповідно до acquis 

communautaire; 
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– 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 
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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.); аналітична 

інформація (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 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 
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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 інституту де факто незалежного галузевого регулятора в Україні, а 
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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.зв. «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 
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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 

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 в 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.). 
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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 вдосконалення 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 реалізації 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, 
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міжнародних й українських конференціях, семінарах і короткотермінових 

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 Університеті «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 34 наукові праці 

загальним обсягом 10,4 друк. арк. — із них 10,2 друк. арк. належить авторові. 

У т. ч. 6 статей у наукових фахових виданнях (1 стаття — у співавторстві) 

загальним обсягом 3,4 друк. арк., серед яких 1 стаття — у науковому фаховому 

виданні України, зареєстрованому в міжнародній наукометричній базі (0,7 друк. 

арк.), та 28 публікацій у збірниках тез доповідей і матеріалів за результатами 

конференцій (загальний обсяг 7,0 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. 

 

 



  РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В 

ЕНЕРГЕТИЦІ 

 

1.1. Теоретичні та історичні передумови розвитку 

євроінтеграції в енергетиці 

 

Дослідження євроінтеграційних процесів у електроенергетиці потребує 

визначення самого поняття інтеграції (у даному дослідженні воно розглядається 

як процес на противагу стану), розрізнення вузького розуміння поняття теорії 

(наприклад, неофункціоналізм чи теорія міжурядових відносин 

(інтерґовернменталізм — ТМУВ) та широкого (функціоналізм як теоретичний 

підхід). Відповідно, пункт 1.1 присвячено дослідженню теоретичних засад аналізу 

інтеграційних процесів з позицій функціоналізму. Подальший аналіз еволюції 

функціоналізму як підходу до економічної інтеграції засвідчує, що реформа 

Фр. Рузвельта в електроенергетиці є вагомою частиною інтелектуального 

підґрунтя евроінтеграційних процесів після Другої світової війни як економічного 

підходу до упередження війни між країнами Європи. Модель організації 

електроенергетики в Долині Теннессі є прообразом, за яким створювалася 

Європейська спільнота вугілля та сталі (далі — ЄСВС), у якій одна з центральних 

ролей належала теж галузі електроенергетики і яка, своєї черги, убачається 

прототипом сучасного ЕнС, до якого вступила Україна в 2011 р. Як буде доведено 

далі, функціональний підхід застосовується Європейським Союзом і досі в 

процесі інтегрування в його енергетичний простір сусідніх країн, у тому числі й 

України через членство в ЕнС. 

Існує принаймні три причини, які обумовлюють необхідність розуміння 

теоретичних засад механізмів формування єдиного енергоринку Європи загалом 

та становлення ЕнС як складової цього процесу зокрема. 
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По-перше, теорії у вузькому сенсі цього визначення, або теорії інтеграції, 

допомагають пояснювати рушійні сили, економічний механізм та наслідки 

інтеграції, що уможливлює глибше розуміння сьогодення та осмисленіше бачення 

майбутнього. Під вузьким визначенням теорії мається на увазі сукупність 

універсальних каузальних аргументів, які є поза історичним контекстом та 

можуть спростовуватися теоретично або емпірично, тобто, фальсифікуватися [1, 

с. 28]. Наприклад, приєднання України до ЕнС було питанням відносин 

українського уряду з міжнародними організаціями, що, на перший погляд, 

укладається в рамки такої теорії євроінтеграції, як ТМУВ, — тобто теорії в її 

вузькому визначенні. 

По-друге, теорії в широкому розумінні цього визначення допомагають 

краще розуміти сутність та доцільність реформи енергоринку (під широким 

визначенням теорії мається на увазі теоретичний підхід). Наприклад, складність 

виконання вимог, що супроводжують інтеграцію України до єдиного 

європейського енергоринку, та численність учасників інтеграції з різними 

інтересами всередині країни порушують актуальне питання: які ефекти 

поширення (в оригінальній термінології функціоналізму — spillover effect) на інші 

сфери життя в масштабі всієї країни може викликати інтеграція до єдиного 

європейського ринку електроенергії? Відповідь на нього слід шукати з позицій 

функціонального підходу до інтеграції. Так само у зв’язку з майбутніми 

процесами докорінної реформи та європейської інтеграції в електроенергетиці 

України постає низка питань вужчого характеру: якими мають бути державні 

інституції? Які ролі матимуть держава та приватні економічні суб’єкти з різними 

інтересами? Що є критерієм суспільної корисності від реформи? — та інші. 

Питання, які пов’язані з розподілом компетенцій державних та недержавних 

учасників у ході виконання вимог ЕнС, можна досліджувати за допомогою 

концепції нових форм управління, які виникають під час євроінтеграції. 

По-третє, лише описового знання про ЕнС недостатньо для змістовного 

розуміння такого складного явища як інтеграція України до його простору. Адже 

в такому разі аналіз стосувався б актуальних питань лише на момент дослідження 
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і, таким чином, залишав би поза увагою припущення щодо природи євроінтеграції 

та її кінцевої мети. Тому в даному дисертаційному дослідженні здійснюється 

аналіз галузевих та частково макроекономічних ефектів від приєднання до ЕнС за 

допомогою методології аналізу впливів (в оригінальній термінології — policy 

impact analysis, або impact evaluation research). 

Таке функціонування поняття теорії євроінтеграції у двох формах 

(широкій — як власне теорії, та вузькій — як теоретичний підхід до розуміння 

інтеграційних процесів або управління ними) зумовлене різноманіттям завдань, 

які вирішуються за допомогою теорії: пояснювати наслідки інтеграції, 

пояснювати поведінку її учасників, пояснювати процес ухвалення рішень, 

оцінювати поточні загальні тенденції за допомогою абстрактних міркувань, 

укладати конкретні феномени в загальну картину розвитку та ін. [1, с. 28]. 

Таким чином, аби розрізняти вузьке та широке визначення, для подальшого 

дослідження ЄІЕЕ слід розрізняти два поняття: «теорія інтеграції» та 

«теоретичний підхід». «Теорія інтеграції» застосовується для аналітичного опису 

процесів та наслідків євроінтеграції — наприклад, неофункціоналізм Ернста 

Хааса. Своєї черги, поняття «теоретичний підхід» застосовується до конкретних 

способів розуміння інтеграції, які не є теоріями у вузькому сенсі: наприклад, 

функціоналізм Девіда Мітрані. За допомогою класичних теорій євроінтеграції 

(неофункціоналізм, ТМУВ та ін.) досліджується євроінтеграція як така, а 

теоретичний підхід (функціоналізм) був засобом розробки політики економічної 

інтеграції після Другої світової війни. З огляду на таку специфіку, існує нагальна 

необхідність розрізняти ці поняття в теоретико-методологічному контексті 

дослідження ЄІЕЕ загалом та участі України в цьому процесі зокрема. 

Дослідження ЄІЕЕ з теоретико-методологічних позицій також потребує 

попереднього визначення поняття «інтеграції». Засновник неофункціоналізму 

Ернст Хаас визначає інтеграцію як: «Процес, під час якого політичні учасники в 

декількох різних державних установах погоджуються змінити свою лояльність, 

очікування та політичну активність у бік нового центру, інституції якого мають 

вищу юрисдикцію, ніж національні держави». Згідно з функціоналізмом, 
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«функціональні» учасники (вузькопрофільні відомства та фахівці) є основними 

рушіями та носіями процесу інтеграції. Таким чином, з позицій 

(нео-)функціоналізму інтеграція розглядається як сукупність переважно 

соціальних і політичних процесів. Натомість, у рамках пізнішої теорії 

міжурядових відносин (1970-і рр.), інтеграція тлумачиться як економіко-

політичний процес. З позицій неофункціоналізму та ТМУВ (т.зв. класичних 

теорій євроінтеграції) інтеграція розглядається саме як соціально-економічний 

процес — на противагу стану на певний момент. Далі (у 1990-х рр.) з інтеграції як 

предмета дослідження виокремлюється концепція нових форм управління, які 

виникають у ЄС у процесі інтеграції [2, с. 2–3]. У дисертаційному дослідженні 

використовуватиметься визначення інтеграції з позицій ТМУВ, оскільки еволюція 

інтеграційних процесів у енергетиці в цьому дослідженні розглядається як процес 

(що відповідає класичним теоріям), зокрема, економічний (що вписується в 

позиції ТМУВ). 

Узагальнити викладені вище поняття інтеграції можна за допомогою тези 

дослідника євроінтеграції Роберта Вінера: «Теорія євроінтеграції є сукупністю 

систематизованих поглядів на (1) процес економічного та політичного 

співробітництва в Європі, (2) розвиток спільних інституцій та (3) наслідків, які 

спричиняються даними інтеграційними процесами. Вона також охоплює 

дослідження того, як змінюються інтереси різних учасників у ході інтеграції, та 

навіть зміни сутності самих учасників» [2, с. 3]. 

Інтелектуальним підґрунтям та економічним підходом до процесу 

євроінтеграції в енергетиці після Другої світової війни став функціоналізм. 

Розглядаючи нерозривний зв’язок між формуванням теорії європейської 

інтеграції та розвитком політики європейської інтеграції в енергетиці, слід 

приділити особливу увагу одному маловідомому факту. Він залишається поза 

увагою в дослідженнях ґенези теорій євроінтеграції, але має фундаментальне 

значення для теоретичного розуміння сучасного процесу євроінтеграції в 

електроенергетиці. А саме: у 1946 р. автор функціоналізму Девід Мітрані 

запропонував повоєнну інтеграцію країн Європи за зразком американської 
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електроенергетичної компанії TVA (Tennessee Valley Authority, Адміністрація 

Долини Теннессі). Ця компанія об’єднала в собі «функції» електроенергетики та 

регіонального розвитку семи штатів, найбільш постраждалих від Великої депресії, 

в якій Мітрані вбачав пряму аналогію з руйнівними наслідками Другої світової 

війни в Європі. Функціональний підхід Мітрані до інтеграції країн Європи 

передбачав наддержавну систему спільного управління найважливішими 

ресурсами, прагнення встановити контроль над якими призводить до військових 

конфліктів (у випадку Європи — вугілля і сталь). Таке управління, або «функція», 

здійснювалося політично незалежними агентствами, які спеціалізуються на 

вузьких технічних питаннях, забираючи собі частину повноважень держави. 

Функціоналізм як підхід у площині економіки був запропонований Мітрані на 

противагу федералізму — панівній на той час ідеї «Сполучених Штатів 

Європи» — інтеграції в площині політики на основі спільної конституції. «Навіть 

взірцева федерація США дійшла необхідності застосовувати функціональний 

підхід до вирішення економічних проблем на надлокальному рівні», — пояснює 

Д. Мітрані. Зрештою, функціоналізм узяв гору над федералізмом: 1951 р. ЄСВС 

була заснована саме за функціональним принципом. Концепція інтеграції за 

Мітрані є своєрідною адаптацією під європейські реалії проекту Рузвельта в 

американській електроенергетиці, і можна встановити значну схожість ЄСВС на 

TVA. 

Наведені вище інтеграційні проекти містять пряму історичну аналогію та 

важливий урок як для ЕнС, так і для майбутньої реформи української 

електроенергетики: запорукою успіху TVA та ЄСВС була незалежність 

галузевого регулятора від політики й бізнесу. 

У період формування витоків сучасного процесу ЄІЕЕ в 1940–1950-х рр. в 

категорійному апараті міжнародних економічних відносин ще не 

використовувалися терміни «європейська інтеграція» та «єдиний (чи спільний) 

ринок». Натомість використовувалися такі терміни як «економічна уніфікація», 

«Об’єднана Європа», «Європейська Федерація» та ін. Хоча в есе провідного 

розробника функціоналізму Д. Мітрані багаторазово зустрічається пророчий 
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термін «European Union» [3, с. 58] — як кінцевий, найвищий ступінь інтеграції в 

різних галузях, якого буде досягнуто з часом. Даний категорійний апарат 

сформувався в середині 1940-х рр. у трьох підходах до об’єднання Європи з 

метою упередження війни між країнами: економічний (функціоналізм), 

політичний (федералізм; ідея конфедерації країн Європи) та соціально-

культурний (трансакціоналізм; ідея міжнародної культурної асиміляції та 

становлення «суспільства миру»). 

Прибічники федералізму вбачали, що унеможливлення війни можна 

досягнути шляхом прийняття рішень та співробітництва на наддержавному рівні в 

рамках «федеративного союзу європейських держав» на консенсусній 

конституційній основі. На їхню думку, ризик війни усувається автоматично з 

ліквідацією національних держав. Своєї черги, функціоналісти вбачали формулу 

миру в поступовому поширенні деідеологізованого економічного співробітництва 

між країнами на всі галузі. Згідно з їхніми поглядами, ризик війни усувається 

через підвищення добробуту. Трансакціоналісти ж вважали, що мир можна було 

досягти шляхом міжнародної культурної асиміляції, взаємного визнання та 

довіри, та т.зв. «спільноти миру». Цей підхід згодом був розвинутий у теорію 

комунікації. На думку прибічників трансакціоналізму, ризик війни усувається 

культивуванням миру як центральної цінності в суспільстві. Як і федералісти, 

функціоналісти вбачали основною причиною війни існування національних 

держав як таке, а упередження війни — можливим лише на наддержавному рівні. 

Прихильники функціоналізму пропонували розбудувати наддержавну систему на 

основі спільного управління найважливішими ресурсами, прагнення встановити 

контроль за якими й зумовлює військові конфлікти. 

За визначенням, яке дав Десмон Дінан, функціоналізм — це класична теорія 

регіональної інтеграції, за якою спільна потреба держав у технократичному 

управлінні економікою та суспільним життям призводить до утворення 

міжнародних «агентств». Такі організації є політично незалежними та 

спеціалізуються на вузьких технічних питаннях, перебираючи на себе частину 

повноважень держави. Єдиною причиною існування таких організацій убачається 
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корисність від них у конкретній сфері життя, вважають прихильники даної теорії. 

Вони прогнозували, що міжнародне функціональне співробітництво розпочнеться 

в галузях, у яких державам найлегше досягти згоди (електроенергетика, 

транспорт, зв’язок), та згодом пошириться на інші галузі, що сприятиме 

становленню спільного ринку [4, с. 108]. Таким чином, функціоналізм 

розглядався як підготовка до євроінтеграції, у центрі якої буде енергетика. 

В академічній літературі функціоналізм часто називають системою поглядів 

на інтеграцію, а не повноцінною теорією інтеграції. Адже функціоналізм не 

розглядає завершений інтегрований стан держав (на відміну від пізніших теорій 

неофункціоналізму та інтерґовернменталізму). Натомість, функціоналізм: 

(1) розглядає лише шлях до інтегрованого стану, а власне європейську інтеграцію 

вважає невідворотним процесом, (2) є синтезом ідей на тему, як покласти край 

міждержавним конфліктам, обстоюючи верховенство потреб людини над 

потребами держави. Ідейним підґрунтям функціоналізму є ідеали Іммануїла 

Канта: раціональний і кооперативний індивід, людський і технічний прогрес 

тощо. Тому функціоналізм проявляється у вузькому співробітництві (а не у 

всеохопній інтеграції) людей, які прагматично визначаються як зі своїми 

потребами, так і з устроєм інституцій, на які вони покладають функції 

задоволення цих потреб та які наділяють владою. 

Зосередження на індивіді, його потребах та статках радикально відрізняє 

функціоналізм від впливового в ті часи реалізму (системи поглядів на міжнародні 

відносини, у центрі якої були влада, політика, ідеологія та національна держава). 

Д. Мітрані полемізує про те, яким має бути міжнародне суспільство, у дусі 

функціоналізму порушуючи питання: які воно має виконувати функції? На його 

думку, таких функцій має бути дві: (1) забезпечення рівності перед законом усіх 

міжнародних членів спільноти, та (2) забезпечення гідних умов життя для всіх 

членів міжнародної спільноти [5, с. 163–164]. У цьому й полягала відмінність 

поглядів Мітрані від традиційної національної доктрини держави, яка дбала про 

інтереси своїх громадян виключно в межах національних кордонів. 
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Функціоналісти вважають, що найліпшим чином функції можуть 

виконуватися на постнаціональному, або посттериторіальному ґрунті за 

допомогою встановлення взаємних міждержавних зв’язків, які унеможливлять 

війну. Заснування та становлення міжнародних організацій є наслідком розвитку 

автономії індустріальних суспільств, яким притаманні «розвиток засобів 

виробництва та інтернаціоналізація цілих комплексів соціально-економічних 

проблем, які можуть бути вирішені виключно на міжнародному рівні». Саме 

потреби — насамперед технічного характеру, — а не політичні міркування мусять 

визначати шляхи вирішення проблем. Тому основним носієм влади 

функціоналісти вважають фахівців-технократів. Максимізація добробуту вимагає, 

щоб форма міжнародної організації відповідала покладеній на неї функції та 

змінювалася відповідно до економічного розвитку й технологічних змін, що 

зумовлює гнучкість міжнародних організацій та їх свободу від доктрин чи 

ідеологій. 

Зрештою, інтеграційні процеси в енергетиці (а також металургії) заклали 

фундамент євроінтеграції, яка в подальшому розвивалася за логікою саме 

функціоналізму: у 1951 р. була заснована ЄСВС як спільний ринок вугілля та 

сталі, ставши прообразом ЄС. У 1950–1960-і рр. функціоналізм стає провідною 

системою поглядів на євроінтеграцію, але в 1970-і рр. його положення піддаються 

переосмисленню, у результаті чого виникає теорія неофункціоналізму, розвиток 

якої пов’язується в першу чергу з Ернстом Хаасом [2, с. 18–23, 43–67; 3, с. 20–49; 

4; 5, с. 163–164; 6, с. 43; 7, с. 29–35; 8, с. 31–41]. 

Своєї черги, інтелектуальним підґрунтям функціонального підходу до 

євроінтеграції в енергетиці є антикризовий проект функціональної інтеграції в 

електроенергетиці США за президентства Фр. Рузвельта. Адже логіка цього 

проекту й сьогодні лежить в основі процесу євроінтеграції в енергетиці загалом та 

розвитку ЕнС зокрема. Окрім того, цей проект містить низку важливих уроків для 

енергетики України під час її інтеграції до простору ЕнС. 
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Як уже зазначалося, розробка функціоналізму як теоретичного підходу до 

європейської інтеграції пов’язується з Девідом Мітрані (1888–1975 рр.)
*
, який 

розглядає інтеграцію як поступовий процес, — на відміну від федералістів, які 

розглядають її радше як подію. Також, на відміну від федералістів, які розглядали 

інтеграцію на європейському рівні, Мітрані вбачав її кінцевий масштаб на 

світовому рівні. Його ідеї в завершеній формі були вперше опубліковані 1943 р. в 

есе «Дієва система миру: аргумент на користь функціонального розвитку 

міжнародної організації» (A working peace system: an argument for the functional 

development of international organization). 

У літературі з ґенези теорій європейської інтеграції залишається поза 

увагою важлива обставина, необхідна для розуміння подальшої функціональної 

інтеграції в енергетиці та інших галузях. У своєму есе Мітрані звертається до 

досвіду антикризової політики США за президентства Фр. Рузвельта, проводячи 

паралель між Великою депресією в США та Другою світовою війною в Європі. 

Цей досвід полягає в проекті функціональної економічної інтеграції як підході до 

відновлення штатів, які найбільше постраждали від Великої депресії. 

Інструментом такої інтеграції стала найбільша електроенергетична компанія 

країни — «Адміністрація долини Теннессі». Мітрані багаторазово робить 

проекцію досвіду TVA на ситуацію в Європі, порівнює TVA з іншими 

альтернативами для цього регіону. Він убачає в досвіді TVA взірець економічної 

інтеграції й посткризового відновлення та пропонує взяти його за модель 

міжнародної організації повоєнної Європи [3], — що, зрештою, і сталося. 

Функціональна інтеграція була інструментом вирішення проблем долини 

річки Теннессі у 1930-і рр., які мали спільні риси з проблемами, що постали перед 

Європою в 1940-і рр.: масштабна економічна криза, брак енергетичних ресурсів, 

що стримує економічне зростання, а також колосальне суспільне невдоволення. 

Упродовж 1910–1920-х рр. в електроенергетиці США завершився процес 

консолідації та утворення вертикально інтегрованих холдингів, які обслуговували 

                                           
*
 Народився в Румунії, більшу частину життя провів у США та Великій Британії. 
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декілька штатів водночас. Це зумовило позитивний ефект масштабу та 

здешевлення електроенергії. Проте на той час регулювання електроенергетики ще 

було практично відсутнє (обмежувалося лише регулюванням гідроенергетики на 

федеральному рівні при управлінні паводками), а регулювання фондового ринку 

перебувало в зародковому стані (тоді як акції енергетичних компаній уже були 

предметом активної торгівлі). 

Наприкінці 1920–х рр. консолідація стала ґрунтом для: зловживання 

ринковою силою; перебоїв у постачаннях; встановлення необґрунтовано високих 

тарифів; практики перенесення вартості (трансфертів) від енергокомпанії до її 

материнського холдингу; надмірного боргового навантаження; штучного 

завищення капіталізації енергетичних компаній та утворення «бульбашки» на 

фондовому ринку; утворення фінансових пірамід та, зрештою, фінансового 

колапсу галузі під час Великої депресії. Громадське незадоволення перебоями в 

постачаннях електроенергії та високими цінами на неї дедалі посилювалося [9; 10; 

11, с. 1–9; 12]. Перелічені галузеві проблеми мали місце на тлі депресії, під час 

якої безробіття в США становило рекордні 24% і більшість банків не працювало 

(1932 р.). Проте особливо гострим поєднанням електроенергетичної та 

макроекономічної криз було в аграрно-інтенсивних південних штатах долини 

Теннессі (Теннессі, Міссісіпі, Кентуккі, Північна Кароліна, Південна Кароліна, 

Алабама та Атланта)
*
. 

Під час такої тотальної економічної скрути президентом США в 

листопаді 1932 р. було обрано Франкліна Делано Рузвельта. Він заступає на 

посаду з «Новим курсом» (New Deal) — програмою економічних реформ на 1933–

1939 рр., яка мала на меті подолання Великої депресії. Спиралася вона на 

посилення державного регулювання економіки. Саме в рамках цієї програми було 

                                           

*
 У цьому регіоні ґрунти були виснажені, найкращі ресурси деревини вичерпані, дефорестація досягла 

швидкості 10% на рік, 30% населення хворіло на малярію та ін. 
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засновано TVA
*
, на яку у своєму есе й посилається один із «батьків» 

євроінтеграції Д. Мітрані. 

Ще у своїй передвиборчій промові щодо електроенергетики Фр. Рузвельт 

формулює основний принцип роботи галузі, який через одинадцять років стане 

однією із засад концепції функціоналізму Д. Мітрані (див. Додаток А). Цей 

принцип полягає в наступному: «Функція комунального господарства має 

виконуватися приватним сектором. <…> Якщо ж громада (місто, округ тощо) не 

задоволена тарифами або якістю послуг приватної комунальної служби, то уряд 

має беззаперечне право — за результатами референдуму — встановити державну 

власність на комунальну службу та управляти нею» [13, с. 738]. Рузвельт висуває 

інноваційну ідею: закликає Конгрес заснувати «корпорацію з повноваженнями, 

притаманними уряду, та гнучкістю й ініціативністю, притаманними бізнесові». 

18 травня 1933 р. конгресмени ухвалюють «Закон про Адміністрацію 

долини Теннессі». Місією цього федерального агентства стало інтегроване 

управління природними ресурсами: це був аналог регіонального міністерства 

економічного розвитку. Основною функцією Адміністрації стає забезпечення 

дешевої електроенергії з гідроелектростанцій та розвиток суміжних функцій: 

регулювання паводків, річкова навігація, іригація. Але впровадження проекту 

TVA потребувало низки важливих елементів: 

– гнучкість (по-перше, унікальна проблема долини річки Теннессі 

отримала й унікальний підхід до її вирішення; по-друге, інтеграція у 

найскладнішому регіоні відбулася попри примусову деінтеграцію в галузі по всій 

країні — див. Додаток А); 

– політична воля (уже 1921 р. понад 90% активів в електроенергетиці 

перебувало в приватній власності; викуп електроенергетичних фірм державою в 

долині річки Теннессі дав ґрунт активній критиці державної власності в галузі, 

яка вщухла лише в 1960-х рр. [14]); 

                                           

*
 TVA була одним із численних федеральних відомств, які були засновані в рамках програми реформ 

«Перші сто днів президентства» Фр. Рузвельта та які, завдяки своїм назвам-абревіатурам із трьох літер, отримали 

прізвиська «алфавітних» агентств. 
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– наявність незалежного регулятора (політика спиралася на справді 

незалежний статус одночасно двох регуляторів — електроенергетики та 

фондового ринку; див. Додаток А). 

Упровадження «Закону про холдингові комунальні підприємства» 

(переглянуто лише наприкінці 1980-х рр.) та «Закону про Адміністрацію долини 

Теннессі» вважаються найбільш далекоглядними заходами Фр. Рузвельта [15]. 

Сьогодні «Адміністрація долини Теннессі» є найбільшим у США державним 

постачальником електроенергії (обслуговує 9 млн. споживачів, розташованих на 

площі в 200 тис. кв. км).На основі стислого екскурсу до історії TVA можна 

виділити численні подібності між проектами інтеграції в енергетиці за Мітрані та 

за Рузвельта, що, своєї черги, дає глибше розуміння ролі електроенергетики в 

формуванні актуального і по сьогодні функціонального підходу до інтеграції. 

Мітрані обстоює тезу, що навіть США як взірцева федерація дійшла 

необхідності застосовувати функціональний підхід до вирішення економічних 

проблем на надлокальному рівні. Розглядаючи концепції Мітрані та Рузвельта, 

слід пам’ятати, що автори притримувалися схожих ідеологій. Мітрані поділяв 

погляди поміркованих соціалістів (був членом Фабіанської спільноти, яка 

обстоювала поступовий перехід до соціалізму шляхом часткових реформ та 

увійшла до складу Лейбористської партії), що посідали чільне місце в 

європейській політиці другої половини ХХ ст. Рузвельт формально був членом 

Демократичної партії, проте його політика сильного державного регулювання та 

управління мала соціалістичні риси. 1930-і рр. увійшли в історію США під 

усталеним у політичних колах терміном «повзучого соціалізму» (creeping 

socialism) Рузвельта, який став об’єктом масштабної критики (в т. ч. нобелевським 

лауреатом з економіки Фрідріхом Авґустом фон Хайєком [16]). Нижче наведено 

низку концептуальних подібностей проектів інтеграції: американця Рузвельта та 

«батька» євроінтеграції Мітрані. 

По-перше, у рамках обох підходів проблема вирішується у функціональній 

площині, а не політичній. Іншими словами, функція визначає політичну 
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структуру, необхідну для її найкращого виконання, — а не політична структура 

визначає особливості виконання функції. 

По-друге, причиною проблем, які мають бути вирішені за допомогою 

інтеграції, є масштабні системні негаразди: унаслідок Великої депресії в США та 

Другої світової війни в Європі. Вони обидві визрівають в умовах колосального 

суспільного невдоволення та напруги. 

По-третє, за допомогою функціональної інтеграції вирішуються однакові 

економічні проблеми — забезпечення економіки критично важливим ресурсом, 

брак якого стримує її розвиток та підвищення якості життя. У випадку США — це 

електроенергія: Рузвельт скаржиться, що середньостатистичний обсяг 

споживання електроенергії американського домогосподарства вдвічі менший від 

канадського [13, с. 734]. У випадку Європи такими ресурсами є вугілля (як 

енергетичне, так і коксівне) і сталь. Окрім того, в обох випадках це найдоступніші 

первинні джерела енергії (багатий водний потенціал ГЕС у долині ріки Міссісіпі 

та багаті поклади енергетичного вугілля в Німеччині). 

По-четверте, ринок енергетичного ресурсу простягався однаково далеко за 

географічні межі чи одного штату в США, чи однієї країни в Європі. У США 

електроенергія стала предметом транскордонної торгівлі між штатами, 

енергетичні холдинги зазвичай працювали в кількох штатах. Своєї черги, 

центральною темою відновлення повоєнної Європи були міжнародні 

домовленості про спільний доступ до вугілля й залізної руди. 

По-п’яте, в обох випадках проблема не могла бути вирішена на локальному 

рівні. У США місцева влада (на рівні штату) не була в змозі покращити стан справ 

в електроенергетиці (та багатьох інших пов’язаних із нею сферах економіки). В 

Європі ж було досягнуто консенсусу, що мир не може бути забезпечений 

зусиллями лише національних держав, бо «зони» їхніх економічних інтересів не 

збігалися з кордонами суверенних держав. 

Як наслідок, по-шосте, розроблено підхід вирішення проблеми на 

надлокальному рівні — за допомогою організації, яка створюється на основі 

домовленості серед її засновників та спеціалізується на відповідній «функції». У 
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США такою організацією стала Федеральна комісія з питань електроенергетики 

та комунальних послуг, а в Європі — ЄСВС. 

По-сьоме, обидва підходи були проектами регіональної інтеграції, яка 

поширювалася на суміжні проблемні галузі незалежних територіальних одиниць. 

У випадку TVA це була річкова навігація, управління паводками, іригація та ін. у 

межах семи штатів. У випадку ЄСВС (об’єднання шести країн) до таких суміжних 

питань належали скасування торгових бар’єрів, уніфікація транспортних тарифів, 

міждержавні домовленості соціального характеру та ін. 

По-восьме, впровадження обох концепцій вимагало незалежного органу. У 

США таким органом стала зазначена вище комісія (яка отримала незалежність від 

виконавчої влади та бізнесового лобі). У випадку Європи таким органом став 

Вищий керівний орган, який формувався з представників країн-учасниць (такі 

представники були незалежними від своїх національних урядів та бізнесу). 

Нарешті, по-дев’яте, реалізація обох підходів потребувала технократичного 

(аполітичного) менеджменту. Повнотою влади були наділені не політики, а 

відповідні фахівці, які вирішували технічні завдання. 

Розгляньмо ранній етап євроінтеграційних процесів, які розвивалися в 

енергетиці як утілення концепції функціоналізму. ЕнС значною мірою повторює 

історію ЄСВС та є першим функціональним проектом євроінтеграції, до якого 

долучилася Україна. Своєї черги, ЄСВС є прототипом не лише сучасного ЕнС, а й 

ЄС в цілому. На думку дослідника євроінтеграції Уміта Курта, роль ЄСВС у 

розвитку функціоналізму значно недооцінюється в дослідженнях цього 

регіонального явища [6, с. 42]. Ці міркування вказують на доцільність 

дослідження процесу ЄІЕЕ (починаючи із заснування ЄСВС) з позицій підходу до 

економічної інтеграції на основі функціоналізму. 

Наприкінці 1940-х рр. євроінтеграція в енергетиці вбачалася запорукою 

повоєнного економічного відновлення
*
 [6, с. 53–56; 17, с. 10; 18, с. 14–15]. 

                                           

*
 Центральною економічною темою повоєнного часу стало відновлення Західної Німеччини, оскільки вона 

була машинобудівною базою сусідніх країн, які були значними споживачами сталі та продуктів харчування. 

Великі поклади вугілля робили Німеччину ще й енергетичної базою, оскільки на той час вугілля було основним 
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У травні 1948 р. країни-учасниці Гаазького конгресу Європи дійшли згоди щодо 

функціональної інтеграції, яка має розпочатися в енергетиці. Зокрема, за 

результатами Конгресу було вперше досягнуто домовленості, що основною 

площиною об’єднання Європи має стати не політика, а економіка (ідея 

функціоналізму взяла гору над ідеєю федералізму) — переважно вугільна 

промисловість й електроенергетика — з метою відбудови індустрії (а також 

сільське господарство для відновлення нормального харчування європейців) [6, с. 

52; 19, с. 366–367; 20, с. 2; 21, с. 75; 22, с. 79; 23, с. 1–4]. Слід зазначити, що на той 

час норма споживання сталі вважалася загальноприйнятим економічним 

показником рівня життя [21, с. 75], а енергія вимірювалася в еквівалентах 

вугільного палива [22, с. 79] (пізніше — нафти). Наприклад, у своїй доповіді на 

зібранні Вищого керівного органу ЄСВС співробітник економічного відділку 

Рудольф Регуль ретроспективно ототожнює вугільну галузь та енергетику [24, с. 

2]. На вугілля припадало 95% споживання енергії в 1913 р., 55% — у 1955 р. [25, 

с. 1]. 

Декларація Шумана
*
 від 1950 р. стала першим кроком до провадження 

політики щодо вугілля та сталі саме в рамках функціонального підходу. 9 травня 

1950 р. після згоди канцлера ФРН Конрада Аденауера Міністерство закордонних 

справ Франції оприлюднює блок офіційних міжнародних пропозицій щодо 

спільного ринку вугілля та сталі, які мають стати економічною базою об’єднаної 

Європи. Цікаво, що пропозиції мали функціональний характер, а кінцева мета — 

федералістський (так само, як і резолюції Гаазького конгресу). Ці пропозиції 

згодом отримали назву «Декларація Шумана» (по імені тогочасного міністра 

закордонних справ Франції Робера Шумана). В основу Декларації покладено 

                                                                                                                                                

первинним джерелом енергії. Тому Нідерланди, Франція, Бельгія та інші країни воліли відновити надійні торгові 

зв’язки із Західною Німеччиною. По-друге, становлення біполярної геополітичної кон’юнктури та перші ознаки 

майбутньої холодної війни стали додатковим імпульсом до міжнародного співробітництва (цьому також сприяла 

вища швидкість відбудови за командно-адміністративного ладу СРСР, ніж швидкість відбудови в Європі). 

Особливо з огляду на заснування Комінформу в жовтні 1947 р., переворот у Чехословаччині в лютому 1948 р., 

блокаду Берліна навесні 1949 р., випробування атомної бомби СРСР у вересні 1949 р. та загалом агресивну 

риторику комуністів щодо країн Європи. По-третє, погоджуючись згодом на план Маршалла, країни Європи стали 

перед викликом індустріальної гегемонії з боку США, що також було імпульсом до кроків у напрямі до спільної 

економічної політики. 
*
 У наш час Шуман вважається одним з «ідейних батьків» ЄС, а 9 травня відзначається як День Європи. 
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підхід до інтеграції. Одним з ідеологів, співавторів та редакторів цього документа 

став французький економіст Жан Моне
*
. Зокрема, він у всьому тексті замінив 

слово «наднаціональний» (supranational) на слово «федерація» та сформулював 

три основні принципи об’єднання Європи, які на багато років вперед визначили 

алгоритм євроінтеграції та згодом стали відомі як метод Моне: 

– економічна інтеграція має передувати політичному об’єднанню. Іншими 

словами, інтеграція має відбуватися «знизу догори», а не навпаки; 

– передумовою успішної інтеграції є принцип наддержавності, згідно з 

яким держава делегує наддержавним організаціям право проваджувати політику у 

важливих питаннях; 

– у процесі інтеграції спершу мають вирішуватися найпростіші завдання, 

щодо яких є згода з боку всіх учасників; на ґрунті цього консенсусу створюються 

передумови для вирішення складніших завдань, стосовно котрих спершу немає 

згоди між учасниками (фактично це реалізація на міждержавному рівні концепції 

Д. Мітрані) [26, с. 30]. 

Отже, ЄСВС став першим проектом інтеграції на основі функціонального 

підходу та прототипом сучасних ЄС та ЕнС. Заснування ЄСВС стало фактично 

реалізацією Декларації Шумана, а сама організація — прообразом ЄС. Договір 

про заснування ЄСВС
†
 передбачав заснування спільного ринку вугілля та сталі 

під управлінням Вищого керівного органу, над яким стоять Рада, Асамблея та 

незалежний Суд [27, стаття 21]. 

З огляду на те, що ЄСВС є також прототипом ЕнС, до якого вступила 

Україна, розглянемо принципи та суть ЄСВС. Адже аналіз подібності між ЄСВС 

та ЕнС надає змогу визначити недоліки функціонального підходу до розуміння 

сучасного ЕнС у практичній площині в 2-му розділі. 

                                           

*
 У 1946–1950 рр. Жан Моне (1888–1978 рр.) обіймав посаду комісара з питань планування. Під час 

Першої світової війни він працював у логістиці англо-французької служби з координації постачань; у 1920–

1923 рр. — заступником генерального секретаря Ліги Націй, у міжвоєнний період пішов з політики та займався 

сімейним виробництвом коньяку, продовживши справу батьків. Під час Другої світової війни був головою 

координаційного Франко-англійського комітету. 
†
 Підписаний шістьма країнами Європи 18 квітня 1951 р. Кількість делегатів у Асамблеї (наглядовому 

органі) від Франції, Німеччини та Італії складала по 18 осіб, Бельгії та Нідерландів — 10 осіб, Люксебургу — 

4 особи. 



  30 

 

ЄСВС став першим проектом, який має три основні ознаки функціональної 

економічної організації: прагматизм, технократизм, організація на наддержавному 

рівні. Зокрема, прагматизм полягав у власне місії ЄСВС — покращенні якості 

життя людей, пожвавленні економічного розвитку та підвищенні зайнятості 

(прагматизм як підхід, що взяв гору над протилежною, та на той час ще сильною, 

ідеологією, у центрі якої перебувають інтереси економічно та культурно закритої 

національної держави, а не добробут індивіда; це без перебільшення був значний 

успіх у повоєнні роки). Основним інструментом виконання місії задекларовано 

створення спільного ринку вугілля та сталі (як функція з усунення конфлікту 

через базові ресурси та справедливий розподіл ресурсів між країнами-учасницями 

виключно в мирних цілях), що є ознакою технократизму. Ознака організації на 

наддержавному рівні полягала не лише в тому, що держави віддали частину своїх 

повноважень на наддержавний рівень, а й у тому, що основою функціонування 

ЄСВС стало три опори: спільний ринок, спільні цілі та спільні інституції. 

Незважаючи на свій функціональний характер, проект ЄСВС (як і Гаазький 

конгрес та Декларація Шумана) був федералістським за кінцевою метою та 

функціоналістським за способом її досягнення. Про це свідчить, наприклад, назва 

циклу лекцій та промов Жана Моне від імені ЄСВС, датованих 1952–1954 роками: 

«Початок Об’єднаних Штатів Європи» (власний переклад [28]). Ще одним 

прикладом може слугувати промова історика, політолога та консультанта ЄСВС 

Хельмута Буркхардта: «Головним завданням Ради є гармонізація федеральної 

[підкреслено автором — прим. К.В.] політики щодо вугілля та сталі з 

національними політиками країн-членів щодо інших галузей» [29, с. 4]. Ця теза 

також указує на фундаментальну ознаку неофункціоналізму — супровідний 

економічний ефект, який полягає в поширенні інтеграційних процесів на інші 

галузі (economic spillover effect). Мета одночасно економічного та політичного 

федеративного об’єднання країн є фундаментальною відмінністю ЄСВС від 

сучасного ЕнС, який є суто (нео-)функціональним проектом як за своєю місією, 

так і за інструментами її досягнення. 
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Таким чином, основними новаціями ЄСВС стали спільний ринок, спільні 

цілі та спільні інституції. Уперше в офіційно-зобов’язальному міжнародному 

європейському документі використовується поняття «спільний ринок» (common 

market). Хоча вже в січні 1953 р. на асамблеї в Страсбурзі Жан Моне у своїй 

промові замість цього терміну використовує вже термін «Великий єдиний ринок» 

(назва пункту в [28, с. 8–9]), суть якого полягає в глибшій інтеграції порівняно зі 

спільним ринком. Термін «спільний ринок» було сформульовано як сукупність 

несумісних із ним явищ: 

– експортні й імпортні бар’єри та їхні аналоги, кількісні обмеження на 

міжнародний рух вугілля та сталі; 

– дискримінаційні заходи щодо виробника чи споживача та інші заходи, які 

ускладнюють вільний вибір споживача; 

– субсидії й державна підтримка та її аналоги; 

– практики, спрямовані на поділ ринку чи, дослівно, «експлуатацію» 

споживача [27, стаття 4]. 

Важливо зазначити, що в Договорі про заснування ЄСВС інтереси 

споживача висунуто на перший план. Це стало ґрунтом для подальшого 

розширення кола питань, які регулювалися на наддержавному рівні за логікою 

функціоналізму. Своєї черги Договір про заснування ЕнС також ставить інтереси 

споживача понад усе, зобов’язуючи держави забезпечити йому свободу вибору 

постачальника та прозорість роботи галузі. Але Договір про заснування ЕнС 

містить ще один важливий акцент — інтереси інвестора, адже ЄС воліє 

експортувати в сусідні країни сприятливе для інвестування регуляторне 

середовище. У цьому аспекті можна провести історичну аналогію з політикою 

Фр. Рузвельта, який у рамках функціонального підходу до подолання кризи в 

електроенергетиці (проект Адміністрації долини Теннессі) урівняв у правах 

споживачів й інвесторів. 

До спільних інституцій ЄСВС належали: Вищий керівний орган, Асамблея 

(наглядовий орган), Рада (консультативний орган, який вносить пропозиції до 

Вищого органу щодо спільної економічної політики) та Суд (спеціалізувався на 
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питаннях, пов’язаних з ЄСВС, та під юрисдикцію якого потрапляли національні 

держави). Необхідно вказати на факт, на якому не наголошується в літературі з 

євроінтеграції та який має ключове значення в проекції досвіду на реформи в 

електроенергетиці України: саме запровадження незалежних інститутів стало 

основою інтеграції та ефективного спільного управління. Об’єднання забороняло 

членам Вищого органу суміщати професійну чи бізнесову діяльність (навіть 

неоплачувану) та власність, пов’язані з вугіллям і сталлю. Ця заборона була чинна 

як під час їхнього членства, так і впродовж трьох років після його припинення 

[27, стаття 9]. 

Зазначені вище цілі визначили завдання ЄСВС, перелік яких жодним чином 

не обмежувався галузевими питаннями. До них належало створення умов, які 

сприяють найраціональнішому розподілу обсягів виробництва за максимальної 

продуктивності [27, стаття 2], що стало додатковим імпульсом до поглиблення 

економічної спеціалізації країн Європи. Окрім того, було наголошено на 

мотивуванні бізнесу не вичерпувати скінченні ресурси нерозсудливо та поспішно 

[27, стаття 3]: це положення Договору можна вважати однією з перших норм 

сучасного ЄС у сфері енергоефективності. Завдання були викладені в десяти 

главах третього розділу «Економічні та соціальні умови»: загальні положення, 

фінанси, інвестиції, виробництво, ціни, ринкова концентрація, конкуренція, 

заробітна платня та рух робочої сили, транспорт, торгова політика. Таким чином, 

було визначено основні напрями ефектів поширення інтеграційних процесів на 

інші пов’язані галузі, що вказує вже на неофункціональний підхід до інтеграції, 

який висвітлюється в наступному пункті 1.2. 
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1.2. Методологічні засади дослідження процесу євроінтеграції в 

енергетиці 

 

Здійснений у пункті 1.1 аналіз взаємозв’язку між витоками інтеграційних 

процесів у енергетиці та функціоналізмом (як «перед-теоретичним» підходом до 

політики інтеграції) слугує відправною точкою у визначенні теоретичного 

інструментарію для їх дослідження у пункті 1.2. У цьому пункті здійснюється 

огляд масиву теорій євроінтеграції, з якого виділяються неофункціоналізм, 

інтерґовернменталізм і концепція нових форм управління як інструменти для 

подальшого аналізу євроінтеграційних процесів у енергетиці та електроенергетиці 

зокрема. За їхньою допомогою в розділі 2 буде досліджено механізм інтеграції 

України до ЕнС. 

Узагальнення основних теорій європейської інтеграції, їх положення та 

періодизацію формування наведено в табл. 1.1. Слід зазначити, що представлена 

періодизація в табл. 1.1 за [30] має на меті висвітлення хронології виникнення 

теорій лише в загальних рисах, а не в строгих часових рамках. 

Розглянутий у п. 1.1 функціональний підхід до європейської інтеграції 

належить до першого етапу розвитку теорій євроінтеграції (орієнтовно 1920–

1960-і рр.) і відзначився він становленням функціоналізму (прототипу 

неофункціоналізму) як провідного підходу до упередження війни шляхом 

інтеграції. Цей етап ще має назву «перед-теоретичний» (pre-theoretic), оскільки він 

представлений спорадичними дискусіями та публікаціями, в яких закладено ідею 

євроінтеграції як такої (без формулювання категорійного апарату та теоретичних 

конструкцій). Головною проблематикою таких публікацій та дискусій було 

упередження міжнародної війни та підтримання миру. Їх інтелектуальним 

ґрунтом були головним чином американські вчення про міжнародні відносини, які 

мали європейські витоки: про лібералізм, етику (зокрема реалізм та ідеалізм), 

теорію інтеграції та ін. 
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Таблиця 1.1 

Періодизація процесу розвитку теорій євроінтеграції 

Орієнтовний період 

розробки 

1920-1960 рр. 1960–1980 рр. 1980 – сьогодні 1990 – сьогодні 

Проблематика 

Пояснення 

міжнародних 

відносин 

Пояснення ін-

теграції 

Аналіз управлін-

ня 
Розбудова ЄС 

Основні питання 

Як 

упередити 

війну? 

Чому розви-

вається євро-

пейська ін-

теграція? Як 

пояснити її 

ефекти? 

Якою є 

політична та 

економічна 

системи ЄС? Як 

можна описати 

процес 

функціонуван-

ня? Як працює 

регуляторна 

політика ЄС? 

Як та з якими 

економічними, 

соціальними та 

політичними нас-

лідками роз-

вивається ін-

теграція? Як 

концептуалізува-

ти зв’язок між 

інтеграцією та уп-

равлінням? Яким 

він має бути? 

Методологічний 

підхід  
Нормативний 

Пояснюваль-

ний 

Аналітичний, 

описовий, ком-

паративістський 

Критичний, 

нормативний, 

конструктивіст-

ський 

Об’єкт аналізу 
Міжнародні 

відносини 
Інтеграція Європеїзація Політизація 

Предмет аналізу 
Світова 

політика 

Наддержавний 

рівень 

Державний та 

регіональний 

рівень країн-

членів ЄС та 

кандидатів на 

вступ 

Європейська 

політика 

 

Розуміння 

інституцій 
Вузьке Вузьке Вузьке Вузьке, широке 

Основні теорії 
Федералізм, 

функціоналізм 

Неофункціона-

лізм, інтер-

ґовернмен-

талізм  

Системне управ-

ління, мережеве 

управління, нео-

інституціоналізм 

Соціальний 

конструктивізм, 

інтеграція через 

законодавство, 

дискурсивні під-

ходи, гендерні 

підходи 

Вектор інтеграції –//– Знизу догори Згори донизу 
Знизу догори, 

згори донизу 

Джерело: узагальнення автора за матеріалами [30, с. 243; 31, с. 7, 19]. 

Примітка: у даному контексті інституції в широкому розумінні цього слова визначаються як 

система поглядів та переконань, усталених норм і практик; у вузькому розумінні інституції — 

це міжнародні організації та угоди, конвенції та обов’язкові міжнародні політичні й економічні 

домовленості. 
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Класичну теорію інтеграції було розроблено в США, що може 

пояснюватися значним розвитком теоретично-орієнтованих учень про міжнародні 

відносини в контексті суспільних та політичних наук [32]. З американських учень 

про реалізм
 
постали перші зародки теорії євроінтеграції — федералізм та 

функціоналізм. Реалізм — це напрям учень у галузі міжнародних відносин, згідно 

з яким людська природа спонукає людей та держави позиціонувати інтереси вище 

від ідеології (на відміну від класичного політичного ідеалізму). Витоками 

реалізму були рефлексії на праці Канта, Вебера, Тойнбі, Шпенглера та ін. [33, с. 

141–171]. Важливо, що федералізм та неофункціоналізм набували подальшого 

розвитку завдяки, з-поміж іншого, американським дослідженням про 

упередження війни (наприклад, у [34]). Зрештою, мейнстрімом став 

функціоналізм. 

Другий етап (орієнтовно 1960–1980 рр.) представлений, зокрема, розвитком 

теорії неофункціоналізму на ґрунті об’єднаних і доповнених ідей федералізму та 

функціоналізму. Згодом як критика неофункціоналізму, який залишав державний 

вплив на інтеграцію поза увагою дослідження, визріває нова потужна теорія — 

інтерґовернменталізм. Учення про євроінтеграцію стає власне «європейським», 

починаючи саме з другого періоду свого розвитку, коли функціоналізм як 

теоретичний підхід еволюціонує до неофункціоналізму як теорії. Слід зазначити, 

що впродовж перших двох етапів погляди теоретиків мали політичний підтекст, 

зазвичай відображаючи позиції певної впливової на той час політичної сили [26, с. 

317]. 

Для аналізу інтеграції України до ЕнС, який здійснено в Розділі 2, 

необхідно навести основні положення неофункціоналізму в контексті 

євроінтеграційних процесів у енергетиці. Власне предметом аналізу 

неофункціоналізму є режим — характер відносин між державними та 

недержавними учасниками в процесі творення політики. У площині режиму 

досліджується, яким чином різноманіття економічних, політичних та соціальних 

інтересів утілюється в єдину компромісну політику. Така модель міждержавного 

управління називається мережевим управлінням (network governance), яке є 
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основним типом управління, — на відміну від статизму (провідну економіко-

політичну роль відіграє держава), плюралізму (влада розосереджена між різними 

групами інтересів) та корпоратизму (провідну політичну роль відіграють 

корпорації та професійні об’єднання): див. табл. 1.2 [35, с. 5–6; 36]. 

Таблиця 1.2 

Групи теорій євроінтеграції 

Групи теорій 

євроінтеграції 

Предмет аналізу 

Режим Політика Інструменти 

Пояснювальна 

Неофункціоналізм, інтер-

ґовернменталізм, інтеграція 

через законодавство 

Мережеве управ-

ління, дискурсивні 

підходи 

Неоінституціоналізм, 

соціальний 

конструктивізм 

Аналітично-

описова 
–//– Гендерні підходи –//–  

Критично-

нормативна 

Федералізм, інтеграція через  

законодавство 

Дискурсивні  

підходи 

Гендерні  

підходи 

Джерело: [30, с. 241]. 

У час свого формування неофункціоналізм відзначився трьома 

фундаментальними теоретичними новаціями: динамічність, прогностичність і 

синтез, — з позицій яких ми аналізуємо його можливості та обмеження в 

поясненні ЄІЕЕ на прикладі ЕнС. 

Динамічність неофункціоналізму полягає в тому, що в рамках цієї теорії 

досліджується не стільки статичний механізм прийняття економічних рішень в 

умовах стабільності чи питання: чому кожен попередній етап інтеграції 

обумовлює її подальший етап? З позицій неофункціоналізму радше 

досліджується, як саме реакція різних груп інтересів (у відповідь на передумови 

інтеграції, закладені державою) сприяє подальшій інтеграції. Неофункціоналізм є 

теорією змін — на противагу теорії рівноваги. 

Прогностичність як риса неофункціоналізму полягає в можливості за його 

допомогою прогнозувати майбутній стан рівноваги. За Ернстом Хаасом, 

політично вмотивована розбудова єдиного ринку зрештою призведе до 

економічного союзу, який зумовить виникнення політичного союзу. Внутрішня 

логіка цього процесу спирається на припущення про автоматичність ефектів 

поширення, переважно через відсутність інших альтернатив розвитку та мирного 
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співіснування держав. Отже, Ернст Хаас наділяє функціоналізм такою рисою як 

прогностичність ціною ігнорування причинно-наслідкового механізму поширення 

ефектів інтеграції. Таким чином, інтеграція тлумачиться як послідовний 

ендогенний процес, а не сукупність реакцій різних груп інтересів на екзогенні 

фактори. 

Синтез концепцій — це суть неофункціоналізму. Е. Хаас не ставить за мету 

дослідити конкретний аспект євроінтеграції чи проаналізувати її окремий фактор. 

Натомість, він пропонує широкий підхід до дослідження інтеграції як такої, який 

охоплює багато дискусій, що згодом були розвинуті в окремі самостійні концепції 

й теорії: ендогенні теорії міжнародної економічної політики (торгової, 

монетарної, регуляторної), ТМУВ, теорію історичних інституційних змін, 

динамічний аналіз економічних впливів на основі вхідних і вихідних даних та ін. 

Завдяки наведеним вище новаціям неофункціоналізм став теоретичним 

синтезом, спроможним пояснити політику в її тогочасних реаліях і який в 

сучасних термінах можна окреслити як «міжнародна політична економія» чи 

«глобальне управління» (global governance). Унаслідок цих новацій запанувало 

остаточне розуміння того, що тодішні євроінтеграційні процеси перетікали за 

логікою функціоналізму, а не федералізму (за визначенням якого інтеграція є 

наслідком мобілізації відповідних політичних преференцій) чи реалізму (з 

позицій реалізму інтеграція є результатом мобілізації Заходу проти СРСР) [37, с. 

353–354]. 

Подальший розвиток євроінтеграційних процесів, у центрі яких була 

електроенергетика, ілюструє положення неофункціоналізму. Після заснування 

ЄСВС подальша інтеграція в енергетиці поступово втрачала функціональні риси 

та все більшою мірою пояснювалася за допомого неофункціоналізму. Щоб 

переконатися в цьому, можна звернутися до інтеграційних процесів у енергетиці в 

контексті основоположних хартій Спільноти, які регламентували економічні 

відносини всередині неї. 

Наприклад, першим кроком до інтеграції у сфері енергетики стало 

заснування ЄСВС у рамках Паризької хартії (чинної впродовж 1951–1956 рр.) з 
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метою усунення економічного ґрунту для війни за два основні ресурси. У 

середині 1950-х рр. спроби суто політичного об’єднання країн Європи зазнали 

остаточної невдачі
*
, указавши на економічне об’єднання як єдине життєздатне. У 

той же час Асамблея ЄСВС пропонує додати до повноважень Спільноти інші 

галузі енергетики — зокрема ядерну — з огляду на поступове вичерпання запасів 

вугілля у сфері її управління та залежність від імпорту нафти. Німеччина та 

країни Бенілюксу вже тоді воліли мати єдиний загальноєвропейський ринок — на 

противагу Франції з її політикою протекціонізму. 

З огляду на тодішню політичну та економічну ситуацію президент ЄСВС 

Жан Моне формулює компроміс: заснування Європейської економічної спільноти 

(ЄЕС)
†
 та, водночас, Європейської спільноти з атомної енергетики (Євратом) у 

рамках Римської хартії (1957–1964 рр.). ЄЕС та Євратом отримують спільні 

парламентську асамблею та суд, проте різні та незалежні один від одного 

виконавчі органи. За договором про заснування Євратому, місія організації є 

такою самою, як і в ЄЕС
‡
. 

Своєї черги, завдання були сформульовані відповідно до галузевої 

специфіки та поділялися на такі секції: (1) розвиток досліджень і поширення 

галузевих знань; (2) розробка й упровадження спільних стандартів із захисту 

працівників та широкого загалу; (3) стимулювання інвестицій і залучення 

приватного сектору в розбудову ядерної інфраструктури; (4) забезпечення 

                                           
*
 У середині 1950-х рр. спроби політичного об’єднання Європи зазнали остаточної невдачі. Основним 

свідченням цього є провал суто політичного плану Європейського Оборонного Співтовариства, учасниками якого 

були Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди й Люксембург. Фіаско сталося 30 серпня 1954 р., коли парламент 

Франції не ратифікував попередні домовленості через побоювання, що країна втратить частину суверенітету. 

Іншими факторами невдачі стали відмова участі Великої Британії, побоювання інших країн щодо ремілітаризації 

Німеччини та посилення позицій Франції через її зближення зі США (спершу США чинили тиск на Велику 

Британію, щоб та стала основним рушієм євроінтеграції, проте остання була орієнтована на відносини зі 

Співдружністю та США. Тому політична підтримка з боку США перейшла від Великої Британії до Франції, яка 

стала ідейним лідером об’єднання Європи). Це стало додатковим аргументом на користь подальшої інтеграції 

Європи саме в економічній площині та стало імпульсом подальшого розвитку ЄСВС. 
†
 За договором про заснування ЄЕС, завданням Спільноти є створення спільного загального ринку (на 

противагу тільки двом ринкам: вугілля та сталі), який спирається на чотири свободи: вільний рух людей, послуг, 

товарів та капіталу. Досягнення такої мети спирається на уніфікацію державних економічних політик. Власне місія 

ЄЕС залишається тією самою, що й у ЄСВС: гармонічний економічний розвиток та підвищення якості життя в 

Європі. Для цього договір закладає механізм артикуляції національних інтересів, необхідні для цього інституції та 

механізм прийняття рішень. До інституцій належать Рада (розробляє стандарти), Комісія (розробляє законопроекти 

на предмет стандартів та розробляє ініціативи щодо дій Ради міністрів) та Парламент (голосує та виконує дорадчу 

функцію) [38]. 
‡
 Відповідні договори про заснування були укладені в Римі 25 березня 1957 р. 
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регулярних та неупереджених постачань руди і ядерного палива до країн-

членів; (5) контроль та гарантування того, що ядерний матеріал використовується 

виключно в мирних цілях; (6) використання спеціальних прав власності на 

спеціальні матеріали, які здатні до ядерного розпаду; (7) забезпечення широкого 

збуту та доступу до найкращих технічних засобів за допомогою створення 

спільного ринку спеціального обладнання та матеріально-технічного 

забезпечення, за допомогою вільного руху капіталу до інвестицій в ядерну галузь, 

а також за допомогою вільного вибору місця роботи спеціалістами галузі; 

(8) установлення з іншими країнами та міжнародними організаціями зв’язків, які 

сприяють мирному використанню атомної енергії [39, с. 172–173]. 

Наведений перелік завдань указує на те, що в 1950–х рр. електроенергетика 

стала однією з основних галузей, в яких розвиваються євроінтеграційні процеси 

та ефекти поширення. Наприкінці 1950-х рр. ці функціональні процеси дедалі 

більше вписуються в логіку неофункціоналізму, оскільки мають місце ефекти 

поширення (наявність яких відрізняє неофункціоналізм від функціоналізму) 

інтеграційних процесів на пов’язані галузі та сфери. 

Зрештою, теоретичні новації неофункціоналізму (розглянуто в [40]) — 

динамічність, прогностичність та синтез — стали його слабкими місцями. Але це 

жодним чином не применшує значущості цієї теорії. Окрім того, подальші теорії 

євроінтеграції отримали розвиток саме як результат критики слабких місць 

неофункціоналізму [40]. Акцент на динаміці та прогностичності процесу 

інтеграції (як саме попередній етап інтеграції зумовлює наступний?) залишив поза 

увагою механізм прийняття рішень у статиці (який механізм прийняття рішення 

щодо інтеграції?). Як зазначає один із засновників ТМУВ Ендрю Моравчік: 

«Синтез концепцій — на противагу єдиній теорії — є суттю та основною 

характеристикою неофункціоналізму. 

З позицій неофункціоналізму здійснено спроби: 

– сконструювати узагальнюючу концепцію без надійного набору 

теоретичних елементів, 



  40 

 

– аналізувати динаміку змін без розуміння статичного механізму прийняття 

рішень, 

– аналізувати ендогенні фактори, не приділяючи достатньо уваги 

екзогенним факторам, 

– та, головним чином, прогнозувати без ґрунтовного пояснення» [37, с. 

353–355]. 

Слід зазначити, що неофункціоналізму також були притаманні емпіричні 

слабкості ще в той період, коли він був єдиною теорією євроінтеграції, тобто ще 

до розробки ТМУВ. У середині 1960-х рр. інтеграційні процеси не можуть бути 

пояснені з позицій лише неофункціоналізму й частково пояснюються з позицій 

ТМУВ. Зокрема, до основних явищ, які не вписалися в неофункціональне 

розуміння євроінтеграції, відносяться такі: 

1. «Криза вільного стільця» за президента Франції Шарля де Голля
*
, яка 

спростувала постулати неофункціоналізму й проілюструвала, що основним 

рушієм інтеграції є уряди й вона не є самостійною рушійною силою. 

2. Сповільнення інтеграції в енергетиці й транспорті після перших років 

діяльності ЄСВС і подальше перетікання інтеграції у вигляді не стільки розвитку 

справді єдиного ринку — як результату поширення процесу інтеграції в інші 

галузі, їх поглиблення, — скільки у вигляді повільної лібералізації національних 

ринків за спільними правилами [37, с. 354]. 

3. Розширення ЄС у результаті такого механізму ухвалення політичних 

рішень, який не мав теоретичного ґрунту (неофункціоналізм не містить у собі 

теоретичного пояснення, як країни ухвалюють спільні рішення) [18, с. 114–119; 

37, с. 354; 41]. 

4. Нафтова криза 1965–1973 рр., яка спалахнула в період чинності 

Брюссельської хартії (1966–1985 рр.), засвідчила, що не спрацьовує одне з 

                                           
*
 Шарль де Голль у 1960–1966 рр. волів (1) заснувати європейський політичний союз як надбудову до ЄЕС, 

причому без участі НАТО, (2) розмістити цей політичний центр у Парижі, (3) заблокувати вступ Великої Британії 

до ЄЕС, (4) тим самим послабити значний вплив США та Великої Британії на процес євроінтеграції, (5) зберігши 

верховенство національної держави над наддержавними утвореннями. У протистоянні з іншими країнами Європи 

(насамперед Німеччиною та Нідерландами) де Голль залишає Раду Міністрів Європи, тим самим паралізуючи 

роботу цієї установи [18, с. 114–119; 41]. 
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основних припущень функціоналізму та неофункціоналізму: технічні еліти не є 

провідними силами, які визначають розвиток інтеграції. Натомість інтеграція 

визначається радше урядами держав і тому частково пояснюється як з позицій 

неофункціоналізму (ефекти поширення), так і ТМУВ (провідна роль держави й 

«неавтоматичність» поширення ефектів, а разом із цим — розвитку інтеграції). 

Ключові домовленості ЄСВС потребували впорядкування з огляду на низку 

обставин: (1) ринок вугілля регламентувався все ще Паризьким договором від 

1951 р.; (2) ці домовленості були недостатніми для регулювання ядерної 

енергетики, тому щодо неї у 1957 р. було додатково укладено Договір про 

заснування Євратому; (3) у Договорі про заснування ЄЕС відсутні як такі окремі 

положення про енергетику. Тому 8 квітня 1965 р. ЄСВС, Євратом та ЄЕС були 

об’єднані в єдину структуру
*
. 

Проте в дослідженні [42, с. 23–26] зазначено, що ані Євратом, ані ЄЕС не 

були дієвими платформами для розробки справді спільної енергетичної політики 

через те, що євроінтеграція втрачає темп у першу чергу через відставку Жана 

Моне з поста президента ЄСВС у 1954 р. Того самого року він засновує 

Виконавчий комітет з Об’єднаних Штатів Європи з метою мобілізації підтримки 

ідей спільного ринку та ідей, викладених у Договорі про заснування Євратому; 

ключову роль у діяльності Комітету відіграють персональні зв’язки Жана Моне 

[43, с. 7–8]. У цей період країни-учасниці так і не спромоглися розробити спільну 

енергетичну політику. Загадаймо, що нафтове ембарго країн ОПЕК стало 

потужним стимулом до вироблення спільної довготермінової енергетичної 

політики в період 1973–1980 рр., спрямованої на зниження нафтової залежності як 

на рівні держав, так і на рівні ЄЕС. 

Довготермінове бачення проблем було задекларовано ЄЕС у численних 

комюніке 1973–1976 рр. (щодо енергетичної стратегії [44], цілей в енергетиці [45], 

принципів їх досягнення [46; 47], щодо неприпустимості дискримінації, а також 

засобів досягнення цілей енергетичної політики Спільноти [48], щодо пов’язаних 

                                           

*
 Відповідний договір також відомий як «Брюссельського договір», або «Договору про злиття», «Merger 

Treaty», та набув чинності 1 липня 1967 р. 
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проблем у сфері інвестування в енергетику [49], програми дій щодо раціонального 

споживання енергетичних ресурсів [50], спільної політики постачань ядерного 

палива [51] та розширення повноважень Спільноти в частині зберігання ядерних 

відходів [52] тощо). 

Зазначені вище емпіричні слабкості неофункціоналізму зумовили пошуки 

нових пояснень процесу інтеграції та, зокрема, сприяли розвитку 

інтерґовернменталізму, з позицій якого можна розглядати інтеграційні процеси в 

енергетиці. Згадаймо, що теорія інтерґовернменталізму була розроблена 

в 1970-х рр. як критика неофункціоналізму на наступних засадах. 

По-перше, головним учасником процесів інтеграції є уряди, а не 

вузькопрофільні наддержавні агентства в конкретних сферах, як це постулює 

неофункціоналізм. По-друге, уряди мають більше влади, ніж наддержавні 

інститути (на противагу припущенню неофункціоналізму щодо їхньої політичної 

незалежності та інтеграції як самостійної рушійної сили). По-третє, економічна 

євроінтеграція тлумачиться в ТМУВ як форма реалізації внутрішньої економічної 

політики (делегування державних повноважень на наддержавний рівень посилює 

державу, у той час як з позицій неофункціоналізму — послаблює). 

У 1970-і рр. було переглянуто загальноприйняту на той час тезу про те, що 

делегування на наддержавний рівень функції прийняття низки важливіших рішень 

послаблює уряд чи суверенітет держави. Було доведено, що успішна інтеграція, 

навпаки, посилює країну та зміцнює авторитет її політиків, основною мотивацією 

котрих є збереження посад. Адже в повоєнній Європі перед політиками постала 

подвійна проблема: зростання економічної взаємозалежності на наддержавному 

рівні та колосальне незадоволення рівнем життя на внутрішньодержавному рівні, 

тоді як вирішення найбільш значущих економічних проблем було можливим та 

найефективнішим саме на наддержавному рівні. Тому економічна євроінтеграція 

фактично стала формою реалізації внутрішніх економічних політик, за якої 

визначальний вплив на процеси чинив усе ж уряд, а не наддержавні інститути. 

Успішна інтеграція означала успішну внутрішню політику. 
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З позицій ТМУВ інтеграція визначається як процес, який складається з 

трьох етапів: (1) формування національних інтересів всередині країни в 

ліберальних умовах (найпоширеніша версія цієї теорії євроінтеграції — 

ліберальний інтерґовернменталізм); (2) досягнення компромісу на міжнародному 

рівні; (3) створення інституцій для закріплення компромісу. 

Сформульовані національні інтереси, які уряд обстоює на міжнародній 

арені, є результатом внутрішньодержавної конкуренції в ліберальному 

середовищі між групами інтересів за право бути представленими в політиці, 

зокрема, на міжнародній арені. Ці інтереси держава артикулює на міжнародному 

рівні, що Ендрю Моравчік називає «попитом на інтеграцію» [53, с. 481], проте 

«пропозиція інтеграції» представлена відносно незначним набором компромісних 

варіантів, які формулюються в ході міжнародних перемовин. 

Власне досягнення компромісу на міжнародному рівні відбувається в 

середовищі, в якому: (1) уряди беруть участь у євроінтеграційних процесах 

виключно добровільно (доленосні рішення приймаються радше одностайно, аніж 

більшістю); (2) відсутня інформаційна асиметрія: уряди розуміють механіку 

прийняття рішень у наддержавних інституціях, чітко усвідомлюють державні 

преференції та обмеження, які висувають партнери по інтеграції; (3) втрати від 

невдач на міжнародному рівні є незначними (низькі транзакційні витрати в 

широкому сенсі), оскільки завжди існують альтернативні шляхи досягнення 

компромісу. Своєї черги, ступінь підтримки уряду всередині країни визначає його 

спроможність ратифікувати досягнуті компроміси. Другим етапом є досягнення 

міжурядового компромісу на наддержавному рівні (intergovernmental bargaining). 

Нарешті, третім етапом є створення інституцій для закріплення компромісу. 

Центральним питанням на цьому етапі є: «які фактори пояснюють інституційний 

устрій?». 

Третій, аналітично-описовий, етап розвитку теорій євроінтеграції 

(починаючи приблизно з 1980-х рр.) відзначився зміщенням фокусу дослідження 

від дихотомії «над націоналізм — інтерґовернменталізм» до нових форм 

управління, які формуються в процесі євроінтеграції. Як показано в табл. 1.1, 
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одним з основних питань сучасного етапу розвитку теорій євроінтеграції є 

концептуалізація зв’язку між інтеграцією та управлінням. Це питання є частиною 

ширшого питання — які нові практики управління безпосередньо генеруються 

процесом євроінтеграції? 

Новий тип управління можна визначити як таку управлінську систему, в 

якій колективні обов’язкові рішення (як формальні, так і неформальні): 

– ухвалюються добровільно та не нав’язуються ієрархічно (учасники не 

можуть бути примушені до прийняття чи виконання такого рішення); 

– обговорюються, розробляються та реалізуються за участі недержавних 

учасників (як таких, що мають на меті отримання прибутку, так і таких, що не 

мають такої мети) [54, с. 8]. Прикладами таких форм є механізми державно-

приватного соціального партнерства, приватне саморегулювання тощо. 

Суть нових форм управління полягає в добровільній участі недержавних 

учасників (фірм, громадських організацій тощо) у виробленні та реалізації певної 

політики (як у широкому сенсі «курсу», так і вузькому сенсі «програми заходів») 

з метою посилення дієвості наявного державного ієрархічного управління. За 

шкалою автономії недержавних учасників їх участь набуває найрізноманітніших 

форм: пасивна участь під державним регулюванням (мінімальна автономія), 

недержавне консультування, делегування приватним учасникам виконання 

певних завдань, державно-приватне партнерство, соціальне партнерство, приватне 

саморегулювання (найвищий ступінь автономії [54, с. 9]) тощо: див. рис. 1.1. 

Згідно з концепцією нових форм управління, держава делегує недержавним 

учасникам процесу частку повноважень в обмін на зобов’язання виконувати 

європейські acquis communautaire (нормативно-правова база ЄС на момент вступу 

нового члена). Натомість недержавні учасники делегують свої ресурси (яких не 

має держава) на виконання міжнародних зобов’язань в обмін на безпосередню 

участь у процесі євроінтеграції (див. рис. 1.2). 
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Автономії 

більше в 

держави 

↑↑↑ 

● Державне регулювання (участь недержавних учасників відсутня). 

● Лобіювання недержавними учасниками їхніх інтересів у колах державних 

учасників. 

● Консультування з недержавними учасниками або залучення їх до обговорень 

(наприклад: аутсорсинг, включення недержавних учасників до складу 

державних делегацій). 

● Ко-регулювання, сумісна діяльність — спільне прийняття рішень (наприклад, 

механізм державно-приватного партнерства в українській вуглевидобувній 

галузі). 

● Делегування недержавним учасникам певних завдань (наприклад, розробка 

міжнародних стандартів фінансової звітності). 

● Приватне саморегулювання в умовах ієрархічної підзвітності (наприклад, 

добровільні угоди щодо утримання об’єктів соціального призначення). 

● Приватне регулювання та механізм публічного контролю (наприклад, 

громадський контроль діяльності нафтовидобувних компаній, від якого 

залежить імідж та ринкова вартість компанії). 

● Приватне саморегулювання (не передбачає участі державних учасників; 

наприклад, соціальне партнерство). 

 

↓↓↓ 

Автономії 

більше в 

недержавних 

учасників 

Рис. 1.1. Інструменти нових форм управління в порядку зростання автономії 

недержавних учасників 

Джерело: упорядкування автора за [55]. 

Примітка: соціальне партнерство — у даному контексті це «розвинутий» механізм державно-

приватного партнерства, який має соціальну мету (на противагу економічній меті державно-

приватного партнерства) та орієнтований радше на створення необхідних для її досягнення 

ресурсів (на противагу державно-приватному партнерству, орієнтованому на власне досягнення 

мети). На відміну від державно-приватного партнерства двох учасників, соціальне партнерство 

в ідеальному випадку передбачає участь трьох сторін: (1) учасника, який фінансує проект, 

(2) лідера, який упроваджує проект, (3) учасника, який формує попит на дане соціальне благо. 

 

 

Рис. 1.2. Взаємодія учасників за нових форм управління 

Джерело: [54, с. 29]. 

Національна політична адміністрація

Європейський

Союз

Громадські 

учасники

Фірми (суб’єкти 

регулювання)

◄ Легітимність

◄Фін. та техн.

◄ допомога

◄ Твінінг

Легітимність  

Фін. та техн. ►

◄ допомога►

Твінінг ►

Легітимність  

Фін. та техн. ►

◄ допомога►

Інформація  

Знання  

Дотримання  

норм  

 Інформація

 Знання

 Легітимність
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Підхід до євроінтеграції на основі форм управління робить потрійний 

внесок у дослідження євроінтеграції. 

– уможливлює одночасний аналіз вироблення політики та необхідних для її 

реалізації інституційних (організаційних) перетворень; 

– бере до уваги фактор конкуренції за політичну владу*
; 

– уможливлює дослідження найбільш прийнятних для ЄС політик без 

відриву від емпіричних досліджень того, як у дійсності працює політична 

адміністрація ЄС [56, с. 1] (на відміну від неофункціоналізму, який ігнорує 

політичний аспект євроінтеграції). 

Існує визначення управління спеціально для контексту європейської 

інтеграції, яке розробили Маркус Яхтенфюхс та Біт Колєр-Кох: це безперервний 

політичний процес встановлення суспільних цілей та втручання в цей процес 

задля їх досягнення, передбачаючи встановлення цілей та прийняття рішень щодо 

всього загалу, в тому числі індивідів і груп, які не давали на те прямої згоди. 

Четвертий етап розвитку теорій євроінтеграції (починаючи приблизно із 

1990-х рр.) називається конструктивістським. Теоретичні підходи цього етапу 

характеризуються спробою пояснити євроінтеграцію як самостійну силу, на яку 

жоден з учасників уже не спроможний чинити вирішальний вплив; також 

порушується питання кінцевої мети інтеграції. Зокрема, на цьому етапі 

досліджуються проблеми єдиної європейської конституції, єдиного європейського 

громадянства, зв’язок між силою громадянського суспільства й ефективністю 

вирішення економічних чи політичних проблем. Власне ж предмет дослідження 

зміщується до соціального контексту (наприклад, гендерний підхід або 

соціальний конструктивізм як нові підходи до теоретичного розуміння 

євроінтеграції). 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що в розвитку теорій євроінтеграції 

простежується зміщення предмету аналізу від мезорівня (до 1960-х рр.) до 

                                           

*
У теорії класичної інтеграції конкуренція за владу розглядається як гра з нульовою сумою між країнами-

членами. Однак поняття управління ставить у фокус дослідження конкуренцію між такими політичними партіями 

чи групами інтересів, які часто не мають чітко вираженої національної приналежності. 
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макрорівня в економічному та політичному контекстах (1960–1990-і рр.) та, 

зрештою, до соціального контексту інтеграції (з 1990-х рр.). Як буде висвітлено 

далі, ЄІЕЕ як аспект євроінтеграції та предмет аналізу може досліджуватися з 

позицій функціоналізму, неофункціоналізму, ТМУВ та нових форм управління. 

З огляду на викладену вище ґенезу теорій євроінтеграції, можна 

сформулювати наступну спрощену схему ґенези неофункціоналізму. У рамках 

федералізму було обґрунтовано, що мирне співіснування держав вимагає 

прийняття низки економічних рішень на наддержавному рівні. Окрім того, у 

рамках федералізму обстоювалася необхідність створення спільного 

європейського ринку базових товарів — вугілля та сталі, — хоч і 

функціональними економічними інструментами (створення митних союзів, а 

згодом — спільного ринку). Своєї черги, у рамках функціоналізму зроблено 

акцент на економічному боці питання євроінтеграції та поступовості процесу. 

 

1.3. Особливості розвитку економіки електроенергетики в 

умовах євроінтеграції 

 

Необхідний для аналізу співробітництва України та ЕнС теоретичний 

інструментарій (висвітлено в п. 1.1 та 1.2) варто доповнити особливостями 

економічних поглядів у галузі електроенергетики в умовах європейської 

інтеграції. До таких особливостей належать: засадничі зміни в поглядах на 

економіку електроенергетики, європейську інтеграцію шляхом лібералізації 

національних ринків електроенергетики на спільних для всього ЄС принципах, 

об’єднання енергетичної та природоохоронної політик, формування регіональних 

ринків електроенергії як проміжний етап на шляху до створення єдиного 

європейського ринку електроенергії, а також провідне місце інтеграції в 

електроенергетиці в енергетичній стратегії ЄС. 

У 1980-і рр. мали місце засадничі зміни в економічних поглядах на 

економіку електроенергетики. До середини 1980-х рр. питання енергетики лежали 



  48 

 

в суто економічній площині, окремо від природоохоронної політики та проблеми 

зміни клімату. 

Ситуація незначно змінилася із включенням деяких питань охорони 

довкілля до Закону «Про єдину Європу» (1986–1991 рр.). Зокрема, було 

задекларовано три цілі Спільноти в аспекті охорони довкілля: (1) зберегти, 

захистити та покращити якість довкілля; (2) робити внесок в охорону людського 

здоров’я; (3) забезпечувати ощадливе та раціональне використання природних 

ресурсів. Окрім того, було сформульовано три основоположні принципи: 

(1) регулювання має упереджувати забруднення; (2) забруднювач має 

відшкодовувати заподіяну шкоду; (3) захист довкілля мусить бути складовою 

інших політик Спільноти (на противагу політик країн-членів) [57, с. 456–458]. 

Разом із тим, зв’язок між природоохоронною та енергетичною політиками 

на той час ще був слабким. Адже окремо задекларовано, що природоохоронна 

політика Спільноти не може втручатися в державні політики щодо використання 

енергетичних ресурсів. Зазначені положення мають важливе значення в проекції 

на енергетичну політику, оскільки за декілька років вони посиляться та стануть 

жорсткими обмеженнями для останньої [cтаття 130r та декларація до cтатті 130r в 

58]. 

У 1988 р. було ухвалено першу версію директиви «Про великі спалювальні 

установки», яка зобов’язувала країни скоротити викиди в повітря 

найшкідливіших забруднювачів, які продукує теплова електроенергетика: діоксид 

сірки, оксид азоту та пил. Зокрема, було взято за мету поетапно скоротити викиди 

діоксиду сірки на 57% (у три етапи: 1988–93, 1994–98, 1998–2003 рр.) та оксиду 

азоту на 30% (у два етапи: 1988–93, 1994–98 рр.) порівняно з обсягами 1980 р. 

(власні розрахунки за [59]). Держави були зобов’язані до 1 липня 1990 р. скласти 

відповідні національні програми. Директива не лише визначала ліміти для країн, а 

й єдині для всіх країн-членів норми для електростанцій. Друга, жорсткіша, версія 

цієї директиви від 2001 р. увійшла до Другого комплексу заходів із формування 

єдиного енергоринку, а також входить до переліку директив, які Україна 

зобов’язалася впровадити до 2018 р. в рамках участі в ЕнС. Вона є 
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найскладнішою для реалізації як технічно, так і фінансово (що досліджено в 2-му 

та 3-му розділах). 

У період чинності Маастрихтської хартії (1992–1996 рр.) мав місце 

завершальний етап формування єдиного європейського ринку, що, своєї черги, 

потребувало формування єдиного енергоринку. Адже енергетика була чи не 

останньою галуззю, яка стала на шлях лібералізації та інтеграції. У цей період 

відбулася низка принципових змін у процесі об’єднання у сфері енергетики. 

По-перше, Маастрихтська хартія не зробила вагомого внеску до 

формування єдиної енергетичної політики, однак сприяла розвитку спільного 

ринку: привнесла ініціативу фізичного об’єднання енергетичних мереж. По-друге, 

енергетична політика стала розглядатися в нерозривному зв’язку з охороною 

довкілля в контексті глобальних домовленостей під егідою ООН у відповідь на 

загрози від антропогенних змін клімату. Зобов’язання з охорони довкілля [60, 

преамбула] та ідея «стійкого зростання разом із повагою до довкілля» [60, стаття 

G] внесені до тексту Хартії, але в контексті економічного розвитку. Окрім того, 

хартія надає відповідним «діям» (у законі «Про єдину Європу» — «actions» 

[cтаття 130r та декларація до cтатті 130r в 58]) статусу «політики у сфері 

довкілля» (policy in the sphere of the environment [60, с. статті 3 та 130r]). По-третє, 

формування єдиного європейського енергоринку отримало подальший розвиток у 

вигляді обов’язкової лібералізації національних ринків електроенергії та газу за 

спільними загальними правилами, конкретні механізми яких залишалися на 

розсуд держав (т.зв. «Перший комплекс заходів», також відомий під сленговою 

назвою «енергопакет»). Про актуальність спільної енергетичної політики 

свідчить спроба Європейської Комісії у 1992 р. включити до Маастрихтської 

хартії окремий розділ про енергетику. Проте низка країн-членів зі значними 

покладами енергоносіїв наклали вето на пропозицію Комісії, оскільки не воліли 

втрачати своєї самостійності в питаннях енергетики [61, с. 5]. 

Хоч питання енергетичної стратегії фактично були відсутні в Хартії, було 

задекларовано розбудову загальноєвропейських мереж транспорту, 

телекомунікацій та енергетичної інфраструктури в контексті завершального етапу 
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становлення спільного ринку впродовж 12 наступних років. Окрім того, було 

зафіксовано, що всі обов’язкові заходи, які впливають на вибір країн-членів щодо 

різних джерел енергії та загальну структуру споживання палива, мусять 

ухвалюватися виключно одностайно та після консультацій з Європарламентом і 

Комітетом з економічних та соціальних питань [статті 7, 129b та 130s в 60]. 

Попри те, що стимули урядів до лібералізації та відповідні очікування 

виборців щодо неї суттєво відрізняються в різних країнах, у найзагальніших рисах 

основним мотивом до перетворень послугувала необхідність підвищити 

ефективність галузі шляхом упровадження конкуренції на тих ланках створення 

вартості, на яких це можливо. До реформування ринок електроенергії, як правило, 

існував в одній із двох форм: державне підприємство (ДП) під управлінням уряду 

або регульована монополія. Устрій ринку спирався на ряд економічних уявлень, 

що панували до 1990-х рр. (див. табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Припущення щодо технічних особливостей та економічної галузевої політики 

Панівні погляди на  

технічні особливості галузі 

Відповідні погляди на  

економічну галузеву політику 

Галузь електроенергетики характеризується 

значним ефектом масштабу, який може 

досягатися під управлінням лише великими 

вертикально інтегрованими компаніями Існування великих енергетичних компаній 

Ефект масштабу є особливо значним на ланці 

генерації (порівняно з трансмісією чи 

розподілом електроенергії) 

Такі ланки ланцюга створення вартості як 

трансмісія та передача є природними 

монополіями 

Централізоване управління та державна 

власність у галузі 

Галузь є неподільною на окремі ланки 

створення вартості (генерування, трансмісія, 

розподіл, обслуговування) 

Ефективність максимізується лише за 

вертикально інтегрованої структури 

Інвестиції в галузь є виключно 

довготерміновими та такими, що потребують 

значних витрат на початковій стадії 

інвестиційного проекту 

Приватний сектор був би несхильним або ж 

неспроможним до інвестування в галузь за 

відсутності гарантованих довготермінових 

контрактів, які б знижували інвестиційні 

ризики 

Джерело: аналіз автора та впорядкування на основі [62, с. 63–68; 63, с. 30–46]. 

На той час у галузі електроенергетики назріла низка проблем. 
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1. Надмірні інвестиції. Як правило, прибутковість електроенергетичних 

компаній ставилася в залежність від обсягів інвестування в їхню т.зв. базу активів 

(asset base, або rate base). Менеджмент компаній був схильним до надмірних 

інвестицій, адже негативні наслідки та публічний резонанс у разі дефіциту значно 

більші, ніж у випадку невикористання надлишкових потужностей, вартість 

спорудження яких фірма може повністю перекласти на споживача шляхом 

включення до ціни відповідної норми амортизації та прибутку на базу активів. 

2. Перекладання інвестиційних ризиків на споживачів. Оскільки споживачі 

не мали змоги обирати постачальників, вони вимушені були брати на себе ризики 

впродовж усього довготривалого життєвого циклу активів. До слова, особливо 

масштабною ця проблема була в США у 1980–х рр., коли мільярди доларів 

інвестувалися в неефективні та капіталомісткі АЕС, які споруджувалися зі 

значними перевищеннями запланованих витрат. 

3. Відсутність права в споживача обирати постачальника. В обмін на 

зобов’язання обслуговувати всіх без винятку споживачів монополії отримували 

ексклюзивне право на це обслуговування в межах визначеної території. Тому 

навіть в умовах фізичної можливості надання послуги з постачання електроенергії 

за нижчою ціною споживач не мав права змінювати постачальника. Ця проблема 

не набула значного масштабу для більшості малих споживачів, проте була 

вагомою для великих підприємств, які здатні самостійно складати графік 

споживання електроенергії та управляти ним (зазвичай промислових заводів, 

графік споживання яких визначається плановими економічними потребами і є 

значною мірою прогнозованим та керованим — на противагу графіку 

спорадичного споживання домогосподарств). З 1996 р. у законодавстві ЄС такі 

споживачі почали називатися «кваліфікованими». 

4. Цінові диспропорції. В Європі часто суміжні території, які 

обслуговувалися різними фірмами або були частинами різних регуляторних 

середовищ, значно відрізнялися за цінами. 

5. Цінові субсидії. Регулятори поблажливо ставилися до перехресного 

субсидування між різними категоріями споживачів або ланок виробництва (в 
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умовах вертикальної інтеграції було складніше відокремити один від одного 

витрати на генерування, трансмісію, розподіл, допоміжні послуги тощо). 

6. Неефективне регулювання. Більшість регуляторів на ті часи мали 

недостатньо укомплектований кадровий склад (найкращі фахівці переманювалися 

до штату енергокомпаній), особливо якщо економіка галузі потерпала від 

значного політичного втручання [62, с. 63–68; 63, с. 30–46]. 

Проте впродовж 1970–1980-х рр. технологічні зрушення дали поштовх 

докорінним змінам, які в подальшому обумовили сучасні риси європейської 

інтеграції в електроенергетиці. По-перше, розробка технології турбін, які 

працюють на природному газі, з високим коефіцієнтом корисної дії (щонайменше 

45%; ККД вугільних енергоблоків — 35–40%), уможливили спорудження менших 

за потужністю енергоблоків за коротший час і з нижчими витратами та, як 

наслідок, з меншими ризиками. Це, своєї черги, знизило високі бар’єри входження 

до ринку й знизило інвестиційну привабливість великих та капіталомістких 

вугільних і ядерних технологій (основних альтернатив газовим турбінам). По-

друге, частково завдячуючи розвиткові нових технологій спалювання газу, 

спорудження турбін заохочувалося субсидіями та забезпеченням гарантованого 

ринку збуту. 

Дві наведені новації сприяли дедалі ширшому залученню приватних 

інвестицій у галузь, в результаті чого на ринку виникали т.зв. кваліфіковані 

сервісні компанії та фірми з енергогенерування за допомогою комбінованого 

циклу виробництва (одночасно електроенергії та теплоенергії), а згодом — ще й 

автономні генератори (не інтегровані в об’єднану мережу), торгівці 

електроенергією, а ще пізніше — і фінансові фонди, які інвестують в 

енергокомпанії та деривативи на електроенергію. Інвестори розраховували на те, 

що виробіток з новоспоруджених потужностей успішно продаватиметься на 

конкурентному ринку, та охоче інвестували, зокрема, у генерування. Торгівці та 

інші фінансові організації створили ліквідність на ринку форвардів і ф’ючерсів на 

електроенергію, чим уможливили страхування технічних і фінансових ризиків у 

електроенергетиці. 
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Як наслідок, ці новації змінили наведені вище традиційні економічні 

уявлення про галузь: 

– спростовано існування значних ефектів масштабу в генеруванні 

електроенергії; так само великі інвестиції більше не вважаються безумовно 

необхідними для спорудження та управління сучасними потужностями, що 

працюють на газі; 

– вертикально інтегрована структура галузі може бути розформована на 

окремі ланки створення вартості не лише організаційно, а й навіть фізично; 

– електроенергія може постачатися в умовах конкуренції та в умовах, коли 

інфраструктура (ЛЕП, диспетчерське управління тощо) перебуває у власності чи 

під управлінням регульованого суб’єкта — або державної структури, або 

приватної; 

– функції контролю та технічного обслуговування т.зв. «критичних 

активів» (critical assets; наприклад, ЛЕП) можуть бути відокремлені від права 

власності на них; 

– низка функцій, які виконуються в умовах великої централізованої 

структури управління, (наприклад, диспетчерське управління великим портфелем 

електростанцій) може бути реалізована за допомогою незалежного оператора 

енергосистеми, який не є фінансово залежним від учасників ринку; 

– за умов існування відповідного регуляторного середовища, приватні 

інвестори здатні здійснювати інвестиції, що характеризуються великими 

початковими витратами, та управляти супровідними ризиками; 

– споживачі отримують вигоди від можливості обирати постачальника та 

від конкуренції постачальників між собою. 

Отже, у 1990-і рр. лібералізація галузей електроенергії стала відповіддю на 

тодішню неефективність, спричинену переважно монопольною структурою 

національних енергоринків. У найзагальніших рисах стимулами до перетворень 

послугували: 

– обґрунтування неефективності роботи галузі у формі монополії. Дискусія 

розгорнулася в академічних колах, в яких панував світогляд вільного ринку; 
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суттєвою вадою вважався надлишок потужностей, уведених в експлуатацію 

коштом споживача на тлі темпів зростання попиту на електроенергію, нижчих від 

очікуваних; 

– успішний досвід країн, які першими стали на шлях лібералізації 

електроенергетики (Чилі, США, Нова Зеландія та ін.); 

– інвестиційні потреби для поступової заміни дорогих вугільних 

енергоблоків на газові з вищим ККД, більш маневрені та екологічно чистіші. 

Цьому також посприяв намір європейських країн диверсифікувати міжнародні 

поставки палива, у тому числі російським газом після колапсу СРСР. 

Докорінні зміни в електроенергетиці полягали в демонополізації, 

розформуванні ланцюга створення вартості на окремі ланки й упровадженні 

конкуренції: наприклад, у генеруванні та постачанні. Своєї черги, до природних 

монополій (наприклад, магістральних мереж) почало застосовуватися 

заохочувальне регулювання (incentive regulation), у результаті чого монопольні 

активи почали експлуатуватися в режимі рівноправного доступу третіх сторін 

(third party access) [64, с. 17]. Докладніше див. у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Основні аспекти та складові реформи 

національних ринків електроенергії в Європі 

Аспекти реформи Основні складові реформи електроенергетики 

Реструктуризація 

– поділ на генерування, трансмісію, передачу та постачання 
електроенергії (вертикальний поділ) 

– розукрупнення генерування та поставки (горизонтальний поділ) 

Конкуренція та ринки 
– упровадження оптового ринку та ринку роздрібних поставок 
– зниження бар’єрів входу до галузі генерування та поставки 

Регулювання 

– упровадження незалежного регулятора 
– забезпечення режиму доступу третіх осіб до високовольтної 

мережі 

– заохочувальне регулювання операторів мереж високої та 
середньої напруги 

Власність – роздержавлення активів 

Джерело: розробка автора. 

Тенденція до лібералізації енергоринків поширилася на Європу порівняно 

пізно, у 1990-і рр. (див. рис. 1.3). Першою країною, що стала на шлях лібералізації 
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галузі, була Чилі, яка розпочала підготовку до реформи 1978 р., власне 

реформу — 1982 р., а в 1987 р. розпочала роздержавлення галузевих активів. У 

1980-і рр. на шлях Чилі стали Сполучені Штати Америки. У Європі — лише деякі 

країни (див. рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Хронологія реформування електроенергетики в країнах Європи 

Джерело: створено автором на основі [65, с. 17; 66, с. 26–28]. 

У процесі загальноєвропейської тенденції до реформування внутрішніх 

ринків електроенергії було сформовано чотири типові структури ринку 

електроенергії: 

– ринки двосторонніх договорів із біржею електроенергії, 

– ринки двосторонніх договорів без біржі електроенергії, або з такою, що 

планується, 

– ринки на основі пулу з фізичними двосторонніми договорами, 

– ринки на основі пулу без фізичних двосторонніх договорів [67]. 

Досвід Великої Британії, країн Скандинавії та інших європейських країн 

засвідчив, що найефективнішою моделлю є поєднання ринку двосторонніх 

договорів та біржі електроенергії. Упровадження цієї моделі заплановано 

більшістю європейських країн, а перелічені інші три моделі, як правило, є 

перехідними [68, с. 5–6]. Білорусь залишилася єдиною європейською країною, у 
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котрій галузь досі працює у формі вертикально інтегрованої монополії (див. 

рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Моделі ринку електроенергії в Європі 

Джерело: [68, с. 3]. 
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Наступною особливістю економіки електроенергетики в умовах 

євроінтеграції є об’єднання енергетичної та природоохоронної політик. 

Амстердамська хартія (1997–2000 рр.) не внесла новацій в аспекті безпосередньо 

енергетики, але внесла принципові зміни до політики щодо довкілля, що, своєї 

черги, мало значний вплив на енергетику. 

Якщо в попередній Маастрихтській хартії Спільнота ухвалила принцип 

«стійкого та неінфляційного економічного зростання разом із повагою до 

довкілля» [стаття G у 60], то в Амстердамській хартії вже закладено окремий від 

економіки принцип забезпечення «високого ступеня захисту та підвищення якості 

довкілля» [69, стаття 2]. Період чинності Амстердамської хартії можна 

охарактеризувати як час усвідомлення нового виклику — залежності від 

природного газу. У 2000 р. Єврокомісія публікує т. зв. зелену книгу «На шляху до 

європейської стратегії надійності енергопостачань» (Towards a European strategy 

for energy supply security), яка є реакцією на очікуване зростання енергетичної 

залежності Спільноти від імпорту енергоносіїв (з 50% на той час — до 70% у 

2030 р.), зважаючи на розширення ЄС та тогочасне стрімке зростання ціни на 

нафту. Єврокомісія негативно оцінює той факт, що окремий присвячений 

енергетиці розділ не був включений ані до Маастрихтської, ані до 

Амстердамської хартії [70, с. 9, 43]. 

Ухвалена в 2001 р. Ніццька хартія (2001–2007 рр.) не містила змін у частині 

енергетики, проте привнесла фундаментальну новацію в дотичну сферу охорони 

довкілля. Хартія зобов’язує ЄС відігравати провідну й глобальну роль у захисті 

довкілля [71, декларація 9], тоді як попередня Амстердамська хартія окреслювала 

захист довкілля лише в межах ЄС. Така новація закріпила курс ЄС на участь у 

Кіотському протоколі загалом та на впровадження Європейської системи торгівлі 

квотами на викиди парникових газів зокрема. 

Лісабонська хартія 2009 р. є поворотним моментом в євроінтеграції у сфері 

енергетики, оскільки значно розширила повноваження ЄС у цій галузі. Хартія 

містить низку важливих новацій при ухваленні рішень, які розширили 

повноваження Європарламенту в енергетиці. По-перше, енергетичний аспект 
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уперше був виділений в окрему главу [72, пункт 1 статті 194] головного, 

системоутворювального документа ЄС. По-друге, у засадничий документ ЄС 

додано аспект енергетичної безпеки [72, пункт 1 статті 194] та солідарності щодо 

пов’язаних питань. По-третє, Європейський парламент наділений правом 

ухвалювати рішення щодо заходів у енергетиці (та низки інших важливих 

галузей), виходячи зі згоди кваліфікованої більшості (на противагу одностайній 

згоді, як того потребувала Ніццька хартія)
*
 [73, пункт 3 статті 16]. 

Водночас такі заходи, необхідні для досягнення цілей енергетичної 

політики ЄС, не повинні впливати на право держав визначати умови розробки 

своїх енергоресурсів, вибирати між різними джерелами енергії та обирати 

структуру споживання енергоресурсів (fuel mix) [72, пункт 2 статті 194]. По-

четверте, хартія відносить енергетику (разом із питаннями єдиного ринку) до 

сфери т.зв. спільних повноважень ЄС та країн-членів (shared competence). 

Спільність повноважень полягає в тому, що як ЄС, так і країни-члени мають 

право ухвалювати зобов’язальні рішення — однак держави уповноважені 

ухвалювати рішення лише щодо тих питань, які не регулюються рішеннями ЄС 

[72, пункт 2 статті 2]. Окрім енергетики до сфер спільних повноважень 

відносяться дотичні питання єдиного ринку, загальноєвропейських мереж, 

довкілля та ін. [72, пункт 2 статті 4]. 

У головному документі ЄС енергетика відтепер розглядається у двох 

контекстах: як складова єдиного європейського ринку та як коло питань, 

пов’язаних з необхідністю збереження та покращення довкілля. У Хартії 

задекларовано чотири цілі енергетичної політики ЄС: (1) забезпечення роботи 

єдиного енергетичного ринку; (2) забезпечення надійності постачань 

енергоресурсів до ЄС; (3) сприяння енергоефективності та енергоощадності; 

(4) розвиток нових та відновних джерел енергії; посилення зв’язків між 

енергетичними системами [72, пункт 1 статті 194]. 

                                           

*
 Починаючи з 1 листопада 2014 р. кваліфікованою більшістю визнається така, що задовольняє трьом 

вимогам: (1) щонайменше 55% від чисельності складу членів Ради Міністрів ЄС (по одному від кожної країни), 

(2) але не менше 15 осіб, (3) і які представляють щонайменше 65% населення ЄС. 
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Ще однією особливістю європейської електроенергетики в умовах інтеграції 

є формування регіональних ринків електроенергії як проміжний етап на шляху до 

створення єдиного європейського ринку електроенергії. 

У 1990-і рр. почали розвиватися ініціативи окремих членів ЄС зі створення 

регіональних ринків електроенергії, чий ступінь інтеграції був навіть вищим, ніж 

це передбачали ухвалені пізніше директиви ЄС. Найпершим і найуспішнішим 

прикладом такої ініціативи є скандинавський Nord Pool, оскільки він охоплював 

як членів ЄС, так і Норвегію як країну поза ЄС, а також характеризувався 

високим ступенем гармонізації методів, які сприяють вільній торгівлі 

електроенергією між чотирма країнами. 

Окрім того, уряди Іспанії та Португалії взялися за формування спільного 

іберійського регіонального ринку електроенергії. 

Уряд і регуляторні органи Ірландської Республіки та Північної Ірландії так 

само взяли курс на формування єдиного ринку по всьому острову. 

Також була завершена інтеграція в один ринок («пул») Англії та Уельсу. 

Паралельно розпочався процес формування регіонального ринку Південно-

Східної Європи, в якому беруть участь не лише країни-члени ЄС [74, с. 4]. 

ЄС підтримав формування регіональних ринків електроенергії як 

проміжного етапу на шляху до єдиного європейського електроринку. Кінцевою 

метою вбачається створення такого конкурентного ринку в ЄС, за якого б 

споживачі не просто мали змогу вільно обирати постачальників, а й за якого були 

б усунуті всі бар’єри в міжнародній торгівлі: рух електроенергії між країнами має 

відбуватися так само без перешкод, як і всередині ЄС. У кінцевому результаті це 

має знизити ціни на електроенергію та сприяти економічному зростанню Союзу 

[75, с. 3, 26–27]. 

Існує п’ять напрямів трансформації регіональних ринків у єдиний 

європейський: транскордонна торгівля, потужності міждержавних перетоків, 

адекватність обсягу потужностей попиту на них, свобода споживача у виборі 
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постачальника та стимулювання розвитку відновлювальних
*
 джерел 

електроенергії. Єврокомісія спеціально не наводить конкретних ознак 

регіонального ринку, наголошуючи на тому, що його архітектура має 

формуватися, виходячи зі специфіки й конкретних потреб та проблем кожного 

регіону. Тому Комісія визначає регіональний ринок електроенергії як такий, що 

відповідає чотирьом загальним критеріям: 

– усередині регіонального ринку є достатньо потужностей міждержавних 

перетоків, які є доступними для учасників ринку на засадах конкуренції (зазвичай 

через аукціон); 

– на локальних ринках відсутні такі порушення правил конкуренції, які б 

значно впливали на роботу регіонального ринку загалом; 

– регіональний ринок працює в єдиному дієвому юридичному та 

регуляторному середовищі; 

– національні органи всередині регіонального ринку координують та тісно 

співпрацюють один з одним, особливо в сфері оперування енергосистемами (з 

метою найефективнішого розподілу потужностей транскордонних перетоків між 

учасниками ринку) та в сфері регулювання (з метою поінформованості учасників 

ринку та забезпечення прозорості національних ринків та регіонального ринку в 

цілому) [74, с. 5–6]. 

Навесні 2006 р. Група європейських регуляторів з електроенергії та газу 

(European Regulators’ Group for Electricity and Gas — дорадчий орган з питань 

єдиного європейського ринку енергії при Європейській комісії) розпочала 

впровадження Ініціативи регіональної електроенергії (Electricity Regional 

Initiative, ERI), щоб пришвидшити інтеграцію національних ринків електроенергії 

в Європі. 

Було визначено сім регіонів, у межах кожного з яких було об’єднано 

зусилля національних регуляторів, компаній, урядів, Єврокомісії та інших груп 

інтересів. Кожен регіон має власні пріоритети розвитку, які наведені в табл. 1.5. 

                                           

*
 У цьому дослідженні ми використовуємо термін «відновлювальна енергетика» — на противагу терміну 

«відновлювана енергетика». Дискусія про різницю між цими термінами розкрита в [76]. 
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Таблиця 1.5 

Основні пріоритети розвитку  

європейських регіональних ринків електроенергії 

Регіональний 

ринок 

Пріоритети 

I II III IV 

Балтійський 

Співробітництво між 

операторами мереж 

(в т. ч. в сфері 

транскордонних 

перетоків та доступу 

до потужностей) 

Доступ до 

електричної мережі 

всередині країн, а 

також 

балансування 

попиту та 

пропозиції по 

всьому регіону 

Доступ до 

інформації 

Розвиток ринкових 

відносин та їх 

гармонізація з 

національним 

законодавством 

(особливо, в сфері 

ліцензування)  

Центрально-

Східний 

Управління 

перенавантаженнями 

в критичних вузлах 

енергосистеми 

Прозорість 

оптового ринку 

Зниження бар’єрів 

входження до 

галузі 

Координування 

регуляторів, кожен 

з яких у своїй 

країні має відмінні 

один від одного 

набори 

повноважень 

Центрально-

Південний 

Гармонізація та 

поліпшення правил 

у сфері 

аукціонування 

потужностей 

міждержавних 

перетоків 

Конвергенція цін у 

регіоні 

Прозорість 

функціонування 

національних та 

регіонального 

ринку 

Інформація 

відсутня 

Центрально-

Західний 

Запровадження 

правил 

довготермінових 

договорів на умовах 

аукціону щодо 

доступу до 

міждержавних 

перетоків 

Конвергенція цін 

на оптовому ринку 

в сегменті «на добу 

наперед» 

Міжнародна 

торгівля 

електроенергією в 

сегменті 

«впродовж дня» 

(«intraday») 

Прозорість 

Північний 

Оптимізація 

використання 

міждержавних 

перетоків 

Прозорість, 

доступність 

інформації всім 

учасникам 

Спільний оптовий 

ринок 

Спільні інвестиції 

в міждержавні 

ліній перетоків 

Південно-

Західний 

Оптимізація 

використання 

міждержавних 

перетоків 

Конвергенція в 

прозорості та 

управлінні 

інформацією 

Управління 

перенавантажен-

нями в критичних 

точках 

енергосистеми 

Оцінка 

ефективності 

використання 

міждержавних 

перетоків 

Франція-ВБ-

Ірландія 

Управління 

перенавантаженнями 

в критичних вузлах 

енергосистеми 

Розвиток ринку 

балансування 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Джерело: систематизація автором на основі [77]. 

У рамках кожного регіону одному з національних регуляторів надано статус 

т.зв. провідного регулятора (lead regulator) регіону (див. табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Основні європейські регіональні ринки  

електроенергії та їхні основні характеристики 

Регіональний ринок 

Країни (підкреслено 

резидентність 

провідного регулятора) 

Річне споживання 

ТВт-год. % у ЄС 

Балтійський Латвія, Естонія, Литва 21,4 0,8% 

Центрально-Східний 

Австрія, Чеська 

Республіка, Німеччина, 

Угорщина, Польща, 

Словаччина, Словенія 

834 30% 

Центрально-Південний 

Італія, Австрія, Франція, 

Німеччина, Греція, 

Словенія 

1 369 49% 

Центрально-Західний 

Бельгія, Франція, 

Німеччина, Люксембург, 

Нідерланди 

1 135 41% 

Північний 

Данія, Фінляндія, 

Німеччина, Норвегія, 

Польща, Швеція 

880 32% 

Південно-Західний 
Іспанія, Франція, 

Португалія 
708 26% 

Франція, Велика 

Британія та Ірландська 

Республіка 

Франція, Ірландська 

Республіка, Велика 

Британія 

763 28% 

Джерело: упорядкування та обчислення автора на основі [75, с. 3–8; 77]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Аналіз європейської інтеграції в енергетиці потребує попереднього 

введення основних робочих визначень. У контексті даного дослідження необхідно 

розрізняти широке (теоретичний підхід) та вузьке визначення теорії (власне 

теорія). Так, до теорій європейської інтеграції належать неофункціоналізм і 

ТМУВ, а теоретичний підхід представлено функціоналізмом (який ще називається 

«перед-теорією»). У цьому дослідженні використовується визначення інтеграції з 

позицій ТМУВ, оскільки еволюція інтеграційних процесів у енергетиці 

розглядається як процес — на противагу стану, — зокрема економічний, який 

уписується в систему ТМУВ). 
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Розвиток теорій європейської інтеграції відбувався в нерозривному та 

обопільному зв’язку з політикою економічної інтеграції в енергетиці. Зв’язок між 

формуванням теорії європейської інтеграції та політикою інтеграції в енергетиці 

досліджено на прикладі маловідомого факту, який залишається поза увагою в 

дослідженнях ґенези євроінтеграційних теорій. Вагомою складовою 

інтелектуального підґрунтя функціоналізму є антикризовий проект Фр. Рузвельта 

в електроенергетиці США 1930-х рр. — «Адміністрація долини Теннессі» 

(Tennessee Valley Authority, TVA). Суть проекту TVA — це регіональна 

економічна інтеграція найбільш постраждалих від Великої депресії штатів. 

Застосований Фр. Рузвельтом підхід є функціоналістським: предметом інтеграції 

були виключно ті галузі, або «функції», які потребували перетворень. Основною 

такою функцією була електроенергетика. Установлено дев’ять спільних рис між 

підходами до інтеграції, які застосували Франклін Рузвельт та Девід Мітрані 

(автор функціоналізму). Спираючись на здійснений аналіз, було доведено, що 

TVA послугувала прототипом ЄСВС, яка, своєї черги (як буде висвітлено далі), 

слугує моделлю розвитку для ЕнС. 

Такі теорії євроінтеграції як неофункціоналізм й інтерґовернменталізм є 

інструментами пояснення інтеграційних процесів у енергетиці загалом та 

електроенергетиці зокрема. Основними положеннями неофункціоналізму є 

автоматичність поширення інтеграційних процесів на пов’язані галузі та 

провідний вплив міжнародних організацій на процес інтеграції. Низка емпіричних 

слабкостей неофункціоналізму обумовила формування теорії 

інтерґовернменталізму, з позицій якого провідними рушіями інтеграції є уряди й 

інтеграція розглядається як процес із трьох етапів. За допомогою цих теорій у 

другому розділі буде здійснено аналіз механізму інтеграції України до ЕнС. 

Важливим уроком для України з позицій історії застосування цих теорій є 

незалежність галузевого регулятора як запорука ефективності реформ в 

електроенергетиці. 

У контексті співробітництва України та ЕнС також важливо зважати на 

низку особливостей в економічних поглядах у галузі електроенергетики в умовах 
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євроінтеграції. У 1990-і рр. 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 та незалежного регулювання. У результаті цього в 

Європі розпочалося формування семи регіональних енергоринків як проміжний 

крок до формування єдиного європейського ринку електроенергії. Окрім того, 

відбулося об’єднання енергетичної та природоохоронної політики в єдиний 

нерозривний комплекс. Сьогодні електроенергетика посідає головне місце в 

енергетичній стратегії (у контексті інноваційного розвитку та декарбонізації 

економіки ЄС), а енергетика Євросоюзу загалом стає основною складовою його 

зовнішньої політики. Як буде показано в наступному розділі, усі ці особливості 

мають безпосереднє відношення до вступу України в ЕнС та участі країни в 

Співтоваристві. 

Результати дослідження, викладені в Розділі 1, отримали своє практичне 

втілення в наступних публікаціях автора: [40; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 

88]. 

 

 



  РОЗДІЛ 2

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ З ЕНС 

 

2.1. Аналіз вступу України до ЕнС з позицій теорій 

євроінтеграції 

 

У дослідженнях [89] та [90] обґрунтовано, що ЕнС побудована за логікою 

неофункціоналізму та є сучасним аналогом ЄСВС для країн Південно-Східної 

Європи. Зазначені дослідження передували розширенню ЕнС у 2010 р., коли до 

Співтовариства приєдналася Україна та Молдова як договірні сторони. 

Розширення ЕнС (разом із низкою інших аргументів) ставлять під сумнів 

неофункціоналізм як інструмент, придатний для вичерпного теоретичного 

пояснення участі України в ЕнС. Відповідно, постає необхідність вдосконалення 

теоретичного підходу до аналізу участі України в ЕнС. 

На початку 2009 р. в [89] Стефан Реннер сформулював тезу про те, що 

Енергетичне Співтовариство країн Південно-Східної Європи є проектом, в основі 

якого лежать положення неофункціоналізму. Ця теза обґрунтована двома 

аргументами. 

По-перше, опитування високопосадовців ЄС, ЕнС та галузевих регуляторів 

виявило, що більшість із них керувалися неофункціональним підходом до 

провадження енергетичної політики ЄС щодо балканських країн та допомоги 

їхньому повоєнному відновленню. По-друге, процес формування ЕнС задовольняє 

базовим принципам функціоналізму: прагматичність, вузька функціональна мета, 

незалежність від національної держави, наявність поширення ефектів інтеграції із 

суто технічних питань на інші галузі економіки та сфери життя (наприклад, на 

соціальну політики країн-учасниць). Додатковим аргументом було наведено те, 

що процес заснування ЕнС відтворив основні риси раннього періоду 

євроінтеграції 1950-х рр. (є проектом регіональної інтеграції, протікає в 
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найважливішій на даний момент галузі, проблеми в якій стримують економічне 

зростання та повоєнне відновлення) [89]. Нижче перелічені аргументи 

розглядаються детально в трьох основних аспектах неофункціоналізму: 

регіональна інтеграція, функціональна інтеграція та ефекти поширення. 

Перший аспект: ЕнС є організацією, яка покликана розвивати процес 

регіональної інтеграції. Цей процес спершу охоплював країни Балканського 

півострова, які на початку 1990-х рр. мали тісні економічні зв’язки та спільні 

проблеми: війна й критичний стан енергетики, який стримує економічний 

розвиток. При цьому регіональна інтеграція вбачалася проміжним етапом під час 

інтеграції країн до ЄС. Власне механізм євроінтеграції полягає у впровадженні 

acquis (норм ЄС, які одночасно є умовами вступу до нього) країнами-членами 

ЕнС. 

Другий аспект: ЕнС має чітко виражений функціональний характер. Він 

полягає у вирішенні спільних проблем повоєнної відбудови, зокрема в енергетиці, 

шляхом розбудови спільного ринку електроенергії та газу, що зумовлено 

принаймні чотирма причинами: 

– неможливість створення повноцінного національного енергоринку в 

більшості країн через їхні замалі розміри; 

– потреба в уніфікації національних регуляторних середовищ з метою 

підвищення ефективності торгівлі як відповідь на енергетичну імпортозалежність; 

– розширення меж національних енергоринків (щонайменше в сенсі 

спільних принципів та правил їх роботи) як перехідний етап до створення єдиного 

ринку; 

– намір ЄС створити «пояс» сусідніх країн, ринки яких функціонують за 

прозорими та недискримінаційними правилами самого ЄС. 

Третій аспект: для ЕнС притаманна така ознака неофункціоналізму як 

супроводження процесу функціонального співробітництва ефектами поширення 

інтеграції з енергетики на інші сфери, зокрема на соціально-економічну. 

Наприклад, 18 жовтня 2007 р. члени ЕнС підписали «Меморандум про 

взаєморозуміння із соціальних питань у контексті Енергетичного 
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Співтовариства», який передбачав намір учасників приділяти належну увагу 

соціальному виміру в контексті Договору про заснування ЕнС. Було 

задекларовано необхідність моніторингу соціальних наслідків та впливу реалізації 

Договору про створення ЕнС на умови праці та зайнятість. У договорі 

наголошується, що: «Сторони визнають необхідність ужиття заходів щодо 

вирішення найбільш серйозних соціальних наслідків, пов’язаних з реалізацією 

цього Договору. <…> Сторони докладатимуть відповідних зусиль для 

забезпечення економічної, соціальної та територіальної єдності, загального 

доступу, високого рівня захисту прав споживачів, порівнянного з тим, який 

забезпечується в країнах-членах ЄС. <…> Сторони повинні докласти зусиль для 

поліпшення адаптації працівників, особливо низькокваліфікованих і 

передпенсійного віку, підтримки інвестицій у людський капітал і навчання 

впродовж усього життя, сприяння мобільності, сприяння розвитку спеціальних 

служб із працевлаштування, навчання та підтримки» [91]. 

Проте функціоналізму як інструментові пояснення феномену ЕнС 

притаманна низка обмежень (емпіричних слабкостей), зокрема в частині 

пояснення взаємодії між Україною й ЕнС. 

По-перше, регіональна інтеграція як принцип неофункціоналізму був на 

практиці порушений вступом до ЕнС держав іншого регіону: України та Молдови 

в 2010–2011 рр. Вони географічно відокремлені від Балканського півострова, 

країни якого стали першими учасниками ЕнС. Водночас ЄС є центром, навколо 

якого відбувається процес інтеграції — інституційним, але все ж не географічним. 

По-друге, інтеграція втрачає суто функціональний характер. На відміну від 

балканських партнерів, які відчувають брак енергетичної інфраструктури як такої, 

Україна має надлишок потужностей, хоча й із високим ступенем зносу. При 

цьому країна не в змозі брати безпосередню участь у цьому регіональному ринку 

(наприклад, виробляти енергію для енергодефіцитного первинного осередку 

ЕнС — країн Балканського півострова) через територіальну відокремленість 

енергетичних інфраструктур. 
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По-третє, ефекти поширення євроінтеграційних процесів з енергетики в 

інші сфери практично заморожені — попри тривалі перемовини та, зрештою, 

підписаний зазначений вище Меморандум про взаєморозуміння. Навіть основний 

функціональний процес — інтеграція в енергетиці — протікає мляво (див. п. 2.2) 

через неспроможність країн у повному обсязі виконати зобов’язання з 

імплементації acquis. 

По-четверте, з позицій неофункціоналізму неможливо пояснити вступ 

України до ЕнС у принципі, бо власне механізм прийняття рішень не є предметом 

дослідження даної теорії за визначенням. Слід зазначити, що висновок Стефана 

Реннера щодо придатності неофункціоналізму для пояснення ЕнС [89] з’явився 

наприкінці лютого 2009 р., тобто за півтора року до вступу України. 

З огляду на перелічені вище емпіричні слабкості неофункціоналізму 

пояснення феномену ЕнС (у частині вступу України) можна доповнити за 

допомогою положень ТМУВ. Згадаймо, що з позицій ТМУВ інтеграція 

визначається як процес, який складається з трьох етапів: (1) формування 

національних інтересів усередині країни в ліберальних умовах (звідси 

найпоширеніша версія цієї теорії євроінтеграції — ліберальний 

інтерґовернменталізм); (2) досягнення компромісу на міжнародному рівні; 

(3) створення інституцій для закріплення компромісу. 

Першим етапом є формування національних інтересів усередині країни. 

Формування національних інтересів всередині країни в ліберальних умовах 

означає пошук відповіді на питання про те, які національні інтереси в конкретний 

момент часу є найбільш значущими для процесу євроінтеграції. У системі ЕнС 

центральним аспектом роботи енергетики є соціальний: утримання якомога 

низьких цін для споживача та підтримання зайнятості в галузях 

електроенергетики й вуглевидобування (особливо енергетичного). Провідним 

інтересом уряд завжди вбачав саме такий соціальний аспект роботи енергетичної 

галузі (зокрема, у сфері видобування енергетичного вугілля; наприклад див. [92]). 

Другим етапом є досягнення міжурядового компромісу на наддержавному 

рівні (intergovernmental bargaining). За допомогою ТМУВ ЄІЕЕ можна розглядати 
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як процес узгодження інтересів між Україною (поєднання реформи разом зі 

збереженням зайнятості та захистом вразливих споживачів) та країнами ЄС, 

потреби якого в енергоносіях понад наполовину залежать від імпорту. ЄС воліє 

поширити свої принципи організації в енергетиці на сусідні країни, щоб 

гарантувати собі безперебійний імпорт енергетичних ресурсів та безпечні умови 

для інвестування в енергетику цих країн. Україна взяла на себе виконання 

складних зобов’язань у відносно короткий термін (чотири директиви щодо 

лібералізації ринку електроенергії та природного газу й чотири — 

природоохоронного характеру [93]) через відсутність у ЕнС дієвих механізмів 

примусу, аналогічних Вищому Суду в ЄСВС у 1950-і рр. 

Третім етапом є створення інституцій для закріплення компромісу. 

Центральним питанням на цьому етапі є: «які фактори пояснюють 

інституційний устрій?». Відповідь на це питання наводиться в [89]: за 

результатами інтерв’ю з чиновниками ЄС та ЕнС, а також спеціалістів з 

енергетики зроблено висновок, що таким фактором є «неофункціональна логіка», 

яка й досі є панівною серед очільників ЄС. Тому інституційний устрій ЕнС (цілі, 

принципи, організаційна структура та ін.) копіюють ранній досвід євроінтеграції, 

беручи за приклад ЄСВС. Винятком є відсутність судової гілки в апараті ЕнС. Це 

можна пояснити тим, що сьогодні уряди країн ЕнС ще не готові віддати 

наддержавним інституціям самостійність в енергетиці, як у 1950-і рр. це зробили 

крани-засновниці ЄСВС. 

Отже, розуміння механізму інтеграції України з ЕнС потребує застосування 

еклектичного підходу, який поєднує положення двох теорій євроінтеграції: 

неофункціоналізму та ТМУВ (інтерґовернменталізму), які доповнюють одна одну 

в поясненні ЄІЕЕ (див. табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Інтеграційні процеси з позицій неофункціоналізму та інтерґовернменталізму 

Теорія 
Аспекти, дослі-

джувані теоріями 
Особливості інтеграційної взаємодії України з ЕнС 

Н
ео
ф
у
н
к
ц
іо
н
ал
із
м

 

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 

енергетичної 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 

Ін
те
р
ґо
в
ер
н
м
ен
та
л
із
м

 

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 

залежного 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: узагальнення автора. 

Основним принципом сучасного економіко-інституційного процесу 

інтеграції в енергетиці є субсидіарність, яку ЄС широко застосовує. Згідно з цим 

принципом перед країнами ставляться завдання лише в загальних рисах, що надає 

їм максимальної свободи в шляхах їхнього виконання; сфера діяльності ЄС 

обмежується до такої, в якій досягнення цілей неможливе виключно на 

державному рівні або ж досягнення таких цілей ефективніше здійснювати на 

наддержавному рівні. Субсидіарність надає країнам-учасницям велику свободу 

дій, спрямованих на досягнення цілей ЄС. 
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«У відповідності до принципу субсидіарності, загальні положення мають 

встановлюватися на рівні ЄС, проте деталі їхнього впровадження визначаються 

країнами, які розробляють саме такі режими, які найліпшим чином відповідають 

ситуації», — сформульовано в Першому комплексі заходів у електроенергетиці 

[94, с. 20]. Така гнучкість була, зокрема, застосована до країн, що забезпечили 

вибір постачальника споживачеві раніше від установленого кінцевого терміну. 

Таким країнам було дозволено захист енергокомпаній від міжнародних 

конкурентів, які на той час ще не працювали в аналогічних ринкових умовах.) 

Прикметно, що сучасний процес європеїзації країн поза ЄС (залучення їх до 

єдиного ринку Євросоюзу та його правового поля) значною мірою протікає в 

площині енергетики, подібно до процесу заснування ЄСВС понад 60 років тому. 

Прикладом застосування принципу субсидіарності в зовнішньому вимірі 

політики ЄС (інструменту т.зв. європеїзації) є Угода про асоціацію між Україною 

та ЄС. Важлива особливість УА полягає в тому, що першою главою у 

розділі V «Економічне та галузеве співробітництво» в УА є «Співробітництво у 

сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» [статті 268–288 глави 1 розділу 

V в 95]. 

Безпосередньо в тексті УА закріплено лише загальні положення про 

співпрацю у сфері енергетики, які згідно з принципом субсидіарності надають 

Україні свободу в шляхах налагодження співробітництва з ЕнС. Водночас 

положення про співробітництво у сфері електроенергетики збігаються з тими, які 

закріплені в Договорі про вступ України до ЕнС. Важливо додати, що в статті 278 

закріплено верховенство норм Договору про вступ до ЕнС над УА в разі, якщо 

вони суперечать одна одній. Найбільш охоплюючим документом, який Україна 

зобов’язалася імплементувати в рамках участі в ЕнС, є директива №2003/54/ЕС 

«Про загальні правила єдиного ринку електроенергії». Визначення цієї директиви 

використовуються в главі 11, а основні положення про співробітництво в 

Асоціації значною мірою узагальнюють зміст директиви. По своїй суті положення 

УА у сфері енергетики здебільшого дублюють закріплені раніше положення 



  72 

 

Договору про приєднання України до ЕнС. Глава містить положення за чотирма 

напрямами регулювання, які узагальнено нами в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Положення основних напрямів регулювання у сфері  

електроенергетики згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 

Напрям регулювання Основні положення 

1. Правила встановлення 

цін на енергетичні 

товари 

Сторони зобов’язуються визначати ціни на постачання 

електроенергії для промислових споживачів виключно на основі 

попиту та пропозиції. Жодна зі сторін або регуляторний орган не 

повинні вживати або підтримувати заходи, в результаті яких 

підвищується ціна на експорт енергетичних товарів для іншої 

сторони, у порівнянні з ціною на такі товари, призначені для 

внутрішнього споживання (заборона подвійного ціноутворення) 

2. Транспортування та 

транзит енергетичних 

товарів 

Сторони підтверджують зобов’язання, які містить стаття 5 ГАТТ та 

стаття 7 Договору до Енергетичної хартії. Заборонено 

перешкоджання транзиту або забір енергоносіїв з транзиту, при-

значеного для іншої сторони. Термінова процедура врегулювання 

спорів дозволить швидке втручання при порушенні цих правил. 

Механізм раннього попередження виписує стандарти для ди-

пломатичних консультацій на випадок проблем з безпекою 

постачань 

3. Незалежний 

регуляторний орган 

Сторони зобов’язуються створити чіткий у правовому сенсі та 

функціонально незалежний регуляторний орган для забезпечення 

конкуренції та ефективного функціонування ринків газу та 

електроенергії 

Джерело: [96, с. 16–17]. 

Технічна складність ринку електроенергії та особливість електроенергії (є 

товаром на ланці генерування та послугою на ланках дистрибуції й постачання) 

зумовлюють необхідність певного рівня централізованого контролю та 

регулювання. Розширення географічних меж ринків електроенергії (наприклад, 

об’єднання бірж електроенергії сусідніх країн Європи) також диктують потребу 

певного технічного нагляду й гармонізації. За таких умов субсидіарність може 

бути недостатньо дієвим принципом управління у сфері ЄІЕЕ та розбудови 

єдиного ринку електроенергії зокрема. Саме тому інтеграційні процеси в 

енергетиці потребують спеціальних інституцій. 

Окрім того, після прийняття низки важливих директив у сфері ЄІЕЕ 

виникла додаткова необхідність у нейтральній та неформальній європейській 

платформі для обговорень та обміну досвідом у питаннях інтеграції енергоринків. 
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Так, у 1996 р. було ухвалено Першу директиву з електроенергії (96/92/EC [94]) 

про спільні правила ринку електроенергії та єдиний європейський ринок 

електроенергії. Вона ставила за проміжну мету до 2000 р. забезпечити 

щонайменше 30% споживачам право вибору постачальника (двома роками 

пізніше було ухвалено Першу директиву щодо єдиного ринку газу 98/30/EC [97], 

в основу якої було покладено її аналог щодо ринку електроенергії). Як наслідок, у 

1998 р. було засновано Форум із регулювання електроенергетики (Electricity 

Regulatory Forum), який уперше був скликаний Європейською комісією у 

Флоренції (1999 р. мало місце заснування аналогічного форуму з питань газу, 

який скликається в Мадриді). 

З огляду на потребу у формальних інституціях, на які було б покладено 

відповідальність за інтеграційні процеси в енергетиці, 2002 р. було підписано 

Перший афінський меморандум про взаєморозуміння. ЄС сформулював 

принципи, на які має спиратися розвиток регіонального ринку енергії країн 

Південно-Східної Європи. Кінцевою метою вбачалася інтеграція ринку до 

загальноєвропейського, що було схвально сприйнято країнами регіону. 

Відповідно, була сформульована необхідність упровадження законодавства ЄС та 

структури моніторингу, які були б однаковими як для країн регіону, так і для ЄС. 

Учасники дійшли згоди в ході Першого східноєвропейського форуму з 

регулювання електроенергетики в червні та підписали відповідний Афінський 

меморандум про взаєморозуміння в листопаді 2002 р. У рамках договору було 

засновано ряд інституцій, які стали прообразом сьогоднішнього ЕнС та в 

сукупності називалися «Афінським процесом». Таким чином, ЕнС із самого 

початку створювалася як довготривалий процес інтеграції. 

Кількома місяцями пізніше було вирішено, що Афінський процес має 

охоплювати також ринок газу. Переглянутий Другий меморандум про 

взаєморозуміння — від 2003 р. — не лише охопив цей ринок, а й посилався на 

оновлені (жорсткіші) директиви щодо електроенергії та газу (2003/54/EC та 

2003/54/EC відповідно) та Директиву 2001/80/EC про великі спалювальні 
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установки, яка зобов’язувала країни знижувати викиди певних шкідливих речовин 

в атмосферу. 

Афінські меморандуми заклали фундамент для розробки міждержавного 

договору про заснування Енергетичного Співтовариства. У травні 2004 р. ЄС 

ініціював новий раунд перемовин з одинадцятьма країнами щодо розробки 

юридичного документа про формування регіонального ринку. Зрештою, Договір 

про заснування Енергетичного Співтовариства був укладений 25 жовтня 2005 р. 

Документ зобов’язує країни-учасниці впроваджувати acquis, ставить за мету 

становлення формування ринку та формулює принципи роботи мереж у галузях 

електроенергетики й газу. Також Договір засновує органи управління ЕнС та 

регламентує процес ухвалення ними рішень. 

Договір набув чинності у 2006 р.
*
 Рада також надала Норвегії, Туреччині, 

Молдові та Україні статус спостерігачів. У грудні 2007 р. Рада Міністрів 

задовольняє ініціативу Грузії та надає країні статус спостерігача; зараз Грузія в 

процесі набуття статусу повноцінного члена ЕнС. 

У 2008 р. Рада Міністрів уповноважує Європейську комісію координувати 

перемовини щодо вступу нових країн до ЕнС, і ЄС розпочинає офіційні 

перемовини з Молдовою й Україною. У 2008–2009 рр. відбувається ще два раунди 

офіційних переговорів з Молдовою й Україною, які вирішили всі технічні питання 

щодо їхнього вступу та згоди Ради Міністрів на членство двох країн. Проте 

умовою підписання Протоколу про вступ висувається розробка та ухвалення на 

національному рівні закону про ринок газу, який задовольняв би правила ЄС. 

У 2010 р. має місце перше розширення Енергетичного Співтовариства: Молдова 

підписала Протокол у березні та стала повноправним членом 1 травня. Із 

набуттям чинності Закону України «Про функціонування ринку природного газу» 

в липні, Україна 24 вересня підписує Протокол «Щодо приєднання до Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства» ([93]). Парламент України 

                                           
*
 ЄС, Албанія, Болгарія, Македонія, Місія ООН у Косово, Румунія та Хорватія ратифікували Договір до 

липня 2006 р., а решта три країни — Боснія та Герцеговина, Чорногорія й Сербія — у грудні. Австрія, Німеччина, 

Греція, Італія, Кіпр, Велика Британія, Чеська Республіка, Словаччина, Словенія та Угорщина набули статусу 

учасників згідно з першим засіданням Ради Міністрів у листопаді. 
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ратифікує Протокол 15 грудня голосуванням за відповідний закон ([98]), який 

28 грудня підписує Президент. 1 лютого 2011 р. Україна стає договірною 

стороною ЕнС. 

Хоча початковою місією ЕнС був розвиток регіонального енергетичного 

ринку країн Південної Європи (зокрема, країн Балканського півострова) та його 

подальша інтеграція до загальноєвропейського, зараз місією ЕнС є поширення 

енергетичної політики ЄС у країнах, що не є членами Співтовариства [99]. ЕнС є 

інструментом реалізації курсу ЄС на запровадження єдиного європейського ринку 

загалом, і зокрема на впровадження директив Європейського Парламенту та Ради 

Європи про формування єдиного європейського ринку електроенергії ([94]) та 

природного газу ([97]), які будуть розглянуті далі. 

Отже, можна стисло сформулювати декілька важливих узагальнень. 

1. Неофункціональний підхід до інтеграції не втратив актуальності, оскільки 

сучасний ЄС застосовує його до економічної інтеграції сусідніх країн у свій 

економічний простір, зокрема в площині енергетики. 

2. Заснування та місія ЕнС уписуються в основні положення 

неофункціоналізму, але подальший розвиток ЕнС неможливо пояснити за 

допомогою неофункціоналізму. У ширшому розумінні, розвиток ЕнС не дає 

підстав вважати, що наддержавні організації є провідними рушіями інтеграції, як 

це припускається в рамках неофункціоналізму. Це зумовлює пошук додаткових 

теоретичних пояснень процесу ЄІЕЕ. 

3. Неофункціоналізм є теорією змін, а не поточного стану. З його позицій 

переоцінюється роль наддержавних органів як провідних рушіїв інтеграції та 

недооцінюється роль урядів, а також не досліджується механізм ухвалення 

поточних рішень. Ці методологічні вади вказують на неспроможність 

неофункціоналізму бути інструментом вичерпного пояснення як процесів 

інтеграції в 1960-і рр., так і (за історичною аналогією з ними) вступу України та 

Молдови до ЕнС. 
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4. Розширення ЕнС має історичну аналогію з першою хвилею розширення 

ЄС, яка так само не вписувалася в положення неофункціоналізму, що стало 

причиною розвитку альтернативних йому теорій. 

5. З огляду на суттєві емпіричні слабкості неофункціоналізму як 

інструмента для аналізу ЄІЕЕ на прикладі ЕнС, дослідження доповнене аналізом з 

урахуванням ролі держав — з позицій теорії інтерґовернменталізму, або теорії 

міжурядових відносин (ТМУВ). Доведено, що подальший розвиток ЕнС 

описується за допомогою ТМУВ. Це, своєї черги, вказує на те, що провідним 

рушієм процесу ЄІЕЕ є уряди, а не наддержавні структури. 

6. Отже, розуміння феномену ЄІЕЕ та ЕнС зокрема потребує застосування 

еклектичного підходу, який поєднує положення двох теорій євроінтеграції — 

неофункціоналізму та ТМУВ (або інтерґовернменталізму), — які доповнюють 

одна одну в поясненні ЄІЕЕ на прикладі ЕнС: ЕнС заснована на засадах 

неофункціоналізму, але її подальший розвиток описується за допомогою ТМУВ 

(див. табл. 2.1). Такі відмінності в гносеологічних можливостях теорій 

випливають переважно з відмінностей в їхніх припущеннях (див. табл. 2.2). 

 

2.2. Структура механізму інтеграційної взаємодії в галузі 

електроенергетики в рамках ЕнС 

 

Таким чином, у пунктах 1.1–2.1 було досліджено феномен ЕнС та взаємодію 

«ЕнС–Україна» з позицій теорій і ґенези економічної євроінтеграції. У п. 2.2 

дослідження продовжується аналізом елементів механізму інтеграційних процесів 

у галузі електроенергетики в ЕнС. До основних елементів цього механізму 

належать: учасники ЕнС разом з їхніми економічними інтересами й цілями, 

спільні інституції в широкому розумінні (acquis, наддержавні організації, стратегії 

та програми), а також власне ринкові відносини як результат реалізації 

економічних інтересів за допомогою спільних інституцій. 
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Основу механізму становлять економічні інтереси його учасників. У 

найзагальніших рисах можна вважати, що ЄС як ініціатор та основний рушій ЕнС 

репрезентує пропозицію інтеграції (в термінології Ендрю Моравчіка), а держави-

учасниці Південно-Східної Європи — попит на інтеграцію; причому з обох сторін 

інтеграція є способом вирішення внутрішніх економічних проблем (реалізації 

власних економічних інтересів), які лежать переважно в площині енергетики. 

ЄС має значні економічні інтереси в енергетиці, яка є однією з основних 

галузей, в яких розвиваються євроінтеграційні процеси ще із заснування у 1951 р. 

ЄСВС, прототипу сучасного ЄС. Дві з трьох хартій, які започаткували 

європейську спільноту, — про енергетику: Паризька (про заснування ЄСВС) та 

Римська (про заснування Євратому у 1956 р.). Але починаючи з 1960-х рр. 

динаміка євроінтеграційних процесів у енергетиці сповільнилася. Питання 

інтеграції порушувалися переважно навколо ситуацій дефіциту нафти й 

обмежувалися декларуванням спільних принципів та пріоритетів (наприклад, 

скорочення споживання нафти, спільні норми незнижуваних запасів тощо) та 

спільним енергетичним моніторингом (наприклад, щорічні аналітичні комюніке й 

прогнози). Держави всіляко уникали делегування своїх компетенцій в 

«кровоносній системі економіки» на наддержавний, загальноєвропейський рівень. 

Проте з 1990-х рр. енергетичний аспект стрімко набирав ваги й сьогодні знову 

став провідним, — але тепер у контексті інноваційного зростання. 

Економічні інтереси ЄС у концентрованому вигляді сформульовані в 

Лісабонській угоді (Договорі про функціонування ЄС), реалізація яких значною 

мірою зосереджена в галузі енергетики: 

1) зміцнення єдиного ринку; 

2) стійкий розвиток Європи, який спирається на збалансоване економічне 

зростання та стабільність цін, висококонкурентну соціальну ринкову економіку, 

що має на меті повну зайнятість та соціальний прогрес; 

3) високий ступінь захисту довкілля та покращення його якості; 

4) сприяння науковому та технічному розвитку [73, стаття 3]. 
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Лісабонську угоду слід вважати поворотним моментом в історії становлення 

спільної європейської енергетичної політики, оскільки вона містить важливі 

новації. По-перше, енергетичний аспект уперше був виділений в окрему главу. 

Також у засадничий документ ЄС додано аспект енергетичної безпеки. Нарешті, 

для ухвалення питань в енергетиці відтепер достатньо кваліфікованої більшості 

(не противагу одностайності за умовами Ніццької угоди). Водночас заходи, які 

необхідні для досягнення цілей енергетичної політики ЄС, не повинні впливати на 

право держав визначати умови розробки своїх енергоресурсів, вибирати між 

різними джерелами енергії та обирати структуру споживання енергоресурсів (fuel 

mix) [72, пункти 1–2 статті 194]. 

Важливим економічним стимулом ЄС в інтегруванні прилеглих до нього 

держав зі своїм енергетичним простором є висока залежність від імпортних 

енергоносіїв: 54% первинної енергії імпортується за ціною 700 євро/особа/рік (у 

цінах 2008 р. [100, с. 1]). З табл. Б.1 (Додаток Б) видно, що частки ЄС у 

глобальних покладах енергоносіїв значно менші від часток ЄС у глобальній 

структурі населення, ВВП, споживанні енергії та викидах вуглекислого газу. 

Річний сукупний імпорт енергоносіїв країнами ЄС становить близько 

400 млрд. євро. Завершення формування єдиного енергоринку всередині ЄС може 

створити додану вартість в обсязі 200 млрд. євро щорічно [101, с. 135], а 

інтегрування сусідніх країн до єдиного енергоринку знижує ризики перебоїв у 

імпорті шляхом упровадження всередині цих країн прозорих та 

недискримінаційних правил самого ЄС [102, с. 81]. 

У структурі споживання первинної енергії всередині ЄС домінують нафта та 

природний газ: на нафту припадає 38%, газ — 24%, вугілля — 17%, атомну 

енергію — 14%, енергію води — 4%, інші відновні джерела — 5% [103]. Незначні 

поклади природного газу та вугілля зумовлюють значну частку їх імпорту (див. 

рис. Б.1 у Додатку Б). Своєї черги, низька забезпеченість ЄС вичерпними 

вуглецевими енергоресурсами є стимулом до розробки інших технологій в 

енергетиці, зокрема відновлювальних джерел. ЄС є глобальним лідером у 
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виробництві енергії з безвуглецевих джерел — у сонячній та вітровій 

електроенергетиці, — а також у виробництві біопалива (див. табл. Б.2 Додатку Б). 

Однак проблемою є не енергозалежність як така, а пов’язані з нею ризики 

перебоїв у постачаннях. Тому мінімізація таких ризиків, як убачає Єврокомісія, 

потребує активної політики енергетичної безпеки, розбудови єдиного 

європейського енергоринку з інтенсивними перетоками енергії між країнами, 

диверсифікації джерельної бази, прозорого регулювання та антикризових 

механізмів співробітництва [89, с. 4; 104, с. 137–138, 140]. 

Ще одним важливим елементом механізму є енергетичні стратегії ЄС 

(до 2020 р. та 2050 р.), які випливають із загальних економічних цілей 

Лісабонської угоди та енергетичної залежності ЄС. У стратегіях ставиться на меті 

декарбонізація економіки шляхом заміщення традиційних технологій 

інноваційними у сферах відновлювальної енергетики, енергоефективності та 

енергоощадності. Планується, що технологічні зміни в енергетиці не лише 

зменшать потреби ЄС у вичерпних та екологічно брудних енергоносіях, а й 

нейтралізують негативний вплив жорстких екологічних обмежень на 

конкурентоспроможність економіки, тобто зумовлять стійке зростання: 

задоволення потреб сучасного покоління в енергоресурсах та чистому довкіллі 

без шкоди для майбутніх поколінь (див. табл. Б.3 Додатку Б). 

Загалом, докорінне перетворення енергетичного портрету в рамках курсу на 

декарбонізацію є важливою складовою стратегії інтелектуального, стійкого та 

всеохоплюючого зростання ЄС. Адже декарбонізація енергетики 

здійснюватиметься переважно шляхом стимулювання та комерціалізації 

технологічних інновацій в енергетиці, які матимуть високу додану вартість та 

створюватимуть зайнятість. 

Зокрема, для досягнення сформульованих у Лісабонській угоді цілей 

наприкінці 2011 р. ЄС ухвалив енергетичну стратегію до 2050 р., — «Дорожню 

карту в енергетиці до 2050 р.», — яка ставить на меті в зазначений період 

скоротити викиди парникових газів на 85–90% порівняно з 1990 роком та поєднує 

основні економічні прагнення ЄС: інноваційне зростання, послаблення зв’язку 
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між економічним зростанням та споживанням енергії (зокрема, зниження 

енергозалежності від зовнішніх країн), стійкий розвиток, покращення якості 

довкілля, а також надійність постачань енергії. 

Основна ідея дорожньої карти полягає в наступному: безпечну, 

конкурентоспроможну й декарбонізовану енергосистему не лише можна 

розбудувати до 2050 р. — така ініціатива ще й коштуватиме не набагато дорожче, 

ніж збереження енергосистеми без змін; окрім того, низьковуглецева система 

покращить якість повітря, умови для здоров’я, знизить енергозалежність та ін. 

В умовах глобального зростання цін на енергоресурси майбутня 

декарбонізована енергосистема ЄС спершу тимчасово характеризуватиметься 

вищими капітальними витратами на новітні енергетичні технології, проте 

починаючи з 2030 р. вони компенсуються нижчими витратами на паливо за 

рахунок широкого використання відновних джерел та енергоощадних технологій. 

Виконання стратегії призведе до (1) незначного зростання сукупних витрат на 

енергію (включаючи ціну капіталу, інвестиції розробку новітніх технологій та їх 

комерціалізацію) з 10,5% у 2005 р. до 14,6% у 2050 р.; (2) зниження залежності від 

вуглецевого палива з 58% до 35–45% [105, с. 6–7]. Упродовж наступних 40 років 

інвестиції в низьковуглецеву економіку щорічно становитимуть 270 млрд. євро, 

або 1,5% від ВВП. Та навіть разом із ними на сукупні інвестиції в ЄС 

припадатиме лише близько 20% ВВП, що значно нижче від показника Китаю 

(48%), Індії (35%) та Кореї (26%) у 2009 р. У разі виконання стратегії Єврокомісія 

прогнозує, що через 40 років річне зниження витрат ЄС на паливо становитиме 

175–320 млрд. євро — залежно від міри виконання стратегії [106, с. 10–11]. 

Згідно з дослідженням Єврокомісії, у пересічному домогосподарстві 

витрати на енергію щорічно зростатимуть на 140 євро., що супроводжуватиметься 

погіршенням платіжного балансу та зниженням зайнятості в ЄС. Відповіддю на 

такий виклик ЄС убачає розвиток новітніх енергетичних технологій, яким 

притаманна висока додана вартість і які створюють робочі місця. Упродовж 2004–

2009 рр. річний обсяг ринку відновних джерел енергії зріс із 10 млрд. 

до 70 млрд. євро на тлі зростання зайнятості в цій сфері з 200 тис. до 550 тис. осіб 
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[107, с. 12]. Створення зайнятості на ринку новітніх технологій в енергетиці 

надалі значно перевищуватиме скорочення зайнятості від вибуття застарілих 

технологій (див. рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Вплив виконання енергетичної стратегії на зайнятість 

Джерело: [108, с. 80]. 

Зважаючи на 30-літню середню тривалість життєвого циклу енергетичних 

установок, виконання стратегії до 2050 р. вимагає широкої комерціалізації 

необхідних нових технологій починаючи вже з початку 2020-х рр. 

Відповідно, середньотермінова «Стратегія конкурентоспроможної, стійкої 

та безпечної енергетики» на 2010–2020 рр.» є інструментом середньострокового 

планування та визначення економічних пріоритетів у контексті довготермінової 

енергетичної дорожньої карти до 2050 р. Основна ціль полягає в забезпеченні 

сприятливого середовища для технологічних інновацій [109]. Інноваційну 

спрямованість енергетичної стратегії визначають два з п’яти її пріоритетів — 

енергоефективність і технологічне лідерство, — тому значна увага приділяється 

фінансуванню та координуванню наукових розробок і комерціалізації новітніх 

технологій. Енергетична політика має за мету наділити енергоефективність 

фінансовою вартістю за допомогою ринкових інструментів, виокремити її як 

окрему галузь економіки, а також стимулювати відповідальну поведінку 

приватного енергоспоживання. 
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Пріоритет формування єдиного ринку, згідно зі стратегією, має бути 

реалізований як послідовна лібералізація енергоринку за спільними 

загальноєвропейськими правилами, що опосередковано сприяє становленню 

технологічно нейтрального середовища (technology-neutral), яке надавало би 

споживачеві змогу та свободу гнучко обирати між різними технологіями 

енергопостачання. Таке середовище необхідне для виконання «Плану 

стратегічних технологій до 2020 р.» (див. табл. Б.4 Додатку Б), оскільки сприяє 

комерціалізації інновацій. Серед пріоритетів у контексті становлення єдиного 

ринку є також підвищення обізнаності споживачів. Окрім того, важливим 

пріоритетом стратегії є енергоефективність, яка мусить стати складовою 

повсякденної поведінки та поведінковим «мейнстрімом» у кожній царині, 

особливо в освіті. 

Пріоритети та групи заходів енергетичної стратегії ЄС узагальнено автором 

у табл. Б.5 Додатку Б. Важливою особливістю підходу до реалізації енергетичної 

стратегії є те, що заходи з її втілення мають відтепер випливати насамперед із 

міркувань попиту (demand-driven policy), аніж пропозиції (supply-driven policy) 

(див. табл. Б.6 Додатку Б). Слід зазначити, що власне розробку стратегії від 

самого початку було заплановано у вигляді послідовних переглядів, тому чинна 

на сьогодні енергетична стратегія до 2020-го (ухвалена 10.11.2010 р.) є третьою 

редакцією й відома «Третій стратегічний перегляд енергетичної політики». 

Основні відмінності між трьома редакціями узагальнено автором у табл. Б.7 

Додатку Б. 

Важливим дотичним до механізму елементом є численні програми та 

комплекси заходів у сфері енергетики ЄС. Їх можна віднести до чотирьох різних 

груп ініціатив, які доповнюють енергетичну стратегію: програми інноваційного 

зростання в енергетиці, програми ресурсоефективності ЄС, програми боротьби 

проти зміни клімату та програми формування єдиного європейського енергоринку 

(упорядковано автором у табл. Б.8 Додатку Б та висвітлено детально в [110]). 

Безпосередній вплив на механізм інтеграційних процесів у ЕнС чинять комплекси 

заходів, спрямовані на формування єдиного європейського енергоринку. 
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Електроенергетика була виокремлена в самостійну площину економічної 

євроінтеграції переважно в рамках 1-го (1998 р.), 2-го (2003 р.) та 3-го (2009 р.) 

комплексів заходів із формування єдиного ринку електроенергії ЄС (або т.зв. 

«енергетичних пакетів»). Їхньою основною метою є підвищення ефективності 

енергоринків (як основи конкурентоспроможності економіки ЄС) шляхом 

інтегрування їх за допомогою лібералізації за спільними правилами. У вузькому 

розумінні ці комплекси — це acquis, сформульовані насамперед у директивах про 

єдиний ринок електроенергії та природного газу, які з кожною редакцією 

встановлювали прозоріші й ліберальніші правила в енергетиці. Енергетичні 

пакети є основною складовою механізму інтеграції в ЕнС, оскільки їх 

упровадження є прямим обов’язком договірних сторін ЕнС, а міра їх 

упровадження — одним із ключових рівнів інтегрованості країни до єдиного 

енергоринку. 

Основною метою 1-го комплексу було впровадження прозорості на ринках 

електроенергії й газу, ринкових правил та усунення дискримінації споживачів. У 

Комплексі було сформульовано правила для виробництва, трансмісії 

(загальнодержавна передача/транспортування лініями високої напруги) та 

дистрибуції (місцева передача/транспортування лінями середньої напруги) 

електроенергії, які з кожною редакцією ставали жорсткішими (узагальнено 

автором у табл. Б.9 Додатку Б). На момент ухвалення 2-го комплексу заходів в 

енергетиці в 2003 р. основними завадами становленню єдиного ринку були: 

дискримінаційний доступ до транскордонних мереж (природних монополій), 

дискримінаційна плата за користування ними, а також різний ступінь відкритості 

ринку між країнами-членами [111, с. 37]. Як наслідок, основними новаціями 2-го 

комплексу заходів (узагальнені й перелічені в табл. Б.10 Додатку Б) стали норми, 

які мали на меті усунути перелічені недоліки. Важливою характеристикою 

енергетичних пакетів є те, що з кожною редакцією їхні положення стають усе 

жорсткішими (узагальнені й проілюстровані в табл. Б.11 Додатку Б). Слід 

наголосити на декількох принципових новаціях 3-го енергопакету, який є чинним 

на сьогодні. 
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По-перше, 3-й енергопакет вимагає жорсткіше відокремлення (unbundling) 

видобутку, генерування, трансмісії та дистрибуції мережами. Наприклад, 

компанія, яка видобуває газ, не може мати прав власності на інфраструктуру для 

його транспортування (на відміну від норми лише юридичного відокремлення 

згідно з правилами 2-го комплексу). Під таку заборону підпадають контрольний 

пакет акцій, право голосування на зборах акціонерів, право призначати членів 

наглядової ради, прямий чи опосередкований контроль будь-якої функції. Фірми 

зберігають право володіти активами дистрибуції та трансмісії за умови їх передачі 

в управління незалежним оператором та відсутності навіть опосередкованого 

впливу на нього. Держави зобов’язані інкорпорувати в національні законодавства 

принаймні один варіант відокремлення: 

1) повне відокремлення власності на активи (ownership unbundling), що є 

найефективнішим; 

2) заснування незалежного оператора енергосистеми (independent system 

operator) — збереження у власності разом із делегуванням права управляти 

магістральними мережами незалежному операторові; 

3) заснування незалежного оператора трансмісії (independent transmission 

operator) — менш жорстка модифікація 2-го варіанту: мережі залишаються на 

балансі холдингу (по суті, в якості фінансового активу) та управляються 

створеною холдингом окремою компанією, незалежність якої від материнської 

компанії забезпечується переліченими вище «драконівськими» нормами 

директиви (це найменш жорсткий та найбільш компромісний варіант 

відокремлення, запропонований у 2008 р. Німеччиною й Францією, на ринках 

яких домінують вертикально інтегровані т.зв. енергетичні «національні чемпіони» 

[112; 113, с. 7; 114, с. 241–242]). 

По-друге, 3-й комплекс вводить положення про обопільність (reciprocity 

clause), згідно з яким країни поза ЄС не отримують дозволу (certification) для 

роботи на єдиному енергоринку ЄС (по суті, не отримують доступу до споживачів 

ЄС), допоки не задовольнять вимоги щодо відокремлення активів. Подібне 

поняття введено і для членів ЄС — однорідне конкурентне середовище (level 
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playing field), — згідно з якою країни можуть створювати вирівнювальні умови 

для конкуренції з іноземними фірмами, які мають доступ до їхніх споживачів та, 

на відміну від національних фірм, не задовольняють вимоги 3-го комплексу. 

По-третє, 3-й комплекс наділяє споживача широким набором прав: зміна 

постачальника впродовж трьох тижнів, отримання інформації щодо споживання 

та його впливу на довкілля, зобов’язання національних регуляторів розробити 

поняття уразливого споживача (vulnerable customer) та механізму його захисту, 

створення «єдиного вікна» для інформування споживачів про їхні права та 

способи вирішення спорів, створення механізму «енергетичного омбудсмена» для 

вирішення несудових спорів та ін. 

Нарешті, 3-й енергопакет засновує загальноєвропейські організації в сфері 

електроенергетики, зокрема Агентства зі співробітництва регуляторів в 

енергетиці (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, скор. ACER) — 

центральної інституції ЄС, відповідальної за розвиток єдиних ринків газу та 

електроенергії. Компетенції ACER (головний офіс — у Любляні) зосереджені на 

технічних й юридичних питаннях транскордонних перетоків (зокрема вирішення 

спорів у випадках, коли країни не можуть досягти згоди впродовж 6 місяців). 

Окрім того, Агентство постійно здійснює моніторинг національних законодавств 

на предмет відповідності нормам єдиного ринку та доповідає безпосередньо 

Єврокомісії про невідповідності, а також розробляє загальну схему 

співробітництва регуляторів. Ще однією новацією стало заснування Європейської 

мережі системних операторів електричних мереж (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity, скор. ENTOS-E), місією якої є 

сприяння інтеграції мереж та, зокрема, моніторинг, агрегування та аналіз 

обов’язкових щорічно оновлюваних десятилітніх планів із розвитку мереж, які 

складають країни-члени ЄС. 

Паралельно із ACER працює Рада європейських регуляторів у енергетиці 

(Council of European Energy Regulators; скор. CEER), заснована у 2000 р. для 

добровільного співробітництва незалежних національних регуляторів країн 

Європи з метою формування єдиного європейського енергоринку. Мандат CEER 
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(зі штаб-квартирою в Брюсселі) доповнює мандат ACER, але не збігається з ним. 

CEER є неформальною площадкою для роботи над економічною складовою 

інтеграції (єдиний енергоринок, стійкий розвиток, розвиток «розумних» 

електромереж (smart grid), захист споживача тощо). Своєї черги, ACER працює 

над необхідними для цього змінами в законодавстві, тобто переважно в 

юридичній площині. Окрім того, ACER виступає арбітром (виносить обов’язкові 

до виконання рішення) у спорах між національними регуляторами на предмет 

міждержавних перетоків, якщо сторони не можуть вирішити питання у 

двосторонньому порядку, а також відповідає за моніторинг та доповідання 

ситуації на енергоринку для Європейського Парламенту та Європейської Ради. 

Окрім того, з 2010 р. функціонує окремий департамент Єврокомісії — 

Генеральний директорат з питань енергетики (Directorate-General for Energy, 

скор. ENER), — один із 33 галузевих департаментів Єврокомісії. Основна функція 

директорату — розробляти енергетичну політику всередині Єврокомісії. 

ACER, CEER, ENTSO-E та ENER є членами ЕнС та представляють у ньому 

ЄС. 

Отже, з одного боку, існує велика сукупність елементів механізму 

інтеграційних процесів усередині ЕнС, яка походить з ЄС та репрезентує 

Євросоюз (пропозиція інтеграції): економічні інтереси, відповідні стратегічні цілі 

та програми їх реалізації, законодавство та міжнародні організації. З іншого боку, 

існує дещо відмінний комплекс елементів цього механізму, який репрезентує 

держави ЕнС (попит на інтеграцію). У цілому, попит на євроінтеграцію в 

енергетиці представляють країни, які в термінах Договору про заснування ЕнС є 

т.зв. «договірними сторонами»: Албанія, Боснія й Герцеговина, КЮР Македонія, 

Молдова, Сербія, Республіка Косово, Чорногорія, Україна (інших учасників ЕнС 

та особливості їхньої участі систематизовано на основі в табл. Б.12 Додатку Б) 

[99]. Як було зазначено в п. 2.1, низка економічних чинників усередині країн-

членів ЕнС слугують потужним стимулом для інтеграції в економіко-

інституційний простір ЄС у галузі енергетики. До таких стимулів належать 

імпортозалежність в енергетиці, замалий розмір країни для функціонування 
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повноцінного національного енергоринку, неефективне регуляторне середовище й 

необхідність реформувати енергетичні галузі, і як наслідок — неспроможність 

залучати необхідний обсяг інвестицій в енергетику. 

Як видно з табл. 2.3, ЕнС має доволі схожі цілі та шляхи їх досягнення, але 

різні акценти, що зумовлено різними стартовими позиціями та нагальними 

пріоритетами двох економічних спільнот. Загальною ціллю ЄС є завершення 

формування єдиного енергоринку (як надбудови до порівняно ефективних 

лібералізованих національних ринків, наведених у п. 1.3) і поступовий перехід до 

інноваційної низьковуглецевої економіки. Своєї черги, країни ЕнС зосереджені на 

вирішенні проблем більш нагального характеру: залученні інвестицій у критично 

застарілі потужності в умовах неефективних ринків старого зразка (ознаки таких 

ринків наведено в п. 1.3), а також інтеграції своїх маленьких ринків з 

регіональним енергоринком. 

Таблиця 2.3 

Цілі в енергетичній сфері  

в Договорі про функціонування ЄС та Договорі про заснування ЕнС 

Договір про функціонування ЄС Договір про заснування ЕнС 

1. Функціонування єдиного енергоринку 
 

2. Безпека постачань енергії 
 

3. Енергоефективність, нові та  
відновлювальні джерела енергії 

 

4. Тісні зв’язки між енергетичними  
мережами 

1. Стабільна регуляторна та ринкова 
структура здатна залучати інвестиції з 

метою безперебійності енергопостачань 

2. Єдиний регуляторний простір для торгівлі 
енергією 

3. Поліпшення безпеки енергопостачань 
шляхом запровадження сприятливого 

інвестиційного клімату 

4. Поліпшення екологічної ситуації та 
стимулювання відновлювальної енергетики 

5. Конкуренція на енергоринках 

Джерело: [115, стаття Х; 116, стаття 194]. 

Зокрема, при поточних темпах вибуття потужностей з енергогенерування, 

інвестування та зростання споживання електроенергії, на 2030 р. річне 

споживання країн ЕнС становитиме 370 ТВт-год. (125 ТВт-год. без урахування 

України як найбільшої країни ЕнС), з яких 220 ТВт-год. припадатиме на імпорт 

(65 ТВт-год. без України). Великі потужності й надалі будуть використовуватися 

попри їхній надкритичний вік, і виведення їх з експлуатації затримуватиметься з 
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метою задоволення попиту в умовах, коли нові потужності не споруджуються. Як 

наслідок, єдиним способом задовольнити попит стане широкомасштабний імпорт 

електроенергії, який в Україні традиційно відсутній, а ситуація, з погляду 

стабільності енергосистеми, буде вкрай проблемною. 

Своєї черги, сценарій «мінімальних інвестицій» передбачає, що попит буде 

задоволений за рахунок інвестицій в енергоефективність (зниження споживання 

первинної енергії на 5%) та введення в експлуатацію екологічно чистих видів 

генерування відповідно до зобов’язань сторін. Сценарій «стійкого розвитку та 

низького обсягу викидів шкідливих речовин» передбачає 9-відсоткове скорочення 

споживання енергії до 2018 р., а також розвиток газової інфраструктури на 

Балканському півострові для ширшого використання газу у виробництві 

електроенергії [117, с. 24–27]. Основні характеристики цих сценаріїв узагальнено 

в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Основні прогнозні показники  

електроенергетики договірних сторін ЕнС на 2030 р. 

Прогнозні 

показники  

станом на 2030 р. 

Сценарії з урахуванням України Сценарії без урахування України 

Статус-

кво 

Мінімальні 

інвестиції 

Стійкий 

розвиток 

Статус-

кво 

Мінімальні 

інвестиції 

Стійкий 

розвиток 

Попит, ТВт-год. 122 171 153 370 591 444 

Імпорт, ТВт-год. 64 0 0 220 0 0 

Інвестиції, млрд. € 15,8 35,2 59,9 29,4 64,1 130,4 

Змінні операційні 

витрати, млрд. €/рік 
6,93 6,04 4,22 15,9 17,5 12,2 

Джерело: [117, с. 26–27]. 

Таким чином, основним економічним інтересом країн ЕнС є забезпечення 

інвестицій в енергетику з метою підтримання безперебійності постачань. Цю мету 

відображено в стратегії ЕнС, основні пріоритети якої відрізняються від тих, якими 

керуються держави ЄС. Основні пріоритети ЕнС — створення конкурентного 

ринку, залучення інвестицій, безпека постачань та стійкий розвиток (детальніше у 

табл. Б.13 Додатку Б) — хоч і є схожими, але відрізняються від пріоритетів ЄС 

(енергоефективність, єдиний ринок, права споживачів, технологічне лідерство 

ЄС) [109; 118]. 
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Для досягнення поставлених задач у складі ЕнС працює шість 

організаційних одиниць, які також є невід’ємною складовою механізму 

інтеграційних процесів: 

1) Рада Міністрів — скликається раз на рік задля визначення загальних 

напрямів і пріоритетів імплементації acquis; 

2) робота Ради Міністрів здійснюється через Постійну високопосадову 

групу (Permanent High Level Group), яка збирається кожні три місяці; 

3) своєї черги, Рада органів регулювання (Regulatory Board, скор. ECRB) 

координує національних регуляторів держав-договірних сторін ЕнС; 

4) Секретаріат ЕнС (The Secretariat) — єдиний орган працює безперервно і є 

незалежною інституцією в складі Співтовариства. Секретаріат здійснює 

моніторинг та надає допомогу договірним сторонам ЕнС імплементувати acquis, 

організовує близько 60 заходів щорічно й налічує понад 20 співробітників; 

5) форуми у сфері газу, електроенергетики, соціальних питань і нафти; 

6) координаційні групи та спеціальні комісії — тимчасові органи, які 

створює Рада Міністрів. 

Усі країни-договірні сторони роблять щорічний внесок до бюджету ЕнС, 

проте 95% його фінансується коштом ЄС [119, с. 15, 27; 120]. 

Існують підстави вважати, що прототипом ECRB (в ЕнС) є ENTSO-E (в ЄС). 

Адже, по-перше, ECRB є незалежною міжнародною установою, яка складається з 

представників національних регуляторів у сфері енергетики, а саме: Албанія 

(ERE), Боснія й Герцеговина (SERC), КЮР Македонія (ERC), Чорногорія 

(REGAGEN), Сербія (AERS), Косово (ERO), Молдова (ANRE), Україна (NERC), а 

також представник Єврокомісії, який репрезентує ЄС [121, с. 7]. По-друге, ECRB 

та ENTSO-E мають майже ідентичні місії: розвиток конкурентного, ефективного 

та стійкого регіонального енергетичного ринку, який працює в суспільних 

інтересах на основі гармонізованого стабільного регуляторного середовища 

(основи довіри інвесторів і споживачів). Робота ECRB поділяється на три 

напрями: координування дискусій щодо енергетичної політики, гармонізація 

регуляторного середовища між країнами й обмін знаннями та досвідом. По-третє, 
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як і ENTSO-E, ECRB працює в напрямку погодження технічних потреб 

регульованих галузей енергетики та інтересів споживача. Рада регуляторних 

органів виконує дорадчу функцію для Ради Міністрів і Постійної високопосадової 

групи в питаннях нюансів установчих документів, технічних і регуляторних норм, 

а також надає рекомендації щодо спорів між органами регулювання різних держав 

на їхнє прохання. Нарешті, подібно до ENTSO-E, ECRB вправі ініціювати 

врегулювання спорів у разі, якщо договірні сторони не виконують своїх 

обов’язків у рамках Договору про заснування ЕнС. ECRB також може вживати 

регуляторних заходів, якщо отримує на те повноваження Ради Міністрів. 

ЄС бере участь у Постійній високопосадовій групі у якості її віце-

президента в особі Європейської комісії, асистентом якої виступає ACER. При 

ECRB працює три робочі групи по таких напрямах: електроенергетика, газова 

галузь і захист споживачів [119, с. 14–15]. 

Наступною складовою механізму інтеграції є договірні сторони ЕнС, чиї 

енергетичні та економічні характеристики є дуже різними, але водночас мають і 

спільні риси. До спільних рис належить нещодавня (або поточна) історія 

територіальних конфліктів, приналежність до групи країн із низьким доходом на 

душу населення та курс на економічну інтеграцію в ЄС. Основні економічні 

характеристики договірних сторін ЕнС наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Економічні характеристики держав-договірних сторін ЕнС 

Показник ALB BIG KOS MAC MOL MON SER UKR 

Населення, млн. 3,0 3,8 2,0 2,0 4,0 1,0 7,0 46,0 

ВВП, $ млрд.  13,0 18,1 6,5 10,2 7,0 4,5 45,8 165,2 

ВВП на душу населення, $ 4 030 4 821 3 596 4 434 1 967 7 111 6 310 3 615 

ВВД за ПКС на душу населення, $ 8 820 9 190 7 400 10 390 3 640 13 700 11 160 7 040 

Договірна сторона, з якого року 2006 2006 2006 2006 2010 2007 2006 2011 

Джерело: упорядкування автора на основі [99]. 

Усі країни, крім України, мають малі енергоринки, які залежать від імпорту 

вугілля. Також Україна значно відрізняється розміром від решти країн: населення 

в понад двічі більше, ніж усі інші сторони разом узяті (так само можна 



  91 

 

охарактеризувати основні фізичні показники галузі енергетики: потужності з 

генерування, протяжність ЛЕП та ін.). У якісному аспекті, Україна є єдиною 

країною в ЕнС, яка має ядерну енергетику та видобуває відносно великі обсяги 

газу (див. табл. Б.14 Додатку Б). 

З табл. Б.15 (Додаток Б) видно, що спільною рисою електроенергетичних 

галузей договірних сторін ЕнС є широке використання вугілля та домінування 

гідроенергетики в структурі відновлювальної енергетики. 

Також важливо зважати на те, що, порівняно з іншими країнами в ЕнС, 

Україна характеризується значно вищою енергетичною інтенсивністю економіки 

та найбільшою часткою промисловості в структурі споживання електроенергії, що 

видно з табл. Б.16 (Додаток Б). 

Загалом, слід зазначити, що електроенергетичні профілі країн, що є 

договірними сторонами ЕнС, дуже різні. Наприклад, Албанія майже повністю 

покладається на гідроенергетику: один річковий каскад гідроелектростанцій 

(р. Дріні) забезпечує близько 90% всієї електроенергії в країні. Така висока 

залежність від гідроенергетики свідчить про високі ризики для енергосистеми під 

час засухи, у результаті якої вимушений імпорт може досягати 40% внутрішнього 

споживання. Водночас Албанія має значний потенціал нарощення 

гідроенергетики [122, с. 51; 123, с. 6]. Оптовий ринок електроенергії представлено 

монопольною державною ГК «Korporata Elektroenergjitike Shquiptare» (KESh), 

якій належить три ГЕС. Роздрібний ринок електроенергії контролюється 

переважно фірмою «Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike» (OShEE), яка у 

2009 р. була приватизована (76% було придбано чеським енергохолдингом 

«CEZ»), але у 2013 р. була викуплена назад державою через банкрутство, 

спричинене неплатежами споживачів. Національний регулятор (ERE) установлює 

тарифи для OShEE та регулює ціни для KESh, значною мірою управляючи 

енергоринком в «ручному» режимі [119, с. 31–32]. На сьогодні дерегуляція ринку 

та впровадження майже всіх положень 3-го енергопакету є пріоритетами Албанії. 

Своєї черги Боснія й Герцеговина має значно масштабніші проблеми. 

Країна сильно постраждала внаслідок війни, яка спричинила гуманітарну 
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катастрофу, економічний колапс та руйнування енергетики (після завершення 

війни виробництво електроенергії становило 10% довоєнного рівня, 60% ЛЕП 

серйозно постраждали). Підписані в 1995 р. мирні Дейтонські угоди заклали мир 

ціною створення неефективної системи державного управління — дублювання 

функцій державної влади на місцевому рівні етнічних груп (на додачу до 

неефективності систем управління як таких). Оскільки в країні відсутня етнічна 

більшість та існує три етнічні групи з різними поглядами на модель державного 

управління, майже кожна державна інституція має «паралельну» інституцію в 

кожній етнічній одиниці, які, по суті, існують як окремі держави, — позаяк 

центральна влада представляє країну на міжнародній арені й не має вирішального 

впливу всередині. Така неефективність притаманна й електроенергетиці: у країні 

існує три органи регулювання електроенергетики, які реплікують свої обов’язки в 

кожній юрисдикції, що є стримувальним фактором для економічного зростання. У 

зв’язку з цим починаючи з 1996 р. галузева реформа просувалася вкрай повільно 

та була зосереджена на відновленні довоєнного робочого стану галузі й на 

подоланні опору до реформ (причому від результатів реформ залежить саме 

існування Боснії й Герцеговини як держави). 15.02.2106 країна подала заявку на 

вступ до ЄС, проте на сьогодні імплементація acquis вкрай ускладнена. Попри це, 

країна характеризується доволі збалансованим портфелем потужностей, в якому 

приблизно 40% припадає на вугільні ТЕС і 60% — на ГЕС. Усього на відновлення 

енергетики було витрачено близько $900 (із $5,1 млрд., наданих Світовим банком). 

Також Боснія й Герцеговина експортує значну частку виробництва електроенергії 

(близько 40%) [99; 119, с. 47–71; 122, с. 31–32; 124, с. 49–50, 52–53]. 

Електроенергетика Косово майже повністю спирається на вугільні ТЕС, а 

також на імпорт, який становить близько 10% внутрішнього споживання. 

Енергосистема потребує нових потужностей, позаяк інвестиції в них гальмуються 

низькою платіжною дисципліною споживачів. Водночас держава здійснила 

значний прогрес в імплементації acquis. Наприклад, дозвільні процедури на 

спорудження нових потужностей повністю відповідають 3-му енергопакету. 

Діяльність оператора енергосистеми вже відповідає цьому енергопакету де-факто, 
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хоча де-юре деякі аспекти вертикальної деінтеграції ще не відповідають acquis 

(наприклад, необов’язковість бухгалтерського розмежування економічних 

діяльностей). Своєї черги, оператор локальної передачі електроенергії перебуває 

на ранній стадії відокремлення своєї діяльності від енергогенерування після 

приватизації 2013 р. Також відповідають вимогам 3-го енергопакету такі його 

складові як захист чутливих споживачів, забезпечення права доступу третіх 

сторін до ЛЕП і право обирати постачальника. Але останні дві складові хоч і 

зафіксовані в законодавстві, проте не працюють на практиці через малий розмір 

ринку, на якому немає конкуренції і держава встановлює ціни. Зараз ведеться 

підготовка до дерегуляції шляхом упровадження ринку балансування 

потужностей, у зв’язку з чим готуються відповідні договори з системними 

операторами сусідніх держав [119, с. 71–88]. 

КЮР Македонія є однією з найуспішніших договірних сторін в 

імплементації acquis (за виключенням надмірного регулювання цін). 

Енергосистема потребує імпорту для балансування пікових навантажень, 

особливо взимку [122, с. 31–32], тому держава лібералізувала доступ до імпорту 

для найбільших промислових споживачів, позаяк імпортні поставки для малих 

(насамперед побутових) споживачів субсидуються. Окрім того, ТЕС, на які 

припадає близько ¾ внутрішнього виробництва електроенергії, не відповідають 

екологічним вимогам ЕнС (викиди шкідливих речовин перевищують допустимі 

норми у 4–8 разів). Через це галузь потребує інвестицій в застарілі і неефективні 

потужності на тлі вельми швидкого зростання попиту на електроенергію 

(близько 3,5% на рік). Під час реформи субсидії (у т. ч. приховані) на 

електроенергію було скорочено з 4% ВВП до менш ніж 1%. Основним 

пріоритетом є подальша дерегуляція поточної ринкової структури зі слабкою 

конкуренцією. Оскільки держава неспроможна швидко збудувати необхідний 

обсяг потужностей, основним напрямом розвитку галузі є подальше відкриття 

національного ринку для імпорту з регіонального ринку [119, с. 89–108; 122, с. 

31–32; 125; 126]. 
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Ситуація в електроенергетиці Молдови є складною. Майже 90% 

потужностей розміщені на території самопроголошеної Придністровської 

Республіки. На 80% потреби в електроенергетиці задовольняються єдиною 

компанією на території Молдови («Кучурган-Молдовська ГРЕС», яка належить 

російській РАО ЄЕС) та імпортом з України. Ще 20% задовольняється єдиною 

ГЕС та єдиною газовою електростанцією. Молдова частково імплементувала 

відділення диспетчера від оператора мережі (функціонально відокремлені 

відповідно до 2-го енергопакету, але 3-й енергопакет вимагає, щоб це були різні 

компанії з різними власниками). Окрім того, досі не здійснено відокремлення 

передачі електроенергії локальними мережами від поставки електроенергії 

кінцевим споживачам. Правила доступу до міждержавних перетоків тільки-но 

розробляються. Основною перепоною в реформі електроенергетики є відсутність 

тарифоутворення на доступ до ліній електропередач (не запроваджено право 

доступу третіх сторін). Імплементація цих acquis є основними пріоритетами в 

контексті участі Молдови в ЕнС [119, с. 108–128]. 

Як зазначено в щорічному звіті ЕнС, Чорногорія є найбільш успішною 

договірною стороною щодо впровадження acquis, а основною проблемою є 

залучення інвестицій в електроенергетику. 2013 р. через банкрутство закрився 

алюмінієвий комбінат «Kombinat Aluminium Podogorica» (KAP), який споживав 

близько 40% електроенергії в Чорногорії, що дозволило зосередитися на 

подальшій лібералізації енергоринку. Хоча Чорногорія й упровадила майже всі 

acquis, ступінь державного регулювання цін на оптовому ринку електроенергії 

залишається високим, і це стоїть на заваді активній зміні постачальників 

споживачами та входу на ринок нових учасників. Тому основним пріоритетом є 

дерегуляція цін та встановлення такого ринкового механізму, за якого 

відповідальність за небаланси була б перекладена з держави на приватних 

учасників ринку [119, с. 129–145; 127]. 

Сербія також є успішною стосовно реформування енергоринку відповідно 

до вимог ЕнС, але має типовий недолік для решти країн Співтовариства: 

незавершене відокремлення місцевої передачі електроенергії від поставки 
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кінцевим споживачам, низька конкуренція на оптовому ринку. Основним 

пріоритетом Сербії є підписання договорів з операторами сусідніх енергосистем 

для глибшого інтегрування свого національного енергоринку, зокрема, спотового 

ринку «на добу наперед» [119, с. 146–168; 128]. 

На сьогодні проблема ЕнС полягає у відсутності спільної біржі 

електроенергії чи аналогічного майданчика для ліквідної торгівлі 

електроенергією. Основною причиною цього є недосконалість національних 

законодавств, які надають великим промисловим споживачам тверді гарантії 

забезпечення електроенергією від регульованих державою ГК у разі, якщо ці 

споживачі не спроможні придбати електроенергію в умовах вільного ринку. Це, з 

одного боку, підвищує безпеку постачань, але з іншого — викривлює ринковий 

механізм та стримує реформування галузі. Окрім того, поширеною спільною 

проблемою в ЕнС є штучно занижена ціна електроенергії для домогосподарств. 

Такий «національний» підхід держав до формування регіонального ринку 

гальмує міжнародну торгівлю електроенергією, погіршує інвестиційну 

привабливість галузі та, як наслідок, призводить до відсутності надлишку 

потужностей та енергогенерування в ЕнС. Окрім того, потужності генерування 

залишаються застарілими, неефективними та шкідливими для довкілля [129, с. 2–

3]. Описаний набір проблем (і відповідних пріоритетів розвитку та інтеграції в 

галузі електроенергетики) дуже схожий на той, що був притаманний регіональним 

ринкам електроенергії у складі ЄС у середині 2000-х рр. (див. табл. 1.5). 

Як видно з рис. 2.2, карта фізичних перетоків усередині ЕнС фрагментована 

на дві умовні складові: Україна–Молдова та решта країн. Це зумовлено тим, що 

Україна й Молдова є частинами міжнародної пострадянської електромережі 

IPS/UPS, а решта членів ЕнС та ЄС — загальноєвропейської мережі ENTSO-E 

(попередня назва — UCTE). Відповідно, прямі поставки електроенергії з України 

технічно можливі лише до Молдови (причому за певних технічних обставин — 

через Румунію, частина енергосистеми якої в такому випадку має працювати в 

режимі, ізольованому від решти системи [130, с. 55]). Виключенням є т.зв. 

«Бурштинський енергоострів» — маленька складова електромережі біля західного 
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кордону України (Закарпатська обл., а також частина Львівської та Івано-

Франківської обл.). Ця частина синхронізована з ENTSO-E. На цей енергоострів 

припадає близько 7% виробництва електроенергії в країні, а його сумарна 

потужність становить 1,95 ГВт: переважно Бурштинська та Добротвірська ТЕС 

(ГК «ДТЕК-Західенерго») обчислення автора на основі [131; 132]. Енергоострів 

має ЛЕП, що сполучають його з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та 

Румунією. 

 

 

Рис. 2.2. Спрощена схема регіонального ринку за участю ЕнС 

Джерело: [122, с. 38]. 

Примітка: у наведеному першоджерелі присутня графічна неточність на карті України. 

Загалом, країни ЕнС залежні від імпорту первинної енергії, переважно 

нафти й газу. Чотири країни є чистими експортерами електроенергії: 

– Боснія й Герцеговина експортує переважно до Хорватії й Чорногорії, але 

водночас є чистим імпортером щодо Сербії; 

– Болгарія експортує до Греції, Сербії та КЮР Македонії, але водночас є 

чистим імпортером щодо Сербії; 
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– Румунія експортує до Сербії, Болгарії, а також Угорщини; 

– Україна експортує до Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови. 

Як видно з експортно-імпортної матриці (див. табл. Б.17 Додатку Б), з числа 

договірних сторін лише Україна та Боснія й Герцеговина не залежать від імпорту 

електроенергії, а регіону загалом притаманний напрям торгівлі від півночі до 

півдня. Основними імпортерами є Угорщина, Румунія та Болгарія, а найбільшим 

транзитером — Сербія (обчислення автора на основі [133]). 

На ринках електроенергії більшості країн, що є договірними сторонами, 

домінує єдина державна ГК. І хоча існують деякі конкуренти, ринки 

характеризуються як близькі до монополії (за виключенням великого ринку 

України). Це пояснюється тим, що ці ринки замалі для конкуренції. Розподіл та 

поставка електроенергії також зазвичай представлені переважно однією 

державною фірмою (окрім ситуації в Україні та Молдові). У більшості випадків 

споживачі або не є кваліфікованими (не мають права змінювати постачальника), 

або не зацікавлені в зміні постачальника. Справа в тому, що більшість споживачів 

сплачуватиме вищу ціну в умовах відкритого ринку, ніж сплачують зараз в 

умовах регульованих тарифів. Тому при низьких регульованих тарифах потреба 

споживачів у ринковій реформі, можна вважати, є обмеженою [130, с. 62]. 

Таким чином, до елементів механізму інтеграційних процесів у 

електроенергетиці в ЕнС можна віднести економічні інтереси ЄС та різних 

категорій учасників ЕнС, спільні цілі (дорожня карта, енергетична стратегія ЄС та 

стратегія ЕнС), різні групи програм ЄС у галузі енергетики, спільні організації та 

законодавче поле (3-й енергетичний пакет). Ці елементи в їхньому взаємозв’язку 

узагальнено на рис. 2.3. 

В основі механізму лежать спільні економічні інтереси, які випливають з 

енергетичної імпортозалежності ЄС та країн ЕнС. Перед обома утвореннями 

стоїть проблема зниження ризиків перебоїв у постачанні електроенергії: для ЄС 

менш жорстко (здебільшого в контексті стійкого зростання та 

конкурентоспроможності економіки в умовах вільного ринку) і більш гостро для 

ЕнС (критично зношені потужності та гостра потреба в інвестиціях для їх 
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оновлення в умовах слабких державних інститутів та, здебільшого, сильно 

зарегульованих і неефективних національних ринків). ЄС представляє пропозицію 

інтеграції шляхом поширення acquis на країни ЕнС, що має на меті формування 

восьмого регіонального європейського ринку електроенергії як проміжної ланки 

до єдиного європейського ринку. Відповідно, інтеграційні процеси в 

електроенергетиці ЕнС на даному етапі протікають переважно в площині 

створення спільних інститутів, які, своєю чергою, стануть основою регіонального 

ринку. До таких інститутів (у широкому значенні) відносяться спільні організації, 

програми, acquis та стратегії. Причому слід звернути увагу на динамічність двох 

останніх, які від самого початку розроблялися як послідовність редакцій: як чинна 

енергетична стратегія ЄС, так і як комплекс заходів у електроенергетиці вони 

існують зараз у третій редакції, віддзеркалюючи динамічні зміни в 

інституційному та ринковому середовищах. 
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Рис. 2.3. Елементи механізму інтеграційних процесів  

в електроенергетиці ЕнС 

Джерело: розробка автора.  
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2.3. Напрями поглиблення інтеграції електроенергетики 

України з енергетичним простором ЕнС 

 

До основних напрямів інтеграції електроенергетики України з енергетичним 

простором ЕнС належать: об’єднання національного ринку з регіональним 

ринком ЕнС, технічне входження до мереж ENTSO-E, імплементація 3-го 

енергетичного пакету (у т. ч. екологічна модернізація потужностей), а також 

збільшення частки конкурентоспроможної відновлювальної енергетики. 

Специфіка електроенергетики України обумовлює напрями її інтеграції з 

енергетичним простором ЕнС. Основною ідеєю ЕнС є інтегрування малих 

національних енергоринків в один ліквідний регіональний ринок задля 

спроможності останнього залучати інвестиції, щоб зрештою підвищити безпеку 

енергопостачань. 

На противагу цьому, специфіка України полягає в тому, що, по-перше, її 

ринок електроенергії є великим: більшим за всі ринки країн ЕнС разом узяті. 

Великий розмір ринку обумовлює низку якісних відмінностей від більшості країн 

ЕнС: диверсифікованість за джерелами первинної енергії, наявність конкуренції 

на ланках виробництва та передачі, відокремлення диспетчеризації від управління 

енергосистемою, наявність оптового ринку та ін. По-друге, енергосистема 

України в технічному сенсі практично відокремлена від інших договірних сторін 

ЕнС. Адже основна частина енергоринку синхронізована лише з Молдовою 

(малий ринок), а невелика частина (Бурштинський енергоострів) синхронізована з 

прилеглими країнами ЄС (великий ринок). Окрім того, Україна має номінальний 

надлишок потужностей, які хоч і відпрацювали свій проектний термін 

експлуатації, проте мають значний потенціал для реконструкції та модернізації 

(детальніше див. п. 3.1). 

Такі специфічні риси зумовлюють відносну самодостатність 

електроенергетики України (не потребує імпорту для задоволення внутрішнього 
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попиту) та, за інших рівних умов, вищу інвестиційну привабливість і можливість 

конкуренції завдяки великому розміру ринку. 

Унаслідок такої специфіки електроенергетики України фізична інтеграція 

до ENTSO-E є дуже бажаною, проте не абсолютно необхідною для вирішення 

найнагальнішої проблеми — залучення інвестицій, — адже існує великий 

внутрішній ринок. Натомість внутрішнім пріоритетом України є реформа галузі 

відповідно до 3-го енергетичного пакету. 

Першим напрямом інтеграції є імплементація 3-го енергетичного пакету, у 

т. ч. екологічна модернізація потужностей. Вступивши до ЕнС, Україна взяла на 

себе зобов’язання імплементувати основні складові 3-го енергопакету (перелічені 

в табл. Б.18 Додатку Б), зміст яких полягає у запровадженні конкуренції й 

прозорості, усуненні дискримінації та наділенні споживачів якомога більшими 

правами (узагальнено в табл. Б.9, Б.10 та Б.11 Додатку Б). Як видно з табл. Б.18 

(Додаток Б), більша частина енергопакету стосується саме електроенергетики. З 

огляду на те, що серед договірних сторін ЕнС Україна є єдиною країною з 

атомною енергетикою, важливо зазначити, що 3-й енергетичний пакет не містить 

положень про наддержавний вимір економічних процесів у атомній енергетиці як 

такій. Проте Третій енергопакет, поряд із положеннями про єдиний ринок 

електроенергії, містить положення безпосередньо про вугільну та відновлювальну 

електроенергетику, які є окремими напрямами інтеграції електроенергетики 

України з енергетичним простором ЕнС. 

Зокрема, найскладнішим і наймасштабнішим напрямом інтеграції є 

екологічна модернізація вугільної електроенергетики України (ВЕЕУ), 

необхідність якої сформульована в директиві 2001/80/EC «Щодо встановлення 

граничного рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери великими 

спалювальними установками». Ця директива більше відома під скороченою 

назвою «Про великі спалювальні установки» (Large Combustion Plants Directive, 

скор. LCPD). Результати досліджень потенційних економічних ефектів від 

імплементації LCPD викладено в Розділі 3 дисертаційного дослідження, а в п. 2.3. 
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проаналізовано екологічну модернізацію як окремий напрям інтеграції з 

простором ЕнС. 

LCPD встановлює граничні норми викидів у повітря, що здійснюються 

великими спалювальними установками, сумарною потужністю більше 50 МВт 

(фактично всіма електростанціями ВЕЕУ). До таких викидів відносяться оксиди 

сірки та азоту (парникові гази непрямої дії) та тверді речовини.
*
 Згідно з [137, с. 

7–9], такі викиди спричиняють додаткову смертність в ЄС у кількості майже 

500 тис. осіб на рік, а також чинять негативний вплив на довкілля, врожайність та 

ін. Питання викидів з підприємств ВЕЕУ в повітря перебуває в міжнародній 

площині, оскільки за сумарними викидами сполук сірки та азоту (майже в 

повному обсязі припадає на ВЕЕУ) внесок України в забруднення сусідніх країн 

за рахунок транскордонного перенесення багаторазово перевищує їх поглинання 

Україною [138, с. 281–282]. Екологічна модернізація є складовою не лише 

відносин з ЕнС, а й співробітництва України з державами Європи в рамках 

Конвенції про трансграничне забруднення повітря на великих відстанях в Європі 

[139]. 

У разі перевищення встановлених у LCPD лімітів країна зобов’язана 

обмежити час роботи відповідних енергоблоків до 20 тис. год. у період 2008–

2015 рр. та припинити їх експлуатацію після 2015 р. Згідно з директивою, 

розрізняється два види станцій: чинні (уведені в експлуатацію до 1 липня 1987 р.) 

та нові (після 1 липня 1987 р.); до нових застосовуються жорсткіші норми. На 

момент ухвалення директиви (2001 р.) досвід ЄС у зниженні шкідливих викидів 

промисловістю становив близько 15 років: починаючи ще з ухвалення аналогічної 

                                           
*
 До оксидів сірки (SOx) відносяться сірчистий (SO2) та сірчаний (SO3) ангідриди, яких під час спалювання 

утворюється удвічі більше, ніж міститься сірки в паливі. Обсяги викидів оксидів сірки залежать від того, наскільки 

ефективно компоненти сірки видаляються перед спалюванням [134, с. 98]. Викиди оксидів сірки є причиною 

загострення респіраторних захворювань. При наявності такого каталізатора як NO2 має місце подальше окислення 

SO2 до сполуки H2SO4 (сірчана кислота), яка спричиняє так звані «кислотні» опади [135, с. 146]. Джерелом викидів 

оксидів азоту (NOx) є високотемпературне окислення. Викиди мають вигляд коричневого газового куполу в зоні 

походження, який супроводжується різким токсичним запахом. Найнебезпечнішим забруднювачем цієї групи є 

діоксид азоту (NO2). Викиди оксидів азоту вимірюються в еквіваленті викидів діоксиду азоту. Викиди SOx та NOx 

знижують родючість ґрунтів через окислення, що призводить до їх декальцинації [136, с. 65]. Спалювання палива, 

особливо вугілля, супроводжується викидами твердих речовин, або пилу. До негативних ефектів емісії відносяться 

захворювання серця, порушення функцій легень та їх рак, зниження прозорості повітря. 
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директиви (88/609/EEC від 24 листопада 1988 р. [59]) з менш жорсткими 

обмеженнями, яка встановлювала поступове зниження максимально допустимих 

обсягів викидів у три етапи: до 1993-го, 1998-го та 2003 року. 

На перший погляд, Україна поставлена в нерівні умови порівняно з іншими 

країнами-членами ЄС через те, що отримала лише сім років на приведення 

потужностей у відповідність до норм ЕнС. Проте майже всі директиви, які 

Україна зобов’язалася імплементувати в рамках членства в ЕнС, містилися в 

раніше підписаних країною конвенціях. Наприклад, імплементація LCPD, як було 

зазначено вище, диктувалася приєднанням України до Конвенції про 

трансграничне забруднення повітря на великих відстанях; директива «Про 

охорону диких птахів» (79/409/ЕЕС) — Рамсарською конвенцією; директива «Про 

оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на довкілля» (97/11/ЕС, 

85/337/ЕЕС) — Конвенцією Еспоо. По суті, ці директиви мали впроваджуватися 

ще з 1990-х років, а не лише після вступу до ЕнС у 2011 р. 

Україні як країні, в якій вчасне виконання LCPD до 2018 р. де-факто не 

відбулося, доцільно скористатися досвідом інших країн, переважно Великої 

Британії та Польщі, які сильно залежали від екологічно брудного енергетичного 

вугілля. Вони ініціювали практику відкладання (derogation) виконання вимог, яка 

надає їм додатковий час для впровадження реформ, що коштують занадто дорого. 

Можна нарахувати принаймні два варіанти зміщення терміну імплементації 

LCPD: запровадження перехідного національного плану до червня 2020 р. та 

відтермінування до 2019 р. LCPD в частині викидів оксидів сірки, якщо ТЕС 

використовують місцеве вугілля [137, с. 7–9]. Як буде висвітлено в Розділі 3 

дисертаційного дослідження, цього відтермінування недостатньо для України, а 

ЕнС має власну процедуру реагування на порушення (див. табл. Б.19 Додатку Б). 

Найскладнішим зобов’язанням України перед ЕнС є вчасне впровадження 

саме LCPD, оскільки це потребує докорінної та дорогої модернізації підприємств 

ВЕЕУ. Норми викидів ТЕС України значно перевищують допустимі в ЄС та ЕнС 

через використання застарілих технологій (споруджених переважно в  

1950–1970-і рр.), високий знос (понад 80%) та фактичну відсутність економічних 
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стимулів до зниження викидів (попри передбачені законодавством пільги, 

пов’язані із заходами охорони повітря [140, с. 370]), а також домінування вугілля 

в структурі палива ТЕС (90%). Зокрема, викиди оксидів сірки, оксидів азоту та 

твердих речовин перевищують установлені директивою норми в 1,7, 5,3 та 24,0 

разу відповідно (див. табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Граничні та фактичні норми викидів  

забруднювальних речовин у ЄС, та ЕнС та Україні при виробництві  

електроенергії з вугілля на установках потужністю більше 50 МВт, мг/м куб. 

Норми Оксиди Тверді 

викидів сірки азоту речовини 

Чинні ліміти ЄС (2001/80/EC) 200 200 50 

Фактичні викиди в Україні, 2009 р. 3 300 1 050 1 200 

Попередні ліміти ЄС (88/609/EEC) 400 650 / 1 300 50 

Ліміти в Україні після 2016 р. 2 000 – 400 600 50 

Ліміти в Україні до 2016 р. 400 – 5 100 700 – 2 000 400 – 2 000 

Джерело: обчислення та впорядкування автора на основі [59; 137, с. 28; 141; 142]. 

В Україні викиди таких забруднювачів обкладаються податками та зборами, 

визначеними статтею 243 Податкового Кодексу України. Поточні ставки на 

викиди SO2 (сірчистий ангідрид), NOx (оксиди азоту) та твердих речовин 

становлять 1 221, 1 221 та 46 грн./т відповідно [143]. Ставки платежів за 

забруднення розраховуються на умовну тонну викидів. Такий підхід до 

встановлення нормативів збору визнається витратним, оскільки має на меті 

фінансове покриття заходів з усунення негативних наслідків від викидів [144, с. 

197], що суперечить принципу упередження забруднення — основному принципу 

природокористування [145, с. 186]. 

На ВЕЕУ припадає близько 90% викидів SO2 та NOx. Обсяги емісії діоксиду 

азоту та сірки становлять 37 та 26% від обсягів, датованих 1990 р. Таке значне 

зниження зумовлене переходом домогосподарств на споживання природного газу 

(з 8,2 млрд. м куб. у 1990 р. до 16,9 млрд. м куб. в 2009 р.) замість вугілля 
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(20,4 млн. т у 1990 р. до 1,3 млн. т у 2009 р.), а також зниженням частки мазуту в 

структурі палива ТЕС [146]. 

У контексті участі України в ЕнС найбільшими проблемами ВЕЕУ є брак 

коштів для модернізації, необхідність якої випливає не лише із зовнішніх 

зобов’язань України, а й із критичного рівня зношеності потужностей. Фактично 

модернізація — це питання докорінної реконструкції та поліпшення ТЕС. 

Другою найбільшою проблемою є значна частка екологічно брудного та 

дорогого вугілля в структурі палива У 2013 р. потреби галузі забезпечувалися 

лише на 60% українським вугіллям, собівартість видобутку якого нижча від ціни 

імпорту його аналога. Ще 35% забезпечується субсидованим вугіллям украй 

низької якості (екологічно брудне та низької теплотворності) українського 

походження. Цю третину можна замінити дешевшим імпортним вугіллям або 

природним газом без значної зміни собівартості електроенергії: висока ціна 

компенсується зниженням субсидій та витрат на охорону довкілля, проте постає 

низка гострих соціально-економічних питань щодо ліквідації збиткових 

підприємств вугільної промисловості [147, с. 13]. Станом на 2015 р. ці пропорції 

переоцінено в Розділі 3 дисертаційного дослідження у світлі проведення 

антитерористичної операції на Донбасі та в умовах браку офіційних даних про 

підконтрольність Україні її шахт, на яких видобувається енергетичне вугілля. 

Також значною проблемою є неефективний ринок. Відсутність незалежного 

регулятора та пряме адміністративне втручання держави в механізми 

ціноутворення на різних ланках виробництва зумовлюють неефективність ринку 

та його неспроможність відповідати нормам ЕнС. У червні 2010 р. Комітет з 

економічних реформ при Президентові України представив загальну схему 

реформування електроенергетики та вугільної промисловості. На момент 

написання цього дисертаційного дослідження це є останній документ, який більш-

менш предметно окреслює реформу енергоринку: приватизацію, зміну 

архітектури ринку на децентралізовану, залучення інвесторів та приведення 

тарифів до економічно обґрунтованого рівня [92, с. 57–64]. Входження ВЕЕУ в 

простір ЕнС залежить безпосередньо від ефективності реформи енергоринку. 
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Надзвичайно важливою складовою участі в ЕнС є забезпечення дієвої 

конкуренції на енергоринку. Acquis щодо конкуренції спирається на три 

принципи, викладені в Договорі про функціонування ЄС: (1) заборона 

антиконкурентних угод відповідно до [72, стаття 101], (2) заборона зловживанням 

домінантною ринковою позицією відповідно до [72, стаття 102], (3) заборона такої 

державної допомоги, яка суперечить [72, стаття 107]. 

Зокрема, вважається сумісним з єдиним ринком: (1) допомога соціального 

характеру, надана окремим споживачам, за умови, що вона надається без 

дискримінації на підставі походження відповідних товарів; (2) допомога для 

ліквідації наслідків стихійного лиха або надзвичайних ситуацій. Своєї черги, 

сумісною може вважатися допомога, яка сприяє: (1) економічному розвиткові 

регіонів з надзвичайно низьким рівнем життя або високим рівнем безробіття; 

(2) здійсненню важливого проекту спільного європейського інтересу або усуває 

суттєву шкоду функціонуванню економіки країни-члена огляду на їх структурну, 

економічну та соціальну ситуацію; (3) розвиткові певних видів економічної 

діяльності або певних сфер економіки, якщо така допомога не впливає негативно 

на умови торгівлі такою мірою, що це суперечить спільному інтересові; 

(4) культурному розвиткові та збереженню культурної спадщини, якщо така 

допомога не впливає на умови торгівлі та конкуренцію в ЄС такою мірою, що це 

суперечить спільному інтересові. 

Особливої уваги заслуговує специфіка співіснування ВЕЕУ та 

альтернативної енергетики (т.зв. зелена енергетика: сонячні й вітряні 

електростанції, а також станції на біопаливі) у контексті участі України в ЕнС. 

Альтернативна енергетика є одним із пріоритетів енергетичної стратегії ЄС до 

2020 р. (ставить за мету наростити частку відновлювальної енергетики до 20% до 

2020 р., а також сприяти впровадженню необхідного для цього Плану 

стратегічних технологій в енергетиці [148; 149; 150]), дорожньої карти до 2050 р. 

(ставить за мету декарбонізацію економіки та послаблення зв’язку між 

енергоспоживанням та економічним зростанням [105]) та 3-го енергопакету 

(зобов’язує держави сприяти розвитку відновлювальної енергетики). У рамках 



  107 

 

участі в ЕнС Україна зобов’язалася до 2020 р. підвищити часку електроенергії, 

виробленої з відновлювальних джерел, до 11% в структурі споживання 

електроенергії [151]. 

В Україні сегмент відновлювальної енергетики можна поділити на дві 

складові: великі державні ГЕС (5 854 МВт) та зелена енергетика (малі приватні 

СЕС, ВЕС, ГЕС, біогазові установки тощо загальною потужністю близько 

1 130 МВт). У 2014 р. 96% виробництва ГЕС припало на державну компанію 

«Укргідроенерго», до якої входять електростанції Дніпровського та 

Дністровського каскадів. Основними перспективами в цьому сегменті є добудова 

Дністровської ГЕС (згідно з проектом будівництва, Дністровська ГАЕС з 

потужністю майже 3 000 МВт має стати найбільшою гідроакумулювальною 

станцією Європи й шостим за масштабами проектом гідроенергетики у світі 

[152]) та Канівської ГАЕС (1 000 МВт), що зараз гальмується браком 

фінансування. Оціночні капітальні витрати на Дністровську та Канівську ГАЕС 

становлять відповідно 8,5 млрд. грн. (у цінах 2011 р.) та 12,0 млрд. грн. (у цінах 

2012 р.). За інших рівних умов, уведення в експлуатацію цих потужностей 

сприятиме виведенню майже аналогічного обсягу потужностей ВЕЕУ як більш 

дорогої альтернативи. Проте великих ГЕС практично не торкаються процеси 

інтеграції України з простором ЕнС.  

Ситуація є іншою в сегменті приватної малої зеленої енергетики, для 

розвитку якої у 2008 р. було запроваджено т.зв. зелений тариф. Зеленим тарифом 

називається комплекс стимулюючих заходів, який включає в себе доступ до 

мережі, встановлення відносно високих цін на продаж електроенергії та 

гарантований її продаж на оптовий ринок в повному обсязі, а також податкові та 

земельні пільги. Із 2011 по 2014 рр. завдяки інвестиціям у понад 700 млн. євро 

встановлена потужність ВЕС та СЕС зросла відповідно в 3,5 разу та 3,9 разу 

(обчислення автора за [132; 153]). Згідно з Національним планом дій щодо 

відновлювальної енергетики на період до 2020 р. загальний план капітальних 

витрат на «зелені» електрогенеруючі потужності впродовж 2014–2020 рр. 
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становить 12 млрд. дол. США. Основні показники цього плану в проекції на 

теплову електроенергетику систематизовано та узагальнено в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Основні показники плану заходів щодо реалізації  

Національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 р. 

 

Джерело: обчислення та впорядкування автора за даними [132; 151]. 

Табл. 2.7 ілюструє, що дві третини приросту потужностей відновлювальної 

енергетики планується забезпечити за рахунок великих ГЕС та станцій на 

біопаливі, ціни спорудження яких у перерахунку на 1 МВт потужності значно 

нижчі, ніж для ВЕС та СЕС, частка яких, своєї черги, становить лише 18%. 

Окрім того, великі ГЕС мають низку інших переваг над ВЕС і СЕС. По-

перше, спорудження ГЕС характеризується меншими фінансовими ризиками, 

оскільки це державні компанії, рента на капітал яких в принципі є нижчою, ніж 

для приватних фірм. По-друге, інвестиції в ГЕС — це грошові вливання в уже 

працюючий великий бізнес на відміну від малих проектів «з нуля» у випадку ВЕС 

і СЕС. По-третє, принциповою технічною перевагою ГЕС є здатність працювати 

як у базовому, так і маневреному режимах (тобто виробництво електроенергії 

більш прогнозоване та кероване). По-четверте, ВЕС та СЕС потребуватимуть 

значних інвестицій (питання яких не піднімається в згаданому Плані) у т.зв. 

розумні електромережі (smart grid), які необхідні тоді, коли значна частина 

учасників мережі є prosumer — тобто одночасно виробниками й споживачами 

електроенергії (залежно від часу доби). Зрештою, ГЕС характеризуються значно 

нижчими тарифами (дешевшим джерелом електроенергії є лише АЕС) і часткою 

вітчизняної компоненти в спорудженні нових потужностей (згідно з даними 

Ціна

2014 факт 2020 план МВт % Інвестиції, $ млн. $ млн. / МВт

Великі ГЕС 5 854 13 000 7 146 50% 3 861 0,540

ВЕС  509 2 280 1 771 9% 3 120 1,762

СЕС  582 2 300 1 718 9% 2 221 1,293

Станції на 

біопаливі
 35 4 220 4 185 16% 2 587 0,618

0,500

Потужність, МВт Приріст

Довідково: капітальні витрати на модернізацію ТЕС

Види 

електростанцій
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Укргідроенерго, до 85%, на відміну від СЕС та ВЕС, обладнання яких фактично 

імпортується). 

З огляду на перелічені переваги ГЕС можна зробити два припущення. По-

перше, у конкуренції за інвестиції та місце на оптовому ринку електроенергії ГЕС 

буде безпосередньо конкурувати з ВЕЕУ. По-друге, зважаючи на складність 

залучення інвестицій в Україну загалом та в таку капіталомістку галузь як 

електроенергетика зокрема, великі державні ГЕС матимуть більше шансів на 

реалізацію інвестиційних проектів. Непрямим підтвердженням другого 

припущення є тимчасове «заморожування» зеленого тарифу (припинення його 

щомісячної індексації на зростання курсу євро до гривні) у 2014 р., що 

автоматично збільшує термін окупності інвестицій мінімум на 2–4 роки порівняно 

з проектними 7 роками. 

Слід зазначити, що встановлені для зеленої енергетики високі тарифи (на 

ринковому рівні) були певною мірою дискримінаційними, адже для всіх інших 

видів генерації тарифи були та залишаються штучно заниженими. По суті, високі 

тарифи забезпечувалися шляхом адміністративного перерозподілу коштів у пулі 

(оптовому ринку), а не шляхом вільного ціноутворення. На рис. 2.4 подано 

динаміку тарифів для традиційної (зліва) та зеленої (справа) енергетики. 
 

Рис. 2.4. Динаміка тарифів різних видів генерації 

Джерело: обчислення автора на основі даних ДП «Енергоринок» [131]. 

Примітка: під тарифом мається на увазі середня ціна продажу на оптовий ринок. 
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З рис. 2.4 видно, що в 2014 р. тариф для ТЕС був учетверо нижчий від 

середнього тарифу для альтернативної енергетики. У цьому контексті слід 

зазначити, що ідея розвитку нетрадиційних джерел електроенергії в ЄС та ЕнС 

полягає не просто в досягненні певної частки цих джерел у структурі сукупного 

виробництва електроенергії. Радше ідея полягає у створенні 

конкурентоспроможної зеленої електроенергетики, яка могла б конкурувати з 

іншими джерелами в умовах вільного ринку. Тому другим напрямом інтеграції є 

збільшення частки конкурентоспроможної відновлювальної енергетики. 

Слід відзначити прогрес в Україні в цьому питанні: у червні 2015 р. було 

ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» 

[154], який, з-поміж іншого, усуває елементи надмірного стимулювання. 

Це безпосередньо впливає на третій напрям інтеграції електроенергетики 

України з енергетичним простором ЕнС — участь України у формуванні 

регіонального ринку. На сьогодні проблема ЕнС полягає у відсутності дієвої біржі 

електроенергії чи аналогічного майданчика для ліквідної торгівлі. Як уже було 

зазначено в п. 2.2, основною причиною цього є недосконалість національних 

законодавств, які надають великим промисловим споживачам тверді гарантії 

забезпечення електроенергією від регульованих державою ГК в разі, якщо ці 

споживачі не можуть придбати електроенергію в умовах вільного ринку. Такий 

«національний» підхід держав до формування регіонального ринку гальмує 

міжнародну торгівлю електроенергією, пригнічує інвестиційну привабливість 

галузі та, як наслідок, зумовлює в середньому відсутність надлишку потужностей 

та енергогенерування в ЕнС. Окрім того, потужності генерування залишаються 

застарілими, неефективними та шкідливими для довкілля [129, с. 2–3]. Такий 

набір проблем і пріоритетів дуже схожий на той, що був притаманний 

регіональним ринкам електроенергії у складі ЄС у середині 2000-х рр. 

(див. табл. 1.5). 

Україна може застосувати сполучення ринків (market coupling) — сучасний 

механізм створення регіонального енергоринку з наявних фрагментованих 
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національних. Основна мета сполучення — підвищення ліквідності ринку, в якій, 

своєї черги, формуватиметься справді ринкова ціна. Сполучення ринків — це 

біржовий механізм, який поєднує торгівлю на добу наперед (окремо для кожної 

операційної години) потужностями міждержавних перетоків та оптову торгівлю 

електроенергії в двох або більше країнах. На відміну від міжнародної торгівлі 

електроенергією на місяць чи на рік наперед (велика, основна частина ринку), при 

торгівлі на добу наперед (мала, або балансуюча частина ринку) учасникам не 

потрібно отримувати дозволи на користування міждержавними перетоками. Їхня 

заявка на купівлю чи продаж електроенергії автоматично означає дозвіл на 

відповідне використання потужності транскордонної ЛЕП, тому аукціон і 

називається «прихованим», або імпліцитним. 

Відповідно, якщо потужностей міждержавних ЛЕП достатньо, то заявки на 

купівлю від учасників національного ринку, на якому склалася висока ціна, 

задовольняються заявками на продаж від учасників національного ринку, на 

якому склалася низька ціна. У такому випадку два ринки інтегруються в один. 

Якщо ж потужностей недостатньо, то ціни хоч і не стають однаковими, але 

відбувається їх конвергенція; своєї черги, різниця між цінами репрезентує реальну 

ціну потужності міждержавного перетоку. Таким чином, для кожної операційної 

години на сполученому ринку має місце принаймні один із двох економічних 

ефектів: або конвергенція цін на різних національних ринках, або використання в 

повному обсязі доступної потужності міждержавних перетоків [155, с. 5].
*
 Рушієм 

механізму є різниця між цінами електроенергії в країнах, яка стимулює учасників 

максимально використовувати міждержавні перетоки. Тому цей механізм є 

ефективним лише в разі наявності достатньої потужності міждержавних 

перетоків. 

Якщо такої потужності достатньо, то слід очікувати повної конвергенції цін 

між усіма країнами-учасницями механізму. Якщо ж потужностей недостатньо, то 

національні ринки можна зонувати на частини, де її вистачає й де не вистачає, що 

                                           

*
 Дещо простішим інструментом є експліцитний, або явний, аукціон (explicit auction): потужність 

міждержавних перетоків продається окремо від торгівлі електроенергією. 
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зумовить часткову конвергенцію (ціна відрізнятиметься лише в тій зоні, де бракує 

перетоків) [156, с. 2; 157, с. 9]. 

Застосування імпліцитного аукціону є дієвим інструментом для формування 

регіонального енергоринку, оскільки усуває бар’єри для транскордонної торгівлі. 

Зокрема, така організація ринку підвищує його ліквідність (об’єднуючи ринок 

електроенергії та її трансмісії), усуває необхідність окремого трейдингу 

електроенергією та потужністю ЛЕП, сприяє конвергенції цін та ефективному 

використанню потужностей ЛЕП. Останнє є одним з основних пріоритетів 

Єврокомісії поруч зі спорудженням нових потужностей міждержавних перетоків 

[155, с. 6]. Єврокомісія ставить за мету формування регіональних (на противагу 

національним) операторів магістральних ЛЕП, які повністю незалежні від 

генерування та постачання. 

Сполучення ринків широко застосовується в Європі, й сьогодні налічується 

принаймні шість електроенергетичних бірж, які вибудовують єдиний 

європейський механізм (EPEX, APX-ENDEX, BELPEX, Nord Pool Spot, GME та 

OMIE). Для формування регіонального ринку застосовують такі групи країн як 

Португалія й Іспанія; Чехія й Словаччина, до яких пізніше приєдналася 

Угорщина; Естонія, Латвія й Литва; країни Скандинавії; Німеччина й Данія; 

Франція, Бельгія й Голландія та ін. [158, с. 20; 159; 160, с. 39; 161, с. 143; 162, с. 

112]. 

До них долучилися й країни ЕнС, зокрема Албанія, Сербія, Косово, а також 

Хорватія [163]. 

Україна належить до однієї з трьох торгових зон, формування яких 

розглядається як проміжний етап створення регіонального (див. рис. Б.2): 

(1) Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина; (2) Албанія, КЮР Македонія, 

Косово, Сербія та Чорногорія; (3) Румунія, Молдова та Україна [164, с. 110]. 

Склад останньої зони зумовлений тим, що Україна разом із Молдовою, як 

уже згадувалося, є складовою пострадянської електромережі, яка не 

синхронізована із загальноєвропейською мережею ENTSO-E. А участь Румунії 

(синхронізована з ENTSO-E) у цій групі обумовлена тим, що частина її 
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енергосистеми технічно необхідна для забезпечення Молдови імпортом з 

України. Роль румунської сторони також полягає в модерації спільної програми 

технічного дослідження наміченого процесу синхронізації України та Молдови з 

ENTSO-E (Joint Operational Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 

2014–2020 [165; 166]). Програма фінансується коштом ЄС (а саме — European 

Neighbourhood Instrument) та територіально охоплює Молдову й частину 

прикордонних територій Румунії та України (див. карту на рис. Б.3 Додатку Б) 

[167, с. 8]. 

Слід додати, що ENTSO-E (заснована в червні 2009 р. в рамках 3-го 

енергопакету) є прикладом процесу євроінтеграції в електроенергетиці. Адже 

спершу це була мала мережа в Західній Європі (UCTE), з якою згодом 

синхронізувалася вся континентальна Європа. На сьогодні вона представляє 41 

оператора електросистем із 34 країни Європи (тобто не обмежується рамками 

ЄС). У 2000-ні рр. з ENTSO-E синхронізувалися країни колишнього соцтабору, 

які разом з Україною функціонували в радянській системі IPS/UPS: країни Балтії, 

Польща, Румунія й Угорщина. Загалом, ENTSO-E є утворенням із п’яти 

європейських систем (по декілька країн, чиї електромережі фізично сполучені 

одна з одною), які синхронізовані на частоті 50 Гц через лінії постійного струму, а 

також дві ізольовані системи (Кіпр та Ісландія): див. карту потужностей 

міждержавних ЛЕП на рис. Б.4 Додатку Б. 

Четвертим напрямом інтеграції є технічне входження до мереж ENTSO-E. 

До переваг синхронізації над ізольованим режимом є пул потужностей з 

генерування та спільне резервування потужностей, що зумовлює зниження 

пов’язаних з ними витрат; спільні дії у випадку електроенергетичних шоків та, 

загалом, вищий рівень енергетичної безпеки. ENTSO-E охоплює населення понад 

500 млн. осіб із річним споживанням понад 3 100 ТВт-год., що майже у 20 разів 

більше, ніж в Україні (див. карту й схему фізичних перетоків електроенергії на 

рис. Б.5 у Додатку Б). Своєї черги, в організаційному сенсі завдання асоціації 

ENTSO-E — сприяти співробітництву системних операторів (на кшталт 
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українського ДП «Укренерго») з метою формування єдиного європейського ринку 

електроенергії та розбудови спільної європейської енергетичної політики. 

По суті, з погляду панєвропейської енергосистеми Україна є ізольованим 

від неї енергоостровом. Наприклад, з рис. Б.4 (Додаток 4) видно, що з ENTSO-E 

синхронізований лише Бурштинський енергоострів (з 2002 р.; позначений на карті 

як UA_W), потужність якого становить 550 МВт (500 МВт у зимовий період). 

Своєї черги, перетік «Україна–Польща» технічно можливий лише тому, що 

сполучає потужності Рівненської АЕС з ізольованим фрагментом польської 

енергосистеми, яка так само не синхронізована з ENTSO-E. А для забезпечення 

перетоку з України до Молдови в деяких випадках частині енергосистеми Румунії 

(яка синхронізована з ENTSO-E) доводиться працювати в режимі енергоострова. 

Відповідно, основним пріоритетом України в контексті участі в ЕнС є 

технологічне входження в загальноєвропейську енергосистему з метою фізичної 

участі у восьмому регіональному європейському ринку електроенергії, який 

охоплюватиме три групи країн (проілюстровано у Додатку Б на рис. Б.6 згідно 

з [168, с. 13]): країни Балканського півострова, сім сусідніх країн ЄС (Італія, 

Греція, Словенія, а також колишні країни ЕнС — Угорщина, Румунія, Болгарія), а 

також майбутні «новачки» ENTSO-E — Україна й Молдова. Адже лише 

імплементація 3-го енергетичного пакета без фізичної інтеграції для 

безпосередньої торгівлі не є інтеграцією, а лише європеїзацією енергоринку 

України, у той час як основна мета ЄС у цьому контексті — формування єдиного 

ринку. 

Фізична інтеграція енергосистеми України до регіонального ринку може 

бути реалізована у два способи. Найбільш правильним і фундаментальним 

способом є повноцінна синхронізація енергосистеми з ENTSO-E, оскільки це 

означає модернізацію багатьох ланок виробництва (генерування, ЛЕП, 

диспетчеризація тощо) відповідно до сучасних технологічних норм ЄС. Суть 

модернізації полягає в налагодженні здатності втримувати в енергосистемі 

частоту, на якій працює ENTSO-E, з мінімальними відхиленнями (звідси й термін 

«синхронізація»). Проте цьому способу притаманна низка недоліків: за різними 
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попередніми оцінками, тривалість синхронізації становитиме 7–10 років, а за 

різними попередніми оцінками вартість необхідних інвестицій становитиме від 

0,4 до 1,2 млрд. дол. США в цінах 2010 р. (хоч такий проект може бути 

профінансований міжнародними кредитними установами та програмами ЄС під 

низький відсоток); тривалість попереднього проекту техніко-економічного 

дослідження синхронізації оцінюється в декілька років та потребує пожвавлення 

роботи програми україно-румуно-молдовського проекту [167]. Окрім того, і без 

того масштабне дослідження ускладнюється динамічною політичною 

нестабільністю та тимчасовою втратою Україною територіальної цілісності на 

Сході та Півдні, яким доведеться теж синхронізуватися або перейти в режим 

енергоострова, чи перейти на імпортні поставки [169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 

176]. 

Альтернативою синхронізації є спорудження на кордоні з країнами ЕнС 

вставок постійного струму (ВПТ). Цей варіант значно швидший (тривалість  

1–3 роки) та на порядок дешевший (інвестиції у ВПТ потужністю 200 МВт 

можуть становити 70–200 млн. євро). Такий варіант може повністю забезпечити 

необхідні для транскордонної торгівлі перетоки й стати інфраструктурною 

основою для сполучення ринків шляхом описаних вище імпліцитних аукціонів. 

Окрім того, Україна раніше зобов’язувалася перед ENTSO-E не споруджувати 

ВПТ, бо це по суті є демпінгом та суперечить таким положенням 3-го 

енергопакету як обопільність та однорідне конкурентне середовище (описані 

на с. 84). Своєї черги, принциповим економічним недоліком такого варіанту, з 

позицій інтересів України, є консервація технічної відсталості енергосистеми: 

неспроможність ефективно управляти перетоками і, як наслідок, ненадійність та 

зрештою нездатність енергосистеми бути основою ліквідного ринку 

електроенергії. У ширшому розумінні, у термінології неофункціоналізму такий 

варіант усуває мотивацію до позитивного ефекту поширення (spillover effect) від 

інтеграції — модернізацію всієї енергосистеми за участі міжнародної спільноти. 

На думку автора, Україна має обрати складніший, але в довготерміновій 

перспективі — правильний шлях синхронізації мережі з ENTSO-E, 
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масштабувавши досвід Бурштинського енергоострова на всю країну. На це 

знадобиться близько 10 років, що (як буде проаналізовано в Розділі 3) у часових 

рамках співвідноситься з реальним терміном імплементації LCPD, — ще одним не 

менш важливим напрямом інтеграції до ЕнС, який має чітко виражений 

наддержавний вимір (Україна є «експортером» забруднення). За умови глибшого 

дослідження кожного з цих двох напрямів вони можуть мати потенціал до 

об’єднання в один субпакет заходів (стосовно всього 3-го енергопакету), адже по 

суті ці напрями означають інвестиції в модернізацію зношених комплементарних 

потужностей (генерування, трансмісія та розподіл). До інших напрямів інтеграції 

з простором ЕнС належать імплементація 3-го енергетичного пакету (реформа 

ринку загалом) та розвиток конкурентоспроможної відновлювальної енергетики 

зокрема (на противагу формальному нарощенню її частки в структурі 

електрозабезпечення), які зосереджені переважно у вимірі внутрішніх 

економічних відносин. 

У якості узагальнення до чотирьох наведених напрямів інтеграції 

електроенергетики України з економіко-інституційним простором ЕнС із позицій 

неофункціоналізму зазначимо, що всі вони формально продиктовані 

міжнародними зобов’язаннями України (окрім синхронізації з ENTSO-E) — проте 

фактично всі вони водночас є й способами вирішення внутрішніх проблем. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розуміння механізму інтеграції України з ЕнС потребує застосування 

еклектичного підходу, який поєднує положення двох теорій євроінтеграції — 

неофункціоналізму та ТМУВ (інтерґовернменталізму). З позицій 

неофункціоналізму, який припускає автоматичність поширення ефектів інтеграції, 

можна пояснити первинний балканський осередок ЕнС та логіку створення ЕнС 

як сучасного варіанту ЄСВС, — але не вступ України й Молдови та намір вступу 

інших географічно віддалених країн. 
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Своєї черги, з позицій ТМУВ вступ України до ЕнС можна розглядати як 

процес формування національних інтересів (соціальний аспект роботи 

енергетики), досягнення компромісу на наддержавному рівні (поєднання реформи 

разом зі збереженням зайнятості і захистом з боку України вразливих споживачів) 

та його подальшу інституціоналізацію (відсутність судової гілки ЕнС для 

збереження повноважень держав у енергетиці). 

Сучасний процес європеїзації країн поза ЄС (залучення їх до єдиного ринку 

Євросоюзу та його правового поля) значною мірою перетікає в площині 

енергетики, подібно до процесу заснування ЄСВС понад 60 років тому, який 

можна вважати прототипом сучасного ЕнС. Хоч Співтовариство й створювалося 

як проект регіональної інтеграції, але зі вступом до нього віддалених від 

первинного балканського осередку Молдови й України акцент змістився радше на 

експорт до прилеглих країн ліберальних правил гри в енергетиці. Такі правила 

кодифіковано в 3-му енергетичному пакеті — сукупності директив і регламентів 

ЄС, які мають на меті створення конкурентного, прозорого та ефективного ринку 

енергії. У процесі інтеграції в галузях енергетики ЄС спирається на принцип 

субсидіарності, згідно з яким ставить перед країнами мету лише в загальних рисах 

та залишає країнам максимальну свободу в шляхах їхнього досягнення. 

Прикладом утілення цього принципу є положення про співробітництво в галузі 

електроенергетики в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС; ці положення в 

загальних рисах віддзеркалюють увесь комплекс зобов’язань України перед ЕнС. 

До основних елементів механізму інтеграційних процесів у 

електроенергетиці ЕнС відносяться: учасники ЕнС разом з їхніми економічними 

інтересами й цілями, спільні інституції у широкому сенсі (acquis, наддержавні 

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

реалізації економічних інтересів за допомогою спільних інституцій. 

Основними напрямами інтеграції електроенергетики України до 

енергетичного простору ЕнС є: синхронізація із загальноєвропейською 

електросистемою ENTSO-E, екологічна модернізація ВЕЕУ відповідно до LCPD, 

імплементація 3-го енергопакету та розвиток конкурентної відновлювальної 
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енергетики. Наведені напрями формально є продиктованими міжнародними 

зобов’язаннями України (окрім синхронізації з ENTSO-E) — проте фактично всі 

вони є способами вирішення і внутрішніх проблем. 

Результати дослідження, викладені в Розділі 2, знайшли своє практичне 

втілення в наступних публікаціях автора: [110; 177; 178; 179; 180; 181; 182]. 
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  РОЗДІЛ 3

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВІД ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ  

З ЕНС: НА ПРИКЛАДІ ВУГІЛЬНОЇ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

3.1. Економічні характеристики вугільної електроенергетики 

України 

 

Роль ВЕЕУ в електроенергетиці України полягає в тому, що вона є 

основним елементом балансування попиту та пропозиції: як сезонного, так і 

внутрішньодобового. 

Попит на електроенергію (або нетто-споживання, що дорівнює виробництву 

мінус витрати в мережах) в Україні в 2014 р. становив 135 ТВт-год.; за цим 

показником Україна посідає шосте місце в Європі (після Німеччини, Франції, 

Великої Британії, Італії й Іспанії). Найбільшими групами споживачів в Україні є 

промисловість (зокрема металургія — 25%) та домогосподарства, на які припадає 

45% та 30% відповідно. Споживання електроенергії домогосподарствами в 

перерахунку на душу населення (близько 980 кВт-год./рік) є значно нижчим від 

середнього в ЄС (близько 1 600 кВт-год./рік; обчислення автора за [183; 184]. 

Потреби України в електроенергії мають чітко виражений циклічний (сезонний) 

характер, який проілюстровано на прикладі 2012–2014 рр. (рис. 3.1). 

На ВЕЕУ припадає 63% сезонних коливань виробництва електроенергії в 

енергосистемі України (обчислення автора за [131])
*
. Окрім того, ВЕЕУ відіграє 

значну роль у балансуванні внутрішньодобового графіка, який має два пікові 

періоди: приблизно 07:00–11:00 та 21:00–23:00 (див. рис. 3.2). 

                                           

*
Обчислено за спостереженнями інтервалом 10 днів упродовж 2003–2014 рр. для п’яти видів генерації. 

Частка обчислена як сума квадратів приростів виробництва електроенергії на ТЕС, поділена на суму квадратів 

приростів виробництва всіх п’яти видів генерації (АЕС, ТЕС, великі ГЕС, ТЕЦ, малі об’єкти «зеленої» енергетики). 
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Рис. 3.1. Виробництво електроенергії  

та тривалість світлового дня в Україні впродовж 2012–2014 рр. 

Джерело: обчислення авторами на основі даних ДК «Укренерго». 

Примітка: динаміка другого півріччя 2014 р. відображає нерівномірне зниження споживання 

електроенергії у зв’язку з руйнуванням частини промисловості на сході України. 

 

 

Рис. 3.2. Приклад добового графіка навантаження в енергосистеми України 

Джерело: ДК «Укренерго» (виконує функцію диспетчеризації). 

Примітка: ТЕЦ — теплоелектроцентраль. 

ВЕЕУ включається до графіка навантаження за залишковим принципом: 

лише після того, як до нього включено всі інші види генерації. На це є низка 

причин. Наприклад, навантаження, яке забезпечують АЕС, є т.зв. «базовим» (на 

противагу «маневреному»): атомні енергоблоки мають дуже обмежені можливості 
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змінювати його впродовж доби (на триваліших інтервалах така можливість дещо 

більша); окрім того, атомна енергія є найдешевшою. Тому АЕС першочергово й у 

максимальному обсязі включаються в графік, який складається на добу наперед 

спільно диспетчером (ДП «Укренерго») та оператором оптового ринку (ДП 

«Енергоринок»). Теплоелектроцентралі включаються також першочергово, 

оскільки вони теж практично нездатні варіювати навантаження (виробництво 

електроенергії в них є «побічним продуктом» при виробництві теплоенергії, у той 

час як у ТЕС — навпаки). Виробництво електроенергії альтернативними 

джерелами складно прогнозувати навіть на добу наперед (сильно залежить від 

погодних умов). З огляду на те, що держава стимулює їхній розвиток і вони 

становлять незначну частину навантаження (менше 2%), вони теж продають у 

мережу весь вироблений обсяг. Внесок перелічених видів генерацій у систему є 

базовим навантаженням: відносно стабільним як упродовж доби, так і більш 

тривалих періодів. 

Але споживання характеризується циклічністю та неусувними 

флуктуаціями навколо прогнозних рівнів, тому енергосистема потребує 

постійного балансування попиту й пропозиції в реальному часі. Основними 

інструментами приведення пропозиції у відповідність попиту є ГЕС і ТЕС. 

ГЕС представляють малі обсяги абсолютно маневреної потужності, які 

використовуються переважно в режимі реального часу. ГЕС також мають право 

пріоритетного включення до графіку навантаження, бо є дешевим джерелом 

енергії; у разі великого надлишку потужностей ГЕС для балансування його 

частина може переходити в базовий режим роботи як дешеве джерело енергії. 

Натомість ТЕС — це великі обсяги потужностей з «повільною» 

маневреністю: вони балансують сезонні відхилення та флуктуації тривалістю від 

декількох годин до декількох діб. Вони є єдиною альтернативою для атомних 

енергоблоків, коли ті виводяться в ремонт. 

Отже, потужності ТЕС як найдорожче джерело електроенергії (окрім 

«зеленої» енергетики) використовуються за залишковим принципом як у сегменті 
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базової, так і в сегменті маневреної потужності. У рамках таких правил в Україні 

склалася структура пропозиції електроенергії, що наведена в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Структура пропозиції електроенергії в Україні в 2014 р. 

 

Джерело: власні обчислення за даними [131; 185]. 

У табл. 3.1 слід звернути увагу на диспаритети між частками у встановленій 

потужності: виробництві та піковому навантаженні. Наприклад, на ВЕЕУ 

припадає половина встановленої потужності і лише третина виробництва. 

Основною причиною цього є номінальний надлишок з двох компонент: газових 

енергоблоків (через високу ціну на газ законсервовано близько 5 400 МВт 

потужностей) та найбільш застарілих вугільних енергоблоків (з найнижчим ККД; 

саме вони стали зайвими після виведення з експлуатації значного 

енергоінтенсивного радянського промислового спадку в 1990-і рр.). На сьогодні 

працює близько 30 із 93 вугільних енергоблоків. Своєї черги, у роботі 

перебувають усі наявні атомні енергоблоки: на них припадає чверть установленої 

потужності й половина виробництва в Україні. А от у ГЕС частка виробництва 

майже вдвічі менша від їхньої частки у встановленій потужності, причому частка 

ГЕС у піковому навантаженні перевищує їхню частку у виробництві всіма видами 

електростанцій. Це пояснюється тим, що гідроенергоблоки слугують радше як 

гарячий резерв для корегування балансу (особливо в години-пік), тому їхній 

коефіцієнт використання потужностей становить близько 30%. 

Таким чином, ВЕЕУ посідає специфічне місце в структурі 

енергогенерування в Україні. 

МВт % ТВт-год. % МВт %

ТЕС 27 700 50,26% 62,01 37,1% 11 707 41,4%

АЕС 13 865 25,10% 83,22 49,8% 11 736 41,5%

ТЕЦ 6 599 11,97% 9,90 5,9% 2 659 9,4%

ГЕС 5 854 10,62% 10,12 6,1% 2 153 7,6%

ВЕС  509 0,93% 1,17 0,7%

СЕС  582 1,06% 0,48 0,3%

Станції на 

біопаливі
 35 0,06% 0,10 0,1%

Види 

генерування

46,0 0,2%

Встановлена потужність Виробництво Пікове навантаження

ВЕС + СЕС + біопаливо
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ВЕЕУ є складовою складного ланцюга створення вартості, тому суть 

притаманних електроенергетиці ознак значною мірою випливає з державної 

політики щодо ланцюга загалом та його складових. До таких ознак можна 

віднести наступні: 

– функція електрозабезпечення традиційно асоціюється громадянами з 

обов’язком держави, а не результатом функціонування вільного ринку; 

– державна власність становить значну частину на всіх ланках 

виробництва; 

– держава мінімізує імпорт паливних ресурсів, навіть якщо це не є 

економічно доцільним у рамках окремої галузі; 

– держава традиційно переслідувала мету утримувати якомога нижчі ціни 

на електроенергію як для побутових споживачів (з політичних міркувань), так і 

промислових (як з політичних міркувань, так і економічних, аби запобігти 

уповільненню промислового зростання), хоча в 2014–2015 рр. почала поступовий 

відхід від такої практики; 

– упровадження подібної політики, що можливе лише за прямого 

втручання держави в ланки ланцюга, знижує економічну ефективність галузі та є 

перепоною до лібералізації й залучення інвестицій; 

– галузевий регулятор (наявність якого є передумовою ефективної роботи 

галузі) фактично та законодавчо не є незалежним від виконавчої влади; 

– як наслідок, критичний рівень зносу виробничих фондів (через брак 

інвестицій), пряме та перехресне субсидування є характерними для всього 

ланцюга; 

– на сьогодні державою задекларована масштабна реструктуризація 

вугільної промисловості та ВЕЕУ, яка включатиме в себе не лише повну 

приватизацію, а й запровадження механізмів ринкового ціноутворення. 

Державне управління електроенергетикою покладено на Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості (Міненерговугілля), яке було засноване 

2011 р., об’єднавши в собі колишні Міністерство палива та енергетики та 
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Міністерство вугільної промисловості. Міненерговугілля є одноосібним 

власником державних енергетичних холдингів. 

Державне регулювання здійснюється Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Регулювання здійснюється шляхом ліцензування, формування тарифної політики, 

встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб’єктів галузі, у тому 

числі діяльністю енергетичних монополій. На сьогодні відсутній окремий закон 

про регулятора, через що він не має незалежного статусу. Натомість діяльність 

НКРЕКП опосередковано регламентується іншими законами («Про засади 

функціонування ринку електричної енергії» [186], «Про природні монополії» 

[187] та ін.). На практиці ж часто Кабінет Міністрів затверджує рекомендації для 

НКРЕКП, після чого комісія видає відповідний нормативно-правовий акт. 

Фактичне поєднання функцій управління та регулювання в одній інституції 

є основою «ручного» стилю управління галуззю електроенергетики. Наприкінці 

1990-х рр. та на початку 2000-х рр. були уведені деякі елементи вільного ринку. 

Зокрема, був запроваджений енергетичний пул (за зразком того, що об’єднав 

ринки Англії та Уельсу), в якому конкурують підприємства ВЕЕУ; була розпочата 

корпоратизація та приватизація фірм. Проте ці перетворення не набули 

подальшого розвитку й держава зберегла за собою важелі адміністративного 

впливу на ціноутворення (про що детальніше буде викладено далі). 

Власне ВЕЕУ представлена приватними генеруючими компаніями (ГК) 

«Центренерго», «Східенерго», «Дніпроенерго», «Західенерго», «Донбасенерго». У 

2014 р. обсяг виробництва електроенергії цими компаніями склав 68 ТВт-год., або 

36% від сукупного виробництва в країні. Компанії генерують електроенергію, 

спалюючи вугілля, газ та мазут, яка потім відпускається до магістральної 

(високовольтної) мережі. У структурі палива домінує вугілля (95%), а природний 

газ використовується для т.зв. підсвічування палива (підпалювання пиловугільної 

суміші, яка під тиском вприскується в котел) і становить лише 5% в структурі 

палива. Топковий мазут є допоміжним паливом, на який у структурі палива 

припадає менше 1%. Слід зазначити, що у вугільних енергоблоках вугілля та газ є 
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значною мірою замінювачами. Споживання газу п’ятьма компаніями скоротилося 

з 4,5 млрд. куб. м у 2003 р. до 0,7 млрд. куб. м у 2014 р. 

Основні характеристики п’яти найбільших ГК ВЕЕУ наведено в табл. 3.2 

Таблиця 3.2 

Основні характеристики ГК ВЕЕУ 

 

Джерело: систематизовано автором. 

«Центренерго» є другою найбільшою енергокомпанією ВЕЕУ: її 

встановлена потужність становить 7 575 МВт, проте з них 2 400 МВТ припадає на 

газові енергоблоки, які законсервовані через високу ціну на газ. Компанії 

належить три ТЕС: Трипільська (1 800 МВт вугільної потужності), Зміївська 

(2 175 МВт) та Вуглегірська (1 200 МВт). Трипільська ТЕС розташована 

неподалік Києва (смт Українка) і разом із «Київенерго» відіграє ключову роль в 

енергопостачанні до столиці. Віддаленість Трипільської ТЕС від покладів вугілля 

спричинила відносно високі, порівняно з іншими станціям, транспортні витрати 

та напружену ситуацію в періоди дефіциту вугілля. Вуглегірська ТЕС 

розташована в енергоінтенсивному районі Донецької обл., неподалік зони АТО. 

Зміївська ТЕС генерує електроенергію переважно для Харкова (разом із 

Харківською ТЕЦ) та Харківської області. Енергоблоки Зміївської ТЕС є 

найбільш зношеними у компанії. «Центренерго» — це єдина з п’яти компаній, яка 

залишилися в державній власності. Уряд планує продати компанію зарубіжній 

компанії, але жодних конкретних планів і термінів поки ще не озвучено. 

«Донбасенерго» працює в самісінькому промисловому центрі України — на 

території радіусом в 100 км, де розташовано 10 електростанцій загальною 

Західенерго Донбасенерго Дніпроенерго Східенерго Центренерго

• Бурштинська • Слов'янська • Придніпровська • Луганська • Трипільска

Електростанції: • Добротвірська • Старобешівська • Криворізька • Зуївська • Зміївська

• Ладижинська • Запорізька • Кураховська • Вуглегірська

Встановлена потужність, МВт 4700 2575 8185 4157 7575

 – у т.ч. вугільні енергоблоки 4700 2575 5785 4157 4575

 – у т.ч. газові енергоблоки 0 0 2400 0 3000

Усього енергоблоків, шт. 23 11 25 23 19

Середній вік енергоблока 48 51 48 41 47

ККД, г у.п. / кВт-год. 395,0 415,0 389,2 388,7 400,1

Виробництво, ТВт-год. у 2014 р. 17,2 7,1 16,5 15,1 12,5

70% ДТЕК 61% Енергоінвест 74% ДТЕК 100% ДТЕК 78% держава

30% держава 29% держава 26% обіг 22% обіг
Акціонери:



  126 

 

потужністю понад 11 000 МВт (для співставлення, пікове навантаження по всій 

Україні 11 червня 2015 р. становило 17 400 МВт [188]); потужності 

«Донбасенерго» розташовані на «околицях» цієї території. Компанія представлена 

двома вугільними ТЕС: Слов’янська (унікальна тим, що має лише один 

енергоблок, та ще й із дуже високою, як для вугільного, потужністю — 800 МВт) 

та Старобешівська (1 775 МВт; перебуває на контрольованій терористами 

території). Окрім «Центренерго», компанія найдовше за всіх перебувала у суто 

державній власності та управлінні: лише у 2013 р. 69% її акцій було продано 

місцевій компанії «Енергоінвест-Холдинг». Компанія характеризується 

найвищою нормою споживання палива для генерування електроенергії — 415 г 

умовного палива на 1 кВт-год. Слід зазначити, що до 2001 р. «Донбасенерго» була 

найбільшою компанією ВЕЕУ, оскільки їй належало п’ять ТЕС. Проте в 2001 р. 

компанія збанкрутувала, і за її борги було відчужено три найкращі (дві з них — 

найменш застарілі в Україні) ТЕС: Луганську (1 300 МВт), Зуївську ( 1500 МВт) 

та Кураховську (1 350 МВт). Покупцем станцій виступило ТОВ 

«Техремпоставка», яке почало здавати потужності в лізинг операторові 

«Східенерго»; обидві компанії входять до складу приватного енергетичного 

холдингу ДТЕК. 

ГК «Східенерго» була створена як оператор (решта чотири компанії є 

одночасно і власниками, і операторами потужностей) трьох зазначених вище 

електростанцій, які до цього належали «Донбасенерго». Компанія стала першою 

повністю приватною ТЕС і почала отримувати як приватне, так і державне 

фінансування на модернізацію. Зараз компанія характеризується найнижчою 

нормою споживання вугілля серед п’яти компаній ВЕЕУ — 389 г у.п. на 

1 кВт-год. Як наслідок, енергоблоки є найбільш конкурентоспроможними на 

ринку цінових заявок, що, своєї черги, зумовлює найвищий показник 

використання встановленої потужності. 

ГК «Дніпроенерго» є найбільшою компанією ВЕЕУ: її потужність становить 

8 185 МВт, з яких на газові припадає 2 400 МВт. До складу компанії входить три 

ТЕС: Придніпровська, Криворізька та Запорізька. Усі три ТЕС розташовані в 
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найбільш енергоінтенсивних областях України. Криворізька та Запорізька ТЕС, а 

також Запорізька АЕС розташовані на відстані близько 60 км одна від одної. У 

такому умовному трикутнику Запорізька АЕС та Криворізька АЕС видають в 

енергосистему базове навантаження, а Запорізька ТЕС слугує для задоволення 

потреб у піковому навантаженні. Значною мірою «Дніпроенерго» повторила 

історію «Донбасенгерго». На 2007 р. компанія наростила кредиторську 

заборгованість постачальникам вугілля (компаніям «Павлоградвугілля» та 

«Шахта Комсомолець Донбасу», що входять до холдингу ДТЕК) в обсязі близько 

1 млрд. грн. Щоб погасити борг, було здійснено додаткову емісію акцій на суму 

1 050 млн. грн., увесь обсяг якої було викуплено компаніями ДТЕК 

(1 000 млн. грн. через декілька тижнів було виплачено постачальникам вугілля, а 

51 млн. грн. залишився в «Дніпроенерго» як додатковий вкладений капітал — 

номінальна вартість вторинної емісії акцій). У результаті такої додаткової емісії 

та скупки акцій у вільному обсязі частка ДТЕК у «Дніпроенерго» зросла до 49%, а 

у 2012 р. ДТЕК приватизував ще 25% акцій, збільшивши свою долю до 74%. 

Основним постачальником вугілля на «Дніпроенерго» стали шахти, які входять до 

складу ДТЕК. 

ГК «Західенерго» включає в себе три ТЕС на заході України: Бурштинську, 

Добротвірську та Ладижинську. Це єдина компанія, яка має фізичний доступ до 

загальноєвропейської енергосистеми, працюючи в Бурштинському енергоострові 

(Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська обл.), який є частиною 

загальноєвропейської електричної мережі ENTSO-E. Шляхом приватизації 45% 

акцій на конкурсі та скупки акцій на вільному ринку ДТЕК збільшив свою 

присутність у статутному капіталі компанії до 73% і став основним 

постачальником вугілля. У перспективі, вся енергосистема України має бути 

інтегрована до ENTSO-E, що передбачено драфтом енергетичної стратегії на 

період 2020–2025 рр. [189]. 

Важливо зазначити, що спільною рисою всіх компаній є неефективний 

механізм роздержавлення, який був застосований до них. По-перше, приватизація 

мала місце до реформи галузі, а не після, у результаті чого компанії виставлялися 
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на продаж за низькими цінами та завідомо вузьким колом потенційних покупців. 

По-друге, приватизація відбувалася шляхом продажу невеликих пакетів акцій, 

через що перевага була в тих сторін, які вже мали значний «прихований» пакет, 

скуплений на низьколіквідному фондовому ринку. Також спільною проблемою 

всіх ГК ВЕЕУ є фізичний та моральний знос потужностей, які вводилися в 

експлуатацію у 1950–1980-і рр.: вони відпрацювали свій проектний ресурс та не 

відповідають сучасним екологічним вимогам (див. рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Статус роботи енергоблоків 

Джерело: інформація компаній. 

Примітка: окрім «Східенерго», інформації по якому немає у вільному доступі. 

Компанії продають електроенергію монопсоністу — оптовому 

постачальнику ДП «Енергоринок». ВЕЕУ — єдиний сегмент, в якому 

впроваджено конкуренцію: ринок працює у форматі одностороннього аукціону 

«на добу наперед» (day-ahead market). Функціональними одиницями-учасниками 

енергоринку є енергоблоки (входять до складу електростанцій, які, своєї черги, 

входять до складу ГК). ГК подають «Енергоринку» цінові заявки по кожному 

блоку, і той включає в графік навантаження найдешевші блоки після того, як 

включив до графіка навантаження всі інші види генераторів: атомні (через 

технічну неможливість маневрування навантаженням атомних блоків), гідро- (бо 

найдешевші) та вітрові й сонячні станції (для сприяння розвиткові «зеленої» 

енергетики). Згідно з «Правилами оптового ринку електроенергії України», до 

джерел виручки ГК належать: (1) плата за електроенергію (близько 50%); 
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(2) плата за робочу потужність, (3) маневреність, (4) гарячий, (5) напівхолодний 

та (6) холодний резерви, (7) запуск блоку, (8) екстрене розвантаження блоку, (9–

10) надходження за перевиробництво (штраф за недовиробництво), 

(11) інвестиційна надбавка. Призначенням платежів за електроенергію є 

відшкодовування змінних витрат ГК, а платежів за потужність — фіксованих. 

За винятком інвестиційної надбавки, джерела доходів підприємств ВЕЕУ 

визначаються формулами, вхідними даними для яких є кількісна добова 

інформація про попит та пропозицію, а також регуляторні коефіцієнти (які 

встановлюються НКРЕКП). Такі коефіцієнти є основним важелем 

адміністративного впливу на ціноутворення, яке здійснюється за схемою 

«витрати-плюс». У довготерміновому ретроспективному періоді (2001–2013 рр.) 

компанії фактично працювали за норми чистої рентабельності, яка близька до 

нульової. На рис. 3.4 проілюстровано динаміку агрегованої рентабельності п’яти 

підприємств ВЕЕУ: за період 2002–2013 рр. середня чиста рентабельність 

становила 3%. Але слід зазначити, що левова частка прибутку формується за 

рахунок інвестиційної надбавки (затверджується регулятором галузі) і надається в 

якості цільового фінансування (ці кошти не можуть бути виплачені в якості 

дивідендів, а лише витрачені на чітко визначені наперед інвестиційні потреби по 

конкретному енергоблоку). 

 

Рис. 3.4. Показники рентабельності ВЕЕУ 

Джерело: обчислення автора за даними [190]. 
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Відповідно, підприємства не мають коштів для оновлення застарілих 

потужностей, які вже вичерпали свій проектний термін роботи. Це має наслідком 

подорожчання електроенергії через низький коефіцієнт корисної дії та часті 

поточні ремонти. Щоб фінансово підтримати ГК у такій скрутній ситуації, 

НКРЕКП може встановлювати оподатковувані інвестиційні надбавки, що на 60–

90% фінансуються коштом ДП «Енергоринок», який перекладає ці витрати на 

кінцевих споживачів. Основні проблемні причинно-наслідкові зв’язки у ВЕЕУ 

наведено на рис. 3.5 на наступній сторінці. 

ВЕЕУ нерозривно пов’язана з такою суміжною ланкою ланцюга створення 

вартості як видобування енергетичного вугілля. Адже ВЕЕУ споживає 65% 

внутрішнього видобутку енергетичного вугілля (обчислення автора за [190; 191]), 

і в структурі палива ВЕЕУ на нього припадає понад 90%. Як і електроенергетика, 

вугільна промисловість ще не повною мірою пройшла лібералізацію, що, з-поміж 

іншого, проявляється в «ручному» державному управлінні цінами за підходом 

середніх сукупних витрат та «витрати-плюс». Видобуток вугілля майже в 

повному обсязі споживається всередині країни енергетикою та металургією. 

Низька якість українського вугілля (низька калорійність, високий вміст золи 

та сірки) практично унеможливлюють його експорт до країн ЄС в рамках 

законодавства Євросоюзу [192, с. 3–4]. Більшість шахт входить до складу 

шахтоуправлінь, які існують в організаційно-правовій формі державних 

холдингових компаній. Фактично в Україні відсутній ринок вугілля, видобутого з 

державних шахт, як такий. Замість нього діє оператор т.зв. оптового ринку, — 

єдиний покупець ДК «Вугілля України», — який купує паливо за заниженою 

ціною та перепродає його державним ГК. На кінець 2013 р. середня собівартість 

вугілля на підприємствах Мінвуглепрому становила 1 350 грн./т проти середньої 

відпускної ціни в 800 грн./т та середньої міжнародної ціни (McCloskey Coal Index) 

50 дол. США/т. Такий розрив між собівартістю та фактичною ціною призвів до 

прямого субсидування галузі в обсязі 16 млрд. грн. (бюджет на 2014 р.) 
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Рис. 3.5. Основні проблемні причинно-наслідкові зв’язки у ВЕЕУ 

Джерело: аналіз автора. 
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У підході держави до лібералізації ринку вугілля є суперечність. З одного 

боку, план реформи ринку вугілля передбачає ліквідацію ДП «Вугілля України», з 

іншого — теплові ГК будуть усе одно зобов’язані купувати вугілля у державних 

шахт. Окрім того, найближчим часом уряд не планує подальшої приватизації, а 

натомість запустив механізм передачі шахт в оренду на засадах державно-

приватного партнерства. Передача шахт в оренду, найімовірніше, обумовлена 

пріоритетом уряду зберегти зайнятість у галузі (за умов роздержавлення 

звільнення персоналу можуть мати місце вже за три-п’ять років по підписанню 

приватизаційного договору). За оцінками міністерства, галузь потребує інвестицій 

обсягом 19 млрд. грн.
*
 

Поточне завдання забезпечення ВЕЕУ необхідним обсягом енергетичного 

вугілля у зв’язку з окупацією східної частини України можна охарактеризувати як 

надзвичайно складну, але водночас здійсненну. 

Станом на 2015 р., 115 зі 150 українських вугільних шахт перебуває на 

окупованій терористами території [193]. На непідконтрольній території 

зосереджено практично весь видобуток антрацитового вугілля, а на 

підконтрольній — залишилося виробництво вугілля т.зв. газової групи. За 

непідтвердженою інформацією, значна частина малих державних шахт навмисне 

зруйнована або затоплена (через знеструмлення) без можливості відновлення. 

Своєї черги, одні з найбільших вуглевидобувних підприємств України — 

приватні компанії «Ровенькиантрацит» та «Свердловантрацит», які опинилися в 

зоні бойових дій, — скоротили свій видобуток на 77% та 82% відповідно 

(обчислення автора на основі [194]), а їхній поточний обсяг видобутку складно 

вивозити на підконтрольну Україні територію. У 2014 р. видобуток енергетичного 

вугілля в Україні скоротився на 12%, а в лютому 2015 р. — на 25% порівняно з 

лютим 2014 р. У відповідь на це наприкінці 2014 р. були розпочаті поставки 

вугілля з Південно-Африканської Республіки (зараз ціна з доставкою на ТЕС 

                                           
*
 «Попередній перелік вугледобувних підприємств/шахт, що можуть мати перспективу розвитку за умови 

суттєвої зміни цінової політики, впровадження високопродуктивного очисного устаткування для відробки тонких 

пластів, надолуження відставання капітального будівництва» від 2010 р. Джерело: Міністерство вугільної 

промисловості України. 
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стабілізувалася на рівні $99/т), незначні поставки з РФ за ціною $73/т [195], а 

також точиться дискусія про допустимість купівлі вугілля з підконтрольної 

терористам території. У результаті цих поставок чистий імпорт антрациту 

становив 7 млн. т (на суму імпортного сальдо $1,25 млрд.), що є великим обсягом 

стосовно внутрішнього видобутку антрациту (14,3 та 19,0 млн. т у 2014 та 2013 р. 

відповідно) та приблизно дорівнює докризовому річному обсягу його споживання 

підприємствами ВЕЕУ [196]. 

Проте разом зі значною частиною шахт на окупованій території перебуває й 

значна частка промисловості, яка припинила чи дуже скоротила випуск своєї 

продукції. Наприклад: «Донецьксталь», Єнакієвський і Макіївський металургійні 

заводи, Ясинівський, Алчевський і Горлівський коксохімічні заводи, «Укрсплав», 

Комбінат «Каргілл», Концерн «Стірол» та багато ін. У січні 2015 р. індекс 

промислового виробництва знизився до 79 пунктів [197]. На тлі промислового 

спаду виробництво електроенергії підприємствами ВЕЕУ скоротилося на 32% у 

лютому 2015 р. [198]. Оціночна крива пропозиції (за собівартістю) енергетичного 

вугілля подана на рис. 3.6. 

 

 

Рис. 3.6. Оціночна крива пропозиції  

(за собівартістю) енергетичного вугілля в лютому 2015 р. 

Джерело: упорядкування та обчислення автора за даними [194; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 

203]. 
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Крива пропозиції складена на основі собівартості, а не ціни, оскільки 

остання є викривленою через адміністративне втручання держави шляхом 

встановлення ціни значно нижче собівартості, яка, своєї черги, до девальвації 

гривні у 2014 була значно вищою від ціни імпорту. Наприклад, у лютому 2015 р. 

середня ціна продажу вугілля з державних шахт становила 800 грн., у той час як 

собівартість — 1 740 грн.: різниця була покрита державним коштом. Уряд планує 

припинити субсидування економічно невигідного видобутку. Слід також 

зазначити, що на графіку вертикальна шкала обрізана. У лютому 2014 р. було три 

підприємства, собівартість на яких становила понад 3 000 грн., серед яких 

найвища була зафіксована на шахті Білоріченська — 8 800 грн./т, що відповідає 

ціні приблизно 10 т імпортного вугілля в той час. 

З рис. 3.6 можна зробити декілька висновків у проекції на ВЕЕУ. По-перше, 

крива пропозиції стала суттєво коротшою: видобуток зменшився з 4,9 млн. т 

(лютий 2014 р.) до 2,4 млн. т (лютий 2015 р.). По-друге, за останній рік у 

результаті бойових дій зі структури пропозиції зникло щонайменше близько 

0,9 млн. т/місяць неефективного видобутку (собівартість якого перевищує ціну 

імпорту) і 1,6 млн. т/місяць ефективного видобутку (собівартість нижча або 

приблизно дорівнює ціні імпорту). По-третє, місячного видобутку в обсязі 

2,4 млн. т має вистачити для задоволення потреб ВЕЕУ з мінімальною потребою в 

імпорті. 

Ще однією суміжною до ВЕЕУ ланкою є трансмісія електроенергії разом із 

диспетчерським управлінням енергосистемою, які покладені на ДП «Укренерго». 

Уряд не планує роздержавлення компанії, проте не виключає її корпоратизації. 

Тарифи на передачу струму високовольтними мережами встановлюються 

НКРЕКП; платником є «Енергоринок». Окрім того, компанія продає 

постачальникам права доступу до міждержавних ЛЕП на умовах аукціону. 

Кабінет міністрів щорічно встановлює планову величину прибутку компанії 

(відповідно до яких НКРЕКП встановлює тариф) який в повному обсязі 

спрямовується на оновлення виробничих фондів. 
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Передача (дистрибуція) електроенергії на 90% в фізичному вимірі (87% в 

грошовому) представлена регіональними вертикально інтегрованими 

монополіями — обленерго — які поєднують функції передачі (розподільчі 

компанії, або РК) електроенергії середньо- та низьковольтними мережами та її 

постачання в точках приєднання кінцевих споживачів. Обленерго закуповують 

електроенергію в ДП «Енергоринок» та продають її постачальникам та кінцевим 

споживачам. Основними джерелами прибутку компаній є адміністративно 

встановлювані інвестиційні надбавки та мінімізація втрат електроенергії в мережі 

(якщо витрати в мережі менші від нормативних, відповідна різниця стає 

прибутком компанії). Реформа передбачає юридичне відокремлення передачі від 

поставки. Майже усі обленерго вже перебувають у приватній власності.  

Постачання електроенергії здійснюється або обленерго, або незалежними 

постачальниками. 

Споживання електроенергії характеризується перехресним субсидуванням: 

промислові споживачі за обчисленнями НКРЕКП, сплачують більше від 

економічно обґрунтованої ціни, у той час як побутові споживачі сплачують 

значно менше від неї. Перехресне субсидування здійснюється за допомогою 

дотаційних сертифікатів — щомісячних обсягів компенсацій утрат місцевих 

постачальників від постачання електричної енергії певним категоріям споживачів, 

затвердженим НКРЕКП. У 2013 р. загальна сума сертифікатів (перехресного 

субсидування) досягла 33 млрд. грн., що відповідає 38% від вартості оптових 

закупівель, які постачальники здійснили в 2013 р. 

Огляд галузі був би неповним, якби не включав у себе елемент державної 

підтримки, необхідність якої зумовлена «ручним» управлінням галуззю. 

Підтримка полягає в (1) прямих субсидіях (переважно для вуглевидобувної 

ланки), (2) мораторії на банкрутство компаній у державній власності та 

(3) пільговому кредитуванні. Захист компаній від банкрутства став відповіддю 

держави на штучні банкрутства, що тягли за собою відокремлення активів (як у 

випадку «Донбасенерго» у 2003 р.) або ж розмиття державної частки в структурі 

акціонерів (як у випадку «Дніпроенерго» у 2007 р.). Мораторій закріплено в 
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законі «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування 

підприємств паливно-енергетичного комплексу» та низці змін до нього, які 

передбачають заборону порушення справ про банкрутство та спрощені процедури 

взаємозаліків між фірмами. Ще одним важливим інструментом державної 

підтримки є надання пільгових кредитів від державного банку «Ощадбанк» 

(зазвичай, відсоткова ставка на третину нижча від ринкової). Левова частка 

кредитів державних енергокомпаній надана саме «Ощадбанком». Наприклад, у 

2014 р. сума кредитів від «Ощадбанку» ГК, «Енергоринку» та РК становила понад 

28 млрд. грн., з яких понад 11 млрд. грн. припало на ГК [204, с. 4–5]. 

Таким чином, ланцюг має риси як ринкового, так і адміністративного 

управління. До цих рис відносяться: значна частка державної власності, важелі 

адміністративного впливу на відпускну ціну електроенергії для підприємств 

ВЕЕУ та фінансовий стан підприємств, визначальний вплив на схему постачання 

палива, мораторій на банкрутство компаній та інші інструменти державного 

впливу, в тому числі субсидії та пільгове кредитування. 

Для подальшого моделювання роботи ВЕЕУ необхідно описати варіанти 

забезпечення галузі паливом. Для цього переваги та недоліки вугілля, як 

основного палива ВЕЕУ порівняно з природним газом, узагальнено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Сильні та слабкі сторони вугілля як палива для ВЕЕУ 

Сильні сторони вугілля Слабкі сторони вугілля 

1. Нижчий ризик перебоїв постачання, оскільки 

поклади відносно рівномірно розподілені між 

регіонами світу, на відміну від газу та нафти 

2. Нижча ціна порівняно з газом та нафтою навіть 

зважаючи на природоохоронні витрати (в умовах 

сучасної недосконалої архітектури ринку в 

Україні) 

3. Найбільші світові запаси (120 років, що значно 

більше світових запасів нафти та газу) 

4. Відносно низька ліквідність ринку похідних 

(від вугілля) цінних паперів, що убезпечує 

базовий актив від волатильності, спричиненої 

позагалузевими факторами (наприклад, ціна на 

нафту залежить від фінансового ринку загалом та, 

зокрема, кон’юнктури ринків інших класів  

1. Високий уміст сірки та вуглецю, що 

спричиняє викиди парникових газів прямої 

(CO2; 95 кг/ГДж порівняно з 56 кг/ГДж для 

природного газу) та непрямої дії (SO2, NOx; 

спалювання газу практично не спричиняє 

викиди цих забруднювачів). 

2. Низька частка торгівлі на організованому 

ринку (16% від світового ринку в 2008 р. — 

менше від нафти та газу), що ускладнює 

визначення базової ціни. Адже паливо 

характеризується широкими діапазонами 

різних характеристик (теплотворність, 

летючість, вологість, вміст карбону, сірки, 

золи). Через це стандартизація продукту, 

необхідна для біржової торгівлі, можлива 

лише для вугілля найвищої якості. 
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Продовження таблиці 3.3 

Сильні сторони вугілля Слабкі сторони вугілля 

активів, як-от боргового та акціонерного капіталу, 

що особливо яскраво ілюструється спекулятивним 

зростанням ціни до рекордного значення під час 

світової фінансової кризи 2008 р.) 

Окрім того, часто торгові відносини 

виробника та споживача є довготерміновими 

й тому не потребують торгового 

посередництва. 

3. Високі капітальні витрати на введення в 

експлуатацію вугільних енергоблоків 

(мінімум 1 500 дол. США/МВт) порівняно з 

газовими енергоблоками (до 800 дол. 

США/МВт) 

4. Торгова активність зосереджена переважно 

у найбільших морських портах, а частка 

торгівлі «суходолом» неухильно знижується. 

Основною причиною стрімкого розвитку 

міжнародного ринку вугілля став перший 

нафтовий шок 1973 р., а після другої нафтової 

кризи 1979 р. Міжнародне енергетичне 

агентство заборонило країнам-членам 

будувати нові електростанції, які працюють 

на нафті, підвищивши цим привабливість 

вугільних електростанцій. 

Джерело: аналіз автора та [205, с. 26]. 

Порівнюючи вугілля внутрішнього та імпортного походження, слід 

зазначити, що більш ніж 95% видобутку українського вугілля перевищує 

дозволені в ЄС норми вмісту сірки та золи і, відповідно, не може експортуватися в 

країни Євросоюзу [192, с. 3–4]. Українське вугілля є екологічно брудним, а його 

спалення суперечить інтересам країни знизити викиди оксидів сірки, зокрема в 

рамках зобов’язань перед ЕнС. 

Чи не найважливішим фактором вибору палива є його ціна. Із табл. 3.4 

видно, що використання вугілля є значно дешевшим від спалювання газу 

(принаймні за актуальних для ВЕЕУ нижче 100 дол. США/т вугілля та 

щонайменше 300 дол. США/тис. куб. м природного газу) [206]. У ретроспективі, 

максимальні ціни на вугілля становили близько 180 дол. США/т упродовж 

нетривалої «бульбашки» на товарних ринках у 2008 р., коли кошти з ринків 

капіталу хеджувался на ринках товарів. Зазвичай же ціна вугілля для кінцевих 

споживачів коливається в діапазоні 60–100 дол. США/т., у той час як ціна газу 

становить щонайменше 300 дол. США/1000 куб. м [207].  
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Таблиця 3.4 

Наскільки спалювання газу дорожче за спалювання вугілля,  

зважаючи на термальну ефективність ВЕЕУ та калорійність палива 

 

Джерело: обчислення автора. 

Примітка: для наведених вище обчислень використані наступні припущення: калорійність 

українського вугілля — 5,50 Гкал/т, калорійність газу — 8,05 Гкал/тис. м куб., термальна 

ефективність вугільного енергоблоку — 33%, термальна ефективність газового енергоблоку — 

45%, фактор конверсії — 0,85 Гкал/МВт-год. 

ВЕЕУ притаманна низка особливостей інвестиційних потреб, що дуже 

важливо для подальшого моделювання в п. 3.2 та 3.3. При проектному терміні 

роботи турбіни в 220 тис. год. на 1 січня 2011 р. середнє напрацювання турбін для 

чотирьох найбільших ВЕЕУ становило 237 тис. год. Так само, при проектному 

терміні роботи енергоблоку в 30 років на сьогодні їх середній вік становить 52–

55 років. 

Застарілі та зношені потужності характеризуються низькою термальною 

ефективністю (30%; проектна — 38%; обчислення автора за [208]). З огляду на те, 

що підприємства ВЕЕУ генерують 36% від усієї електроенергії в Україні, є 

постачальниками 40% маневреної потужності задля балансування попиту й 

пропозиції в енергосистемі, надають близько 45 тис. робочих місць та є 

споживачами 65% внутрішнього видобутку енергетичного вугілля (обчислення 

Ціна вуг.,

дол. США/т 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

50 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 161% 181% 201% 221% 241% 261%

60 -16% 0% 17% 34% 50% 67% 84% 100% 117% 134% 151% 167% 184% 201%

70 -28% -14% 0% 15% 29% 43% 57% 72% 86% 100% 115% 129% 143% 158%

80 -37% -25% -12% 0% 13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100% 113% 125%

90 -44% -33% -22% -11% 0% 11% 22% 34% 45% 56% 67% 78% 89% 100%

100 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

110 -54% -45% -36% -27% -18% -9% 0% 9% 18% 28% 37% 46% 55% 64%

120 -58% -50% -42% -33% -25% -16% -8% 0% 9% 17% 25% 34% 42% 50%

130 -61% -54% -46% -38% -31% -23% -15% -8% 0% 8% 16% 23% 31% 39%

140 -64% -57% -50% -43% -36% -28% -21% -14% -7% 0% 7% 15% 22% 29%

150 -67% -60% -53% -47% -40% -33% -27% -20% -13% -6% 0% 7% 14% 20%

160 -69% -62% -56% -50% -44% -37% -31% -25% -19% -12% -6% 0% 6% 13%

170 -71% -65% -59% -53% -47% -41% -35% -29% -23% -17% -12% -6% 0% 6%

180 -72% -67% -61% -55% -50% -44% -39% -33% -28% -22% -16% -11% -5% 0%

190 -74% -68% -63% -58% -53% -47% -42% -37% -31% -26% -21% -16% -10% -5%

200 -75% -70% -65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10%

Ціна газу, дол. США/1,000 м куб.
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автора за [190; 191]), — то питання інвестиційних потреб галузі є невідокремним 

від питань енергетичної безпеки країни та злагодженої роботи ланцюга створення 

вартості: вуглевидобування — ВЕЕУ — трансмісія — дистрибуція — 

постачання — споживання. 

У найзагальніших рисах, причиною проблем є неефективність ринку, який, 

згідно з Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки, мав бути 

реформований у ліберальний. Частиною реформи є залучення інвестицій у галузь 

шляхом приватизації [92, с. 57–64], якій підлягають неприватизовані 

підприємства ВЕЕУ ПрАТ «Центренерго» та «Донбасенерго» (приватизовано 

в 2013 р., але зараз законність приватизації оскаржується та існує ймовірність 

повернення пакету акцій назад у власність держави) [209; 210]. Окрім цих 

компаній, на ринку присутні приватне ТОВ «Східенерго», ПрАТ «Дніпроенерго» 

та «Західенерго», які також потребують значних інвестицій, хоч і оперують не 

настільки застарілими потужностями (окрім «Західенерго») та входять до складу 

вертикально інтегрованого енергетичного холдингу «ДТЕК». 

Проблема зносу може бути вирішена інвестиціями у відновлення основних 

виробничих фондів, що в середньому становить 350 дол. США в розрахунку на 

1 кВт установленої потужності. Додаткові інвестиції в 150 дол. США у 

розрахунку на 1 кВт встановленої потужності необхідні для екологічної 

модернізації та зумовлені (1) високими нормами викидів забруднювачів 

(перевищують норми ЄС в 4–24 рази), притаманними застарілим технологіям, та 

(2) зобов’язаннями України перед ЕнС до 2018 р. привести норми забруднення у 

відповідність до норм Євросоюзу. Своєї черги, необхідний обсяг капітальних 

робіт по суті є докорінною модернізацією вартістю 500 дол. США на 1 кВт., або 

близько 122 млрд. грн. 

Це надзвичайно висока потреба порівняно із сукупним річним чистим 

доходом в обсязі 49 млрд. грн. (та чистим прибутком у 5 млрд. грн.) [207]. Слід 

окремо наголосити на тому, що законодавство України визначає такий обсяг робіт 

як капітальний ремонт. Адже модернізація визначена як ремонтно-відновлювальні 

та реконструктивні роботи на теплосиловій установці, вартість яких перевищує 
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50% вартості нової установки (нова установка коштує не менше 1500 дол. США 

за 1 кВт) тієї самої потужності та тієї самої технології, або такі роботи, що 

забезпечать продовження ресурсу роботи установки на термін не менше 

100 000 годин [142; 147, с. 12]. 

Фінансова доцільність модернізації полягає в тому, що придбати зношені 

потужності та модернізувати їх значно дешевше, ніж будувати нові «з нуля». 

Розгляньмо це твердження докладніше. Для аналізу інвестиційної привабливості 

галузі використаймо метод на основі активів, або витратний метод. Цей метод 

використовується визначення вартості інвестиційного об’єкта в умовах 

гіпотетичного продажу [211, с. 143]: у нашому випадку в умовах запланованої 

приватизації або первинного розміщення акцій холдингу, який володіє активами у 

ВЕЕУ. Зазначимо, що витратний метод є найпридатнішим для оцінки активів 

ВЕЕУ в умовах неможливості застосування альтернативних методів — дохідного 

та порівняльного. 

На думку автора, дохідний метод не є придатним, оскільки за 

невизначеності щодо реформи результат залежав би від широкого набору 

припущень щодо майбутніх доходів та витрат компаній. Так само порівняльний 

підхід не є придатним для аналізу через низьку ліквідність українського 

організованого фондового ринку, який не здатний адекватно відображати вартість 

компаній. Своєї черги результати, отримані за допомогою підходу на основі 

активів, залежать від мінімальної кількості суб’єктивних припущень та не 

залежать від значних збурень на неліквідному фондовому ринку України. 

Отже, витратний метод був застосований з наступним переліком 

припущень: 

– консервативна оцінка вартості спорудження нових вугільних 

потужностей становить 1 500 дол. США за 1 кВт. Залежно від технологій ціна 

становить 1 400 – 2 100 дол. США за 1 кВт (обчислення автора за [212; 213; 214; 

215; 216; 217; 218; 219]); 

– «технологічний лаг» між технологіями 1950–1970-х рр. та сучасними 

враховано в моделі оцінювання за допомогою 25-відсоткового дисконту до 
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вартості нових потужностей (відображає на 25% нижчу термальну ефективність 

та низку якісних характеристик обладнання); 

– знос потужностей, що становить не менше 80%, обчислюється як 

середньозважене (на потужність енергоблоків) напрацювання турбін (тис. год.), 

поділене на 300 тис. год. (найбільше напрацювання турбін подібної технології, що 

спостерігалося за часів СРСР). Хоч турбіна є лише частиною технології ВЕЕУ, 

навіть такий спрощений підхід до визначення зносу є кращим від використання 

бухгалтерського зносу (особливо з огляду на те, що компанії здійснюють 

переоцінку активів не одночасно, і тому їхні показники амортизації не є 

порівняльними) та доволі адекватним технічним індикатором зносу; 

– вартість нових потужностей зменшується на (1) величину 50-

відсоткового дисконту до вартості спорудження газових енергоблоків (за 

припущення ціни в 800 дол. США за 1 кВт), які законсервовано через високу ціну 

природного газу, та (2) величину чистого боргу (кредити мінус готівка та її 

еквіваленти); 

З інвестиційного погляду цей актив є привабливим, оскільки в розрахунку 

на 1 кВт його можна придбати за невисоку ціну (від 100 дол. США), інвестувати в 

модернізацію 500 дол. США та, зрештою, отримати аналог нового активу, 

вартість якого становить щонайменше 1 500 дол. США (обчислення автора за 

[190; 207; 208]). 

Для подальшого моделювання необхідно також висвітлити низку 

негативних екологічних ефектів від роботи ВЕЕУ, які посилюють нагальність 

виконання екологічних зобов’язань у рамках членства України в ЕнС. У 2009 р. 

(остання публічно доступна оцінка) обсяг сплачених річних зборів 

підприємствами ВЕЕУ енергетики України становив близько 

520 млн. грн. 2009 р., що більш ніж у 20 разів менший за економічну оцінку 

шкоди, яку викиди завдають суспільству та економіці у вигляді трьох основних 

проблем, наведених нижче. 

1. Додаткова захворюваність та смертність. Загальна частота виникнення 

випадків гострих і хронічних хвороб органів дихання в населення, яке мешкає 
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поблизу ТЕС, перевищує середню в 2,1 разу. За різними оцінками, в абсолютних 

цифрах додаткова смертність через забруднення повітря в Україні сягає близько 

30 тис. осіб на рік. Виходячи з обчисленої для України статистичної вартості 

життя в 90 тис. дол. США на 2006 р., ціна втрат від додаткової смертності, 

пов’язаної із забрудненням повітря, становить 2,7 млрд. дол. США на рік, що 

відповідає 4% від ВВП. Для порівняння: Росія — 5% ВВП, а розвинені країни — 

близько 2%. У Росії кожна тонна викидів SO2 призводить до витрат 3 000 євро у 

сфері охорони здоров’я щороку. Загальний тягар від додаткових витрат через 

смертність і захворюваність становить близько 4 млрд. євро щороку від викидів 

SO2 та близько 1,5 млрд. євро щороку від викидів NOx. У США аналогічні суми 

виявляються на порядок більшими — кожна тонна SO2 та NOx призводить до 

близько 10 000 дол. США додаткового навантаження на бюджет. Щорічні витрати 

системи охорони здоров’я через рак, захворювання легенів та інші респіраторні 

захворювання, спричинені викидами шкідливих речовин, сягає більш 

ніж185 млрд. дол. США [137, с. 14–21]. 

2. Додаткові витрати в системі охорони здоров’я. За консервативними 

обчисленнями, обсяг безпосередніх витрат на візити лікарів та обслуговування в 

стаціонарах через захворювання, спричинені забрудненням повітря в Україні, 

перевищує 1 млрд. грн. на рік на момент оцінки в 2011 р. [137, с. 14–21]. 

3. Зниження якості сільськогосподарської продукції та вартості землі. 

Викиди в атмосферне повітря осідають і забруднюють ґрунтовий покрив у вигляді 

радіальних смуг на відстані до 20–30 км. Пил разом із розігрітим повітрям не 

миттєво осідає навколо ТЕС, а рухається повітряними потоками, з часом осідаючи 

на ґрунт, та чинить відчутний токсико-мутагенний вплив на агрокультури. 

Шкідливі викиди можуть призвести до зниження врожайності плодових 

насаджень, патології в характері плодоносіння дерев і неконтрольованих 

мутагенних процесів у агрокультурах. Так, встановлено, що діоксид сірки 

пригнічує розвиток рослин і робить агрокультури вразливішими до шкідників, що 

може зумовити збільшення використання пестицидів для протидії такій загрозі 

[137, с. 14–21]. 
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Нарешті, огляд економічних характеристик ВЕЕУ слід доповнити 

висвітленням учасників процесу модернізації ВЕЕУ в рамках її інтеграції до 

простору ЕнС та їхніх економічних інтересів: (1) ВЕЕУ, (2) видобування 

енергетичного вугілля, (3) енергетичне машинобудування, (4) споживач 

електроенергії, (5) група суспільних інтересів. 

До найбільш значущих конфліктів інтересів належать наступні. 

Вуглевидобування–споживач. Споживач — і як власне споживач, і як 

платник податків — не бажає фінансувати економічно неефективний видобуток 

вугілля, яке можна замінити на екологічно чистіше імпортне вугілля та/або 

природний газ. Однак, закриття всіх неефективних шахт є неможливим у 

короткотерміновій перспективі із соціальних міркувань. 

Електроенергетика–споживач. Споживач зацікавлений у якнайнижчих цінах 

та високій якості електроенергії. Своєї черги, група інтересів «електроенергетика» 

зацікавлена у максимізації інвестиційної складової ціни задля (1) якнайглибшої 

реновації (необов’язково модернізації) та подальшого експорту електроенергії (у 

певному розумінні, зацікавлена у фінансуванні експорту коштом споживача) та 

(2) перекладанні на споживача фінансових ризиків, пов’язаних із реформуванням 

галузі, модернізацією і т.п. 

Електроенергетика–суспільство. Група «електроенергетика» зацікавлена у 

відтермінуванні дорогої екологічної модернізації. Адже залучення значних 

інвестицій супроводжується вищими ризиками (за інших рівних умов: 

підвищення боргового навантаження, зростання ціни власного та боргового 

капіталу, підвищення необхідної норми реінвестування тощо) та, як наслідок, 

нижчою вартістю фірм. Своєї черги, суспільство зацікавлене в якомога швидшому 

покращенні якості повітря, проте через несформованість громадянського 

суспільства такий суспільний запит ще не достатньо сильний, щоб він був 

сильним фактором впливу на галузеву політику в електроенергетиці. 

Більше детальний опис груп економічних інтересів наведено в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Групи економічних інтересів у контексті впровадження LCPD 

Група Економічні інтереси 

Електро-

енергетика 

В інтересах галузі є якомога більша «глибина» модернізації як передумова 

збільшенню обсягів генерування електроенергії. Додатковий обсяг 

генерування може експортуватися в сусідні західні країни, що 

характеризуються жорсткішими екологічними обмеженнями та, відповідно, 

вищими цінами 

Машино-

будування 

В інтересах галузі є виконання якомога більшої частки робіт із капітального 

ремонту та модернізації та орієнтація станцій на вугілля (адже модернізація 

вугільних енергоблоків складніша і, відповідно, дорожча від модернізації 

газових енергоблоків) 

Вуглеви-

добування 

В інтересах галузі є збереження зайнятості, іншими словами — збереження 

видобутку на рівні, близькому до докризового (60 млн. т/рік), без 

повномасштабного закриття шахт та зі збереженням субсидування. 

Відповідно, повномасштабна модернізація ВЕЕУ є також в інтересах 

вуглевидобування, оскільки уможливить безпечне для довкілля спалювання 

екологічно брудного вугілля (без масштабної модернізації ГК будуть 

вимушені замінити вугілля на газ через нижчі норми викидів шкідливих 

речовин). Імпорт енергоресурсів-замінників (вугілля й газу) суперечить 

інтересам галузі, оскільки означатиме менший обсяг капітальних робіт 

Споживач 

електро-

енергії 

Особливістю споживача є сприйняття електроенергії як соціального блага, 

вартість якого має бути невідчутною. Таке сприйняття є наслідком тривалого 

потурання держави споживачеві у вигляді встановлення занижених цін на 

електроенергію. Тому в інтересах споживача є мінімальна ціна, але зі 

збереженням стабільності в електропостачанні. Відповідно, споживач 

зацікавлений у мінімальному масштабі модернізації, що відповідає 

збільшенню частки газу в структурі палива, оскільки модернізація газових 

енергоблоків значно дешевша від модернізації їхніх вугільних аналогів [220, 

с. 56]. З іншого боку, споживач також заінтересований у високій якості 

постачання електроенергії, проте ця вимога радше висувається до трансмісії, 

розподілу та постачання електроенергії, а не до ВЕЕУ. Можна припустити, 

що споживач надає перевагу виробництву електроенергії з імпортного 

вугілля, оскільки українське вугілля є екологічно бруднішим через високий 

вміст сірки та золи 

Суспіль-

ство 

В інтересах суспільства є отримання так званих суспільних благ. По-перше, 

суспільство має інтерес у реалізації права на чисте повітря [181, с. 51]. Такий 

запит можна сформулювати як мінімізацію викидів парникових газів прямої 

(СО2) та непрямої дії (NOx, SO2); з цього погляду бажаним є використання 

природного газу замість вугілля в тому обсязі, в якому це економічно 

досяжно. По-друге, суспільство потребує безперервності постачань на 

всьому ланцюгу створення вартості. З цього погляду покладання на 

внутрішні поставки палива (вугілля) видаються бажаними. По-третє, 

суспільство воліє мати стабільний валютний курс. Тому з погляду 

платіжного балансу бажані: (1) якомога більша частка робіт з модернізації, 

що виконувалася б фірмами українського машинобудування, та 

(2) збереження поточного обсягу видобутку українським вуглевидобуванням 

для мінімізації імпорту енергоносіїв 

Джерело: розробка автора. 
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Таким чином, можна підбити декілька проміжних підсумків, які ляжуть в 

основу оцінки потенційних економічних ефектів від імплементації LCPD в рамках 

участі України в ЕнС.1. У пункті 3.1 проаналізовано основні економіко-

інституційні аспекти, необхідні для застосування моделі, викладеної в наступному 

пункті і за допомогою якої здійснюється кількісна оцінка ефектів від інтеграції 

електроенергетики України до простору ЕнС. 

2. ВЕЕУ є складовою складного ланцюга створення вартості, який, згідно з 

державними програмами розвитку та зобов’язаннями України перед ЕнС, має 

пройти шлях лібералізації. Але сьогодні ВЕЕУ працює в специфічному режимі, 

який містить як елементи вільного ринку, так і значне пряме втручання держави в 

ціноутворення на ринках вугілля та електроенергії. Наріжним каменем реформи є 

впровадження справді незалежного регулятора: як юридично (необхідне 

ухвалення спеціального закону), так і фактично. 

3. У зв’язку із сильним державним втручанням та штучно заниженими 

екологічними податками і зборами за забруднення довкілля, якими обкладається 

ВЕЕУ, існує штучна перевага вугілля над природним газом. Проте за ринкових 

умов — із включенням до ціни відшкодування негативного впливу на довкілля з 

боку ВЕЕУ — вугілля та газ стають однаковими з погляду оцінки виробничої 

собівартості. 

4. Зниження викидів шкідливих речовин у повітря в рамках упровадження 

директиви LCPD вимагає докорінної модернізації фізично та морально застарілих 

потужностей ВЕЕУ, деякі з яких працюють у надкритичному віці. 

5. Особливість інвестиційних потреб ВЕЕУ полягає в низькій залишковій 

вартості: дешевше придбати зношені потужності та модернізувати їх, аніж 

споруджувати їх «з нуля». Водночас низька залишкова вартість ВЕЕУ відображає 

високі галузеві ризики. Тому залучення інвестицій (а разом з цим і можливість 

України виконати зобов’язання перед ЕнС) залежить від реформи галузі, яка має 

усунути галузеві ризики шляхом лібералізації та відмови від прямого втручання 

держави в роботу галузі. 
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6. Упровадження LCPD є складним процесом з огляду на те, що в його 

площині зосереджено різноспрямовані інтереси багатьох груп, що надає 

актуальності подальшому дослідженню не лише на галузевому рівні, а й на рівні 

загальної макроекономічної рівноваги. 

 

3.2. Моделювання потенційних економічних ефектів у 

вугільній електроенергетиці в умовах екологічної модернізації 

 

Нижче, у пунктах 3.2 і 3.3, досліджуються кількісні ефекти ВЕЕУ від 

упровадження директиви «Про великі спалювальні установки» (обмеження 

викидів у повітря шкідливих речовин підприємствами ВЕЕУ) у рамках виконання 

Україною зобов’язань перед ЕнС. За допомогою моделі детерміністичного типу та 

контрфактуального аналізу досліджуються реалістичні терміни впровадження 

директиви, необхідні для цього інвестиції, вплив від упровадження на ціну 

електроенергії та інші кількісні ефекти. З цією метою в даному пункті розглянуто 

низку методологічних аспектів, які застосовуються далі в пункті 3.3: 

контрфактуальний аналіз як методологічне підґрунтя оцінювання економічних 

ефектів від участі ВЕЕУ в ЕнС; тип, суть і тотожності моделі; а також структурні 

характеристики моделі. 

Наявні дослідження та публікації на тему ефектів у ВЕЕУ від участі в ЕнС 

мають переважно описовий характер: вони не містять кількісного прогнозу 

ефектів від упровадження LCPD в Україні. Наприклад, у документі для 

обговорення (т.зв. «зеленій книзі») [137, с. 8–21] всебічно висвітлюються причини 

недотримання екологічних стандартів у ВЕЕУ, відповідні негативні наслідки 

(наприклад, 30 тис. додаткових смертей щорічно), майбутні позитивні наслідки 

від упровадження LCPD. У пізнішому дослідженні [221, с. 25–29] — 

рекомендаційному документі (т.зв. «білій книзі») — викладено інтереси учасників 

процесу впровадження LCPD, здійснено огляд найкращих доступних технологій 

для її імплементації, сформульовано низку рекомендацій. 
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Статус виконання обов’язків перед ЕнС усіма його членами, в т. ч. 

впровадження LCPD, щорічно аналізується Секретаріатом організації (наприклад, 

[222, с. 146–147]). Подібні огляди за 2011–2014 рр. також було здійснено 

українськими дослідниками [223; 224; 225]. З огляду на описовий характер 

досліджень прогнозних ефектів від упровадження LCPD в Україні, залишається 

актуальним кількісне дослідження цього процесу. 

Тому в даному дисертаційному дослідженні здійснюється спроба 

вдосконалити теоретико-методологічний інструментарій прогнозування 

економічних ефектів від упровадження LCPD у ВЕЕУ. У такому звуженому 

контексті оцінювання об’єктом є ВЕЕУ, а точніше — динаміка взаємозв’язків 

основних натуральних і вартісних показників галузі. Завданням оцінювання є 

розробка такої моделі прогнозування основних галузевих показників, яка 

б (1) репрезентувала основні економічні аспекти роботи ВЕЕУ в контексті її 

участі в ЕнС; (2) уможливлювала аналіз різних сценаріїв запровадження LCPD; 

(3) уможливлювала аналіз сценаріїв на фінансову досяжність; (4) оперувала 

часовими рядами основних прогнозованих галузевих показників. 

Методологічним підґрунтям дослідження ефектів від імплементації LCPD є 

оцінювання впливів (impact evaluation) — оцінювання, виходячи з причинно-

наслідкового зв’язку між політикою (проектом, програмою, інтервенцією та ін.) та 

множиною її наслідків, яке застосовується з метою визначення, наскільки 

програма сприяє чи не сприяє інтересам різних груп інтересів (визначення 

Світового Банку за [226]). У контексті даного дослідження такою «політикою» є 

впровадження LCPD, а точніше — різні сценарії такого впровадження. Зазвичай, 

предметом дослідження в рамках оцінювання впливів є зміна добробуту груп 

інтересів, спричинена безпосередньо програмою. Відповідно, найскладнішим у 

застосуванні такого аналізу є визначення механізму причинно-наслідкових 

зв’язків між чинниками та наслідками для відповідних груп інтересів [226, с. 2, 4]. 

Зокрема, застосовувана в даному дослідженні модель відноситься до інструментів 

дослідження причинно-наслідкових зв’язків (див. табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Оцінювання впливів: типи та їхні характеристики 

Характе-

ристики 

Тип 

Звичайне оцінювання Моніторинг Операційне оцінювання 

Підхід Причинно-наслідковий Описовий Нормативний 

Суть Аналіз причинно-

наслідкових зв’язків між 

програмою та множиною 

наслідків 

Спостереження основних 

показників розвитку під 

час упровадження 

програми; є основою для 

коригування процесів з 

метою досягнення 

запланованих показників 

Аналіз ефективності 

впровадження політики та 

визначення причин 

відхилення фактичних 

показників від 

запланованих 

Приклад 

постановки 

питання в 

цілому 

Яким саме є 

«передавальний механізм» 

між програмою та 

множиною наслідків? 

Як описуються поточні 

процеси? Якими є 

інтереси учасників? 

Чи досягаються 

поставлені цілі? 

Приклад 

постановки 

питання в 

контексті 

даного 

дослідження 

Як зміниться ціна 

електроенергії з ТЕС у 

результаті реконструкції 

потужностей? У 

результаті реконструкції 

та «екологічної» 

модернізації відповідно до 

зобов’язань згідно з 

LCPD? З огляду на 

номінальний надлишок 

потужностей, яку частку 

потужностей ВЕЕУ 

необхідно відновити для 

забезпечення стабільного 

задоволення попиту на 

електроенергію? 

Як інтеграція до ЕнС 

узгоджується з 

економічними інтересами 

ВЕЕУ, внутрішніх 

учасників ринку вугілля 

та кінцевих споживачів? 

Якими показниками слід 

вимірювати ефекти від 

євроінтеграції? Чи існує 

такий сценарій інтеграції, 

сформульований у вигляді 

групи показників, який би 

задовольняв економічні 

інтереси всіх сторін? 

Наскільки виконується 

план освоєння 

капітальних витрат на 

підприємствах ВЕЕУ, 

викладеній у чинній 

Енергетичній стратегії до 

2030 р.? 

Джерело: розробка автора та [227, с. 7; 228, с. xix; 229, с. 7–9]. 

Оцінювання впливів зазвичай виконується у вигляді аналізу умовних 

сценаріїв, або т.зв. контрфактуального аналізу (counterfactual analysis) — 

порівняння фактичного сценарію (scenario «WITH» policy, чи WiP, чи фактичний: 

впровадження LCPD) із контрфактуальним (scenario «WITHOUT» policy, або 

WoP; гіпотетичний: без впровадження LCPD). Зазвичай умовний сценарій 

(scenario «WITHOUT» policy, або WoP) є модифікацією базового [227, с. 7]. 

Застосована в даному дослідженні модель відрізняється від стандартних 

моделей оцінювання ефектів із використанням контрфактуального аналізу. В 
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окремій публікації [230, с. 30] автор здійснив аналіз семи типів моделей 

оцінювання впливів на придатність для застосування в контексті ВЕЕУ та LCPD: 

(1) моделі ланцюга створення вартості, (2) моделі аналізу вигід та витрат в 

динаміці, (3) моделі галузевої рівноваги, (4) моделі одночасної рівноваги на двох і 

більше ринках, (5) моделі, що спираються на матрицю суспільних рахунків, 

(6) моделі обчислюваної загальної (макроекономічної) рівноваги, (7) моделі, що 

поєднують мікро- та макроекономічну рівновагу. 

Моделі 1–2 відносяться до детерміністичних, а 3–7 — до економетричних (у 

них застосовуються складні апарати статистики, теорії ймовірності, матричної 

алгебри та ін.). 

Моделі 3–7 погано підходять для даного дослідження через низку причин: 

їхні предмети моделювання значно ширші від предмету дослідження даної 

роботи; за їхньою допомогою можна моделювати зазвичай лише один стан — на 

момент після реалізації політики; окрім того, такі моделі є складними в тому 

сенсі, що їхнє застосування зазвичай потребує фаху з дуже вузькою 

спеціалізацією на відповідному типі моделювання. Тому в даному дослідженні 

розроблено модель змішаного типу, яка позбавлена перелічених недоліків завдяки 

поєднанню елементів моделі ланцюга створення вартості (слугує для 

моделювання операційної діяльності ВЕЕУ) і моделі аналізу вигід та витрат 

(фінансового аспекту ВЕЕУ). 

Така гібридна модель є відносно простою та придатною для моделювання 

показників у їхній динаміці: моделюється не стільки кінцевий ефект, скільки 

перехідний період від початку до завершення виконань зобов’язань перед ЕнС. 

Обмеження такої моделі полягає в тому, що вона, через специфіку предмету 

моделювання, залишає поза увагою поведінковий аспект фірм ВЕЕУ. 

Предметом моделювання є система агрегованих виробничих та фінансових 

показників п’яти фірм ВЕЕУ, на які припадає 95% генерування ВЕЕУ 

(«Західенерго», «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Східенерго», «Західенерго»). 

У рамках моделі ВЕЕУ розглядається як одна умовна фірма, яка є штучно 

сконструйованим предметом аналізу. Сильним боком агрегування показників є 
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можливість аналізувати галузь як сукупність дуже схожих одна на одну фірми: 

вони оперують у єдиному енергоринку та спільному жорсткому регуляторному 

середовищі, мають майже однакові портфелі потужностей за технологіями та 

віком. Слабким боком такого агрегування є те, що модель не бере до уваги 

механізми взаємодії між фірмами. 

Новизна запропонованої моделі полягає в тому що, вона поєднує елементи 

моделі ланцюга створення вартості й моделі аналізу вигід та витрат, що робить її 

придатною для застосування до ВЕЕУ в умовах участі України в ЕнС. 

Загальна ідея моделі полягає в моделюванні сценаріїв та перевірці їх на 

досяжність із фінансового погляду. Основні економічні зв’язки моделі спрощено 

можна сформулювати наступним чином. Упровадження LCPD зумовлює 

масштабні інвестиції в основні фонди та, як наслідок, зростання активів. Своєї 

черги, зростання активів балансується зростанням пасивів за рахунок 

реінвестування прибутку та нових запозичень. Сценарій вважається досяжним, 

якщо залучення інвестицій для модернізації супроводжується нормальними 

значеннями показників фінансового здоров’я (у т. ч. кредитного навантаження) 

галузі. 

Для моделювання сценаріїв застосовується трирівнева операційно-

фінансова модель детерміністичного типу. Першим рівнем моделі є 

операційний — сукупність виробничих зв’язків між припущеннями щодо 

сценаріїв упровадження LCPD (структура палива, характер інвестицій, термін 

виконання капітальних робіт та ін.) та результативними показниками (обсяги 

виробництва, норми викидів шкідливих речовин у повітря та ін.). 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 — це сукупність 

вибраних показників із фінансової моделі в контексті макроекономіки (наприклад, 

зростання витрат на газ є зростанням імпорту; зростання активів є зростанням 

інвестицій). 

У модель закладено низку тотожностей та нерівностей. 
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По-перше, за певний період (наприклад, 2016–2026 рр.) має бути 

модернізований та введений в експлуатацію такий обсяг потужностей, який 

необхідний для задоволення внутрішнього попиту на виробництво електроенергії 

підприємствами ВЕЕУ відповідно до чинної енергетичної стратегії — див. 

формулу 3.1: 

 

 



2025

2016i

%100аніМодернізов

iПотужності   (3.1) 

 

По-друге, структуру паливозабезпечення (ПЗ) ВЕЕУ утворюють вугілля 

внутрішнього видобутку конкурентоспроможне (ВВК), вугілля внутрішнього 

видобутку неконкурентоспроможне (видобуток якого неможливий без державних 

субсидій; далі — ВВН), вугілля імпортне (ВІ), природний газ імпортний (ПГІ) — 

див. формулу 3.2: 

 

 
 





ГІВІВВНВВКпаливо

паливо

іПЗуЧасткаi
,,,

%100__,   (3.2) 

 

По-третє, базова бухгалтерська тотожність (див. формулу 3.3) використана 

як основна фінансова складова моделі: 

 

 язанняЗобовкапіталВласнийАктиви '   (3.3) 

 

По-четверте, дотримання тотожності (див. формулу 3.3) здійснюється 

врівноваженням активів ( .незб

іА ) та суми власного капіталу й зобов’язань  

( .. .незб

і

незб

і ЗобВК  ). Якщо пасивів не вистачає для фінансування зростання активів, 

останні балансуються позиками (
іEFN ); а в разі надмірного фінансування 

(практично неймовірний варіант для ВЕЕУ), активи балансуються вільними 

готівковими коштами (
іSFN ), доступними для виплати дивідендів. 
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де 
іSFP  — балансування надлишку фінансування (surplus funds plug), 

іEFN  — балансування дефіциту фінансування (external financing needed plug). 

іSFP  є складовою загальної суми кредитів на балансі ВЕЕУ. Формулі їх 

обчислення в рамках моделі притаманна циклічність: після внесення до моделі 

всіх припущень активи та пасиви не збалансовані; по мірі балансування за 

допомогою боргу зростає кредитне навантаження, яке зменшує чистий прибуток, 

а разом із ним змінює величину пасивів (зменшуючи нерозподілений прибуток 

або непокритий збиток у власному капіталі), що знову призводить до 

розбалансування активів та пасивів (див. рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Схема циклічного зв’язку у визначенні структури капіталу 

Джерело: розробка автора. 

Примітка: Ф1 та Ф2 — відповідно, форма фінансової звітності №1 («Баланс») та №2 («Звіт про 

фінансові результати»); ст. — стаття фінансової звітності. 

Для досягнення тотожності (3.3) за допомогою програми 

Microsoft Excel 2010 застосовується ітеративне обчислення для циклічних 

посилань з кроком в 0,1% від множників, наведених на рис. 3.7. 

По-п’яте, критерієм адекватності моделі є дотримання показників 

(коефіцієнтів) фінансового здоров’я галузі. Зокрема, частка позикових коштів у 

структурі капіталу мусить бути меншою від значення, яким характеризується 

еталонна вибірка. Окрім того, мають виконуватися норми поточної 

платоспроможності підприємств галузі (характеризуються коефіцієнтами 

Кредити (Ф1: ст. 

440, 450, 500) 

Фінансові витрати 

(Ф2: ст. 140) 

Чистий прибуток 

(Ф2: ст. 220) 

Нерозп. прибуток 

(Ф1: ст. 350) 

Власний капітал 

(Ф1: ст. 380) 

Структура 

капіталу 
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фінансової стійкості): грошовий потік від операційної діяльності (ОГП) та 

операційний прибуток (ОП) повинні перевищувати фінансові витрати у кожному 

розрахунковому періоді: 
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i  (3.5) 

А тепер розгляньмо основні структурних характеристики моделі. 

По-перше, обчислення прогнозних показників здійснюється на річній основі 

в період 2016–2026 рр.; прогнозні роки починаються 1 січня та завершуються 

31 грудня; показники запасу (наприклад, обсяг споживання палива) та потоку 

(наприклад, ціна) обчислюються відповідно на кінець періоду та як середньорічні. 

По-друге, як уже було зазначено вище, предметом моделювання є система 

агрегованих показників: галузь розглядається як одна умовна фірма (benchmark 

company), яка є штучно сконструйованим предметом аналізу. 

По-третє, у поточних умовах номінального надлишку потужностей 

необхідний обсяг модернізації задля впровадження LCPD обчислюється, 

виходячи з (1) обраної довготермінової структури паливозабезпечення відповідно 

до різних сценаріїв, (2) необхідних обсягів генерування, (3) технічно необхідного 

резерву потужності (reserve margin). 

По-четверте, скорочення норм викидів шкідливих речовин відбувається 

пропорційно рівномірному введенню в експлуатацію модернізованих основних 

виробничих фондів упродовж 2016–2026 рр. 

По-п’яте, ціноутворення на електроенергію ВЕЕУ здійснюється на основі 

підходу «Витрати + норма прибутку». До витрат відносяться наступні статті: 

паливо, податки на забруднення повітря, оплата праці, соціальні витрати, 

амортизація, накладні витрати, податок на прибуток та ін. 
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По-шосте, норми прибутку, які закладаються до ціни, обчислюються 

виходячи зі справедливої ставки дохідності на капітал (ССДВК; regulated rate of 

return on capital, RROC): як власний, так і позиковий. Довготермінове планування 

інвестицій у ВЕЕУ неможливе без визначення справедливої ціни капіталу як 

винагороди за інвестування в галузь, яка гостро потребує капітальних вкладень. 

Приведення ВЕЕУ до вимог ЕнС залежить від інвестицій у модернізацію її 

потужностей, своєї черги, залучення інвестицій залежить від адекватності ставки 

дохідності галузевим ризикам. Окрім того, далі в цьому дослідженні ставка 

дохідності використовуватиметься для визначення справедливої ціни 

електроенергії з ВЕЕУ в процесі адаптації галузі до екологічних вимог ЕнС. Тому 

існує нагальна потреба в оцінці адекватної ставки дохідності для акціонерного 

капіталу ВЕЕУ,
*
 виходячи з поточної кон’юнктури міжнародного ринку капіталу. 

Відповідно, нижче наведено результати обчислень адекватної ставки 

дохідності, яка далі буде застосована як вхідні дані для фінансового моделювання 

роботи ВЕЕУ. Власне методологія таких обчислень викладена лише в загальних 

рисах, оскільки є допоміжною в контексті даного дослідження, а також є темою 

окремої статті автора цього дисертаційного дослідження. ССДВК, своєї черги, 

обчислюється беручи до уваги кон’юнктуру на міжнародному ринку капіталу, 

відмінності між борговим та податковим навантаженнями між енергокомпаніями 

в юрисдикції різних країн (методика обчислення розроблена в статті автора [231], 

результати обчислень наведені в статті автора [232]). Для визначення ставки 

використано модель оцінки капітальних активів (МОКА), до якої висунуто 

наступні вимоги. 

1. Обчислення порівняльних показників мають спиратися на вибірку 

аналогічних фірм. В останні десятиліття складання такої вибірки ускладнилося, 

оскільки в ході реструктуризації електроенергетики в країнах з ринковою 

економікою залишилося мало недиверсифікованих фірм, які здійснюють лише 

один вид діяльності (pure play companies) — генерування електроенергії. Зазвичай 

                                           

*
 Слід зазначити, що терміни «необхідна дохідність», «затребувана дохідність», «справедлива дохідність», 

«очікувана дохідність» та «ринкова дохідність» використовуються в цьому дослідженні як синонімічні. 
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енергокомпанії також здійснюють нерегульовані види діяльності: видобуток 

вугілля, транспортування газу, передача, постачання й торгівля електроенергією 

та ін. [233, с. 50–52]. Вибірка, яка складається з недиверсифікованих фірм, 

характеризується більшою подібністю до підприємств ВЕЕУ, проте гіршою 

репрезентативністю показників (відмінні ступені ліквідності фондових ринків та 

акцій фірм, неповнота інформації про фірми з різних ринків, малий розмір 

вибірки тощо). Тому в основі складання вибірки закладений компроміс між 

строгою подібністю до предмета оцінювання, з одного боку, та 

репрезентативністю вибірки — з іншого. 

2. Обчислення мають спиратися на дані з міжнародного ринку капіталу, 

оскільки держава планує залучити інвестиції в галузь саме з цього ринку. Тому 

ставка має адекватно відображати не лише ризик, притаманний галузі, а й ризик, 

притаманний країні. 

3. Обчислення мають продукувати радше діапазон обґрунтованих значень 

ставок, аніж одне єдино правильне значення [233, с. 50]. 

4. Обчислення структури капіталу має спиратися на експертне судження про 

роль короткотермінового боргу в структурі фінансування. Згідно з теорією 

структури капіталу, інвестований у довготерміновій перспективі капітал 

складається з акціонерного капіталу та довготермінового боргу, а 

короткотерміновий борг розглядається як маржинальне (дорожче) джерело 

фінансування тимчасових потреб та засіб забезпечення нормативу ліквідності. 

Проте на практиці короткотерміновий борг може використовуватися інтенсивно: 

наприклад, для рефінансування довготермінового боргу чи фінансування 

капітального будівництва тощо, або бути замінником недоступного 

довготермінового боргу через високі вимоги з боку кредиторів. У такому випадку 

він має включатися до суми інвестованого капіталу. Емпіричні дослідження 

вказують на те, що в перехідних економіках Східної Європи банки надають 

переважно короткотермінове фінансування оборотного капіталу, а необоротні 

активи фінансуються переважно акціонерним капіталом. Порівняно низька часка 

довготермінового боргу пояснюється неефективним корпоративним управлінням, 
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недорозвиненістю ринку боргового капіталу, інституційної та правової 

інфраструктури [234, с. 408–411]. 

Для визначення ставки застосовано загальноприйнятий алгоритм: 

(1) складення вибірки аналогічних фірм, (2) визначення вхідних даних для фірм з 

урахуванням їхнього боргового плеча та податкового навантаження, 

(3) коригування отриманих показників з метою усунення ефектів боргового 

фінансування та оподаткування — приведення показників до «спільного 

знаменника», (4) оберненого коригування («ре-коригування») на ці ефекти з 

огляду на притаманні вибірці ефекти боргового навантаження та оподаткування. 

Наприклад, спершу визначається бета-коефіцієнт аналога з урахуванням 

боргового навантаження (Beta levered), потім, виходячи з фактичної частки боргу в 

структурі капіталу аналога, визначається бета-коефіцієнт активів за умови 

відсутності боргу (Beta unlevered); до отриманого Beta unlevered застосовується 

поправка на частку боргу в розглядуваній фірмі й у результаті отримується 

остаточний Beta relevered.  

Результати обчислень подані в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Вхідні дані для МОКА в міжнародній перспективі 

Країна США США ВБ Австралія Шанхай Бразилія РФ 

Індекс S&P500 Bloomberg FTSE100 ASX200 Shashr Bovespa RTS 

Кількість фірм 13 25 1 3 27 16 14 

Бета, 5 років 0,66 0,66 0,72 н. д. 0,99 0,67 -0,05 

Бета, 2 роки 0,68 0,69 0,56 0,85 0,94 0,72 0,30 

Борг, % капіталу 53% 53% 50% 25% 65% 30% 2% 

Фактична доходність  

акціонерного капіталу 
11% 9% 36% 2% 7% 16% 6% 

Необхідна доходність 

акціонерного капіталу (Re) 
8% 8% 8% 13% 13% 14% 13% 

Середньозважена  

ціна капіталу (WACC) 
6% 5% 6% 11% 7% 13% 11% 

Доходність на  

інвестований капітал (ROIC) 
7% 6% 18% 2% 4% 11% 6% 

Зростання дивідендів, 5 років 4% 2% 10% 21% 4% 14% 2% 

Джерело: обчислення автора за [207], [235, с. 39]. 

Фактичні величини необхідних показників відібрано, спираючись на 

актуальні дані фондових ринків у різних регіонах світу: Лондон, Нью-Йорк, 

Шанхай, Сідней, Мехіко та Москва. Фондові біржі України не розглядаються як 
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джерело даних через їхню низьку ліквідність, значну залежність від найбільших 

фондових площадок світу та відсутність субіндексу електроенергетики. 

Основні показники, необхідні для обчислень, наведено в табл. В.1 Додатку 

В. У якості вхідних даних застосовано показники фондового ринку США як 

найбільш ліквідного (див. табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Вхідні дані для обчислення дохідності акціонерного капіталу за МОКА 

Показник Показник Джерело 

Вибірка 

аналогів 

ВЕЕУ 

Бета-коефіцієнт боргу 0,30 0,00 [236, с. 139], [190] 

Бета-коефіцієнт АК 0,66 = результ. обчисл. [235, с. 38] 

Борг, % від сукупного капіталу 53% 19% [235, с. 38], власні розрахунки за [207] 

Темп зростання грошового потоку 1,0% 1,0% припущення на основі [207] 

Ціна боргового капіталу 7,3% 14,0% власні розрахунки за [207] та [190] 

Безризикова ставка дохідності 7,3% [235, с. 38] 

Премія за ризик щодо ринку 4,6% [235, с. 38] 

Премія за ризик щодо країни 0,0% 10,0% [237] 

Ставка податку на прибуток 35% 25% [190], [238], [239] 

Джерело: розробка автора. 

На основі вхідних даних обчислено дохідність АК (K levered), всього 

інвестованого капіталу (WACC), а також бета-коефіцієнт з урахуванням 

фактичного боргового навантаження (Beta levered) для галузі за допомогою 

найпоширеніших модифікацій МОКА (див. табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Адекватна ставка дохідності на основі різних модифікацій МОКА 

Модифікації  

МОКА 

Вибірка аналогів Теплоенергетика України 

Betaunlevered Kunlevered Betalevered Klevered WACC 

Практики 0.35 19.0% 0.43 21.7% 19.6% 

Fernandez (2007) 0.51 19.7% 0.59 20.7% 16.7% 

Ruback (1995),  

Harris–Pringle (1985) 
0.47 19.5% 0.58 20.8% 18.8% 

Damodaran (1994) 0.38 19.1% 0.45 21.2% 19.1% 

Miles–Ezzell (1980) 0.47 19.5% 0.58 20.8% 18.8% 

Myers (1974) 0.42 19.3% 0.50 20.2% 19.0% 

Modigliani–Miller (1958) 0.39 19.1% 0.80 20.1% 16.3% 

Джерело: обчислення автора за формулами [240, с. 13–14]. 

Таким чином: 
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– адекватна дохідність на акціонерний капітал у галузі ВЕЕУ становить 20–

22% за результатами застосування восьми найпоширеніших модифікацій моделі 

оцінки капітальних активів, виходячи з даних міжнародного ринку капіталу. 

Виходячи з поточного співвідношення боргу до капіталу як 1 до 4, вартість 

інвестованого капіталу становить 17–20%; 

– порівняно з міжнародними аналогами, підприємства ВЕЕУ мають 

потенціал зростання частки боргу з поточних 19% до 50%. Це можна вважати за 

позитивну рису галузі з огляду на необхідну модернізацію, фінансування якої 

може бути здійснене в значній мірі борговим капіталом, який, за визначенням, є 

дешевшим від акціонерного; 

– у контексті приведення цін на електроенергію до економічно 

обґрунтованого рівня, обчислена ставка дохідності на акціонерний капітал може 

розглядатися як довготермінова норма економічного прибутку, яка має 

закладатися в структуру чистого доходу підприємств; 

– визначені ціни акціонерного та сукупного інвестованого капіталу 

(акціонерного плюс боргового) можуть бути використані як ключові показники, 

на основі яких визначатиметься ринкова вартість пакетів акцій підприємств ВЕЕУ 

в процесі приватизації, продажу, злиттів чи поглинань. 

Структура моделі складається з 33 розрахункових блоків (надалі 

позначатимуться <в дужках>), які згруповані на трьох рівнях: операційний, 

фінансовий та макроекономічний. 

Знак «←» вказує на те, що вхідними даними для обчислення блоку, 

наведеного у відповідному рядку, використовуються дані з блоку, наведеного у 

відповідному стовпчику. Знак «↑» вказує на те, що вхідними даними для 

обчислення блоку, наведеного у відповідному стовпчику, використовуються дані 

з блоку, наведеного у відповідному рядку. Цифри, наведені вище низхідної 

діагональної лінії, відображають нумерацію зв’язків для посилання на них 

(див. табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 

Зв’язки між складовими моделі 

  
Джерело: розробка автора. 

№ Блок розрахунків та припущень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 Сценарії інвест-го вибору та тривалість кап-их робіт 1

2 Стан виконання капітальних робіт ←

3 Пропозиція електроенергії 2 3

4 Структура паливозабезпечення 4 5 6 7

5 Термальна ефективність 9

6 Попит на первинну енергію ← ← ←

7 Попит на паливо ←

8 Попит на потужності ← ←

9 Забруднення повітря ← 12

10 Експлуатація необоротних активів 13 14

11 Запаси вугілля ← 15

12 Ціни на капітальні роботи 16 17

13 Капітальні витрати / Попит на інвестиції ← ← ↑ ←

14 Зайнятість, оплата праці та соціальна сфера 19 20

15 Ціни на паливо 22

16 Виробнича собівартість електроенергії ← ← ← ← ←

17 Структура виробничої собівартості, у % ← 25 26 27 28

18 Структура виробничої собівартості, на кВт-год. ← 30

19 Елементи звіту про фін. рез-ти

20 Елементи активів ↑ 33

21 Елементи пасивів ↑ 34 35

22 Чистий дохід ←

23 Розподіл прибутку ↑ 36 37 38

24 Приватизація та залучення акціонерного капіталу ↑ 39

25 Ренти ↑

26 Структура капіталу

27 Баланс ← ← ←

28 Звіт про фінансові результати ← ← ← ← ←

29 Звіт про рух грошових коштів ← ← ←

30 Обмінний курс валют ↑ ↑

31 Норми податків на забруднення довкілля ↑

32 Субсидування вуг. пром-ті та електроенергетики ↑

33 Імпорт енергоносіїв ←М
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Обчислення операційного характеру складаються з 11 блоків. 

Припущення щодо сценаріїв інвестиційного вибору <1> (статус-кво, реновація 

чи поєднання реновації з модернізацією) визначають основні операційні 

характеристики галузі: графік <2> та обсяг <9> капітальних робіт, термальну 

ефективність <5> та, як наслідок, попит на паливо <7> та — найважливіше в 

контексті LCPD — норми викидів забруднювальних речовин у повітря. Другим 

найбільш значущим припущенням операційної моделі є довготермінова 

структура паливозабезпечення <4>: вугілля українського видобутку 

(субсидованого та несубсидованого), імпортного видобутку та природний газ, 

що впливає на паливні витрати у фінансових обчисленнях. 

Своєї черги, обчислення фінансового характеру складаються з 18 блоків 

та здійснюються з урахуванням обчислень операційного характеру. Кінцевою 

метою фінансових обчислень є визначення можливості впровадження LCPD з 

фінансового погляду (зі збереженням прийнятної структури капіталу й 

показників фінансового здоров’я галузі) та визначення супровідних змін у 

добробуті учасників процесу (наприклад: зміна зростання ціни електроенергії в 

ВЕЕУ не відповідає інтересам споживачів; але супровідне зменшення викидів 

забруднювальних речовин у повітря є підвищенням добробуту суспільства 

загалом; своєї черги, зростання прибутків галузі є реалізацією інтересів ВЕЕУ). 

Такий аналіз спирається на складання прогнозних форм звітності: балансу 

<27>, звіту про фінансові результати <28> та звіту про рух грошових коштів 

<29>. Важливими елементами обчислень є капітальні витрати (залежать 

здебільшого від блоків <1> і <12>), собівартість <16> та чистий дохід <22>, 

який обчислюється за підходом «витрати-плюс» (причому витрати включають в 

себе ренту на інвестований капітал відповідно до справедливої CСДК). 

Третій рівень моделі представлено обчисленням показників, які 

узагальнюють та систематизують попередні обчислення (наприклад, ціна 

електроенергії, зміни в її структурі в результаті імплементації LCPD), а також 

деякими макроекономічними припущеннями. Цей рівень складається з 4 блоків. 

Обмінний курс <30> містить припущення, які впливають на обсяг капітальних 
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витрат (адже необхідне для оновлення галузі обладнання є переважно 

імпортного походження) та імпорту палива в гривневому еквіваленті. Норми 

податків на забруднення довкілля <31> та обсяги субсидування галузі <32> 

також містять лише припущення та не містять обчислень. Імпорт енергоносіїв 

<33> обчислюється на основі даних щодо виробничої собівартості <16>. 

Отже, маємо вдосконалений теоретико-методологічний інструментарій 

для прогнозування економічних ефектів від упровадження LCPD у ВЕЕУ, а 

саме — розрахункову модель контрфактуального аналізу (детерміністичного 

типу), придатну для прогнозування основних кількісних ефектів від сценаріїв 

розвитку ВЕЕУ, в т. ч. ефектів від імплементації LCPD. 

 

3.3. Потенційні економічні ефекти у вугільній 

електроенергетиці від імплементації директиви 2001/80/EC 

 

У рамках контрфактуального аналізу сформульовано можливі сценарії 

розвитку ВЕЕУ в контексті впровадження LCPD. Для ґрунтовнішого розуміння 

ефектів від запровадження LCPD розглянемо множину сценаріїв (наборів 

галузевих характеристик) розвитку галузі. Основними характеристиками таких 

сценаріїв є: 

– стан потужностей ВЕЕУ, 

– оподаткування викидів (див. табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Упровадження LCPD: основні характеристики сценаріїв 

Потужності Оподаткування викидів 

1. Статус-кво (зношені) 
2. Модернізація 

1. Статус-кво (занижені податки) 
2. Адекватні (компенсують шкоду від 
викидів) 

Джерело: розробка автора. 
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В аспекті потужностей генерування електроенергії запровадження LCPD 

полягає в екологічній модернізації підприємств ВЕЕУ. Особливостями такої 

модернізації в Україні є: 

– критичний рівень зносу потужностей; 

– збіг у часі із запланованою реформою галузі; 

– технічна можливість екологічної модернізації лише за умови 

масштабної реконструкції (місцями — реновації) потужностей. 

Таким чином, можна сформулювати два шляхи розвитку галузі: 

(1) актуальний сценарій — модернізація в рамках участі України в ЕнС, 

(2) контрфактуальний сценарій статус-кво — збереження сучасного стану 

галузі, потужності якої продовжують експлуатацію за рахунок дорогих 

ремонтів та завдають значної шкоди довкіллю. За оцінками менеджменту 

компаній галузі, ціни на реновацію вугільних та газових енергоблоків 

становлять 350 та 150 дол. США/кВт. відповідно, а на подальшу модернізацію 

(у т. ч. екологічну) — 200 та 50 дол. США/кВт відповідно. 

В аспекті оподаткування викидів існує два принципово відмінних 

варіанти розвитку галузі. Варіант статус-кво передбачає утримання неадекватно 

низьких ставок оподаткування викидів, які мусять бути скорочені відповідно до 

LCPD. За альтернативного варіанту ставки оподаткування в довготривалій 

перспективі зрівняються з вартісною оцінкою шкоди, яку вони завдають (тобто 

податки матимуть відшкодувальний характер в дусі регулювання за підходом 

ex post, або як кажуть про таке регулювання в електроенергетиці — «end-of-pipe 

regulation», тобто «регулювання на верхівці димаря»). На сьогодні ставки 

податків у рази менші, ніж у країнах ЄС, так само, як і оціночна вартість шкоди, 

яку завдають відповідні забруднювачі. Наприклад, 1 т викидів CO2, NOx, SO2 та 

пилу в ЄС завдає шкоди економіці в 20, 7 948, 7 320 та 31 965 євро відповідно; у 

Російській Федерації — 20, 3 158, 2 909 та 12 702 євро відповідно. А в Україні 

такі викиди оподатковуються на рівні лише 0,2 грн./т СО2, 1 281 грн./т NOx та 

SO2, 49 грн./т пилу (упорядкування та обчислення автора за [143; 241, с. 77–81; 

242, с. 23]; див. табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Вартісна оцінка шкоди, яка завдається економіці  

від викиду 1 т забруднювачів, та норми їх оподаткування 

Шкода,  

пов’язана з додатковою захворюваністю та смертністю 
CO2 NOx SO2 Пил 

Європейський Союз  20 7 948 7 320 31 

965 Китай  20 1 089 1 003 4 381 

Сполучені Штати Америки  20 11 

096 

10 

220 

44 

628 Індія  20  566  521 2 277 

Росія  20 3 158 2 909 12 

702 Японія  20 8 499 7 828 34 

182 Південно-Африканська Республіка  20 2 257 2 079 9 078 

Австралія  20 9 048 8 334 36 

392 Довідково: норми оподаткування в Україні 0,02 111,0

0 

111,0

0 
4,18 

Джерело: упорядкування та обчислення автора на основі [143; 241, с. 77–81; 242, с. 23]. 

За допомогою моделі розроблено та перевірено на предмет фінансової 

досяжності два сценарії впровадження LCPD, які відрізняються рівнями 

оподаткування викидів (поточними занизькими або такими, що відповідають 

економічній оцінці шкоді економіці від викидів): №1 і №2 відповідно. Два 

контрфактуальні сценарії (без упровадження LCPD) №3 та №4 слугують для 

порівняння варіантів розвитку з поточним станом: в рамках 3-го сценарію 

обчислюється номінальна ціна електроенергії з ВЕЕУ без модернізації, а в 

рамках 4-го — реальна, тобто, з урахуванням шкоди довкіллю (див. табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Сценарії з упровадженням LCPD та контрфактуальні сценарії 

Сценарій Стан потужностей Адекватний екологічний податок 

№1 
Модернізація вугільних енергоблоків 

Так 

№2 Ні 

№3 
Статус-кво (без модернізації) 

Так 

№4 Ні 

Примітка: фактуальні сценарії позначені затемненим фоном (розробка автора). 

Отже, сценарії 1 і 2 є варіантами розвитку галузі. Своєї черги, сценарії 3 

та 4 слугують для порівняння варіантів розвитку з поточним станом: у рамках 

4-го сценарію обчислюється номінальна ціна електроенергії з ВЕЕУ без 
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модернізації, а в рамках 5-го — реальна, тобто з урахуванням шкоди довкіллю і 

без модернізації. 

Згідно з двома фактуальними сценаріями потужності модернізуються, що 

зумовлює зниження викидів, яке, своєї черги, приводить до пропорційного 

зменшення вартісної оцінки екологічної шкоди. Показники фактуальних 

сценаріїв порівнюються з показниками контрфактуального сценарію 

(гіпотетичного, згідно з яким LCPD не впроваджується, стан ВЕЕУ залишається 

без змін). 

У даному дослідженні моделюється модернізація ВЕЕУ впродовж 2016–

2026 рр. Хоч Україна попередньо й узяла на себе зобов’язання привести викиди 

в повітря з теплоелектростанцій у відповідність нормам ЄС до 2018 р., слід 

очікувати відтермінування цих зобов’язань принаймні з двох причин. По-

перше, для цього на даний момент бракує державної програми та коштів. По-

друге, лише 6 енергоблоків зі 104 приведено у відповідність до норм ЄС
*
. 

Галузь не встигає модернізувати весь необхідний обсяг потужностей: з 

міркувань безпеки на модернізацію можна виводити не більше восьми 

енергоблоків (приблизно 2 ГВт) щорічно. З огляду на це обсяг потужностей, 

який мінімально необхідний для задоволення потреб в електроенергії з ВЕЕУ 

(8,7 ГВт), може бути модернізований не швидше, ніж за сім років (2016–

2022 рр.). Разом з Україною не встигають вчасно впровадити LCPD Польща, 

Румунія, Болгарія. Ці країни скористаються правом відтермінування 

зобов’язань за умови ухвалення на державному рівні детального графіка 

імплементації директиви (аж до дат пуску кожного модернізованого 

енергоблоку). В Україні такий план перебуває в процесі складання й очікується, 

що він буде ухвалений у 2015–2016 рр. [244, с. 18–19]. 

Обчислення прогнозних показників спираються на два тематичні блоки 

припущень: операційного (див. табл. В.2 Додатку В) та фінансового (див. 

                                           

*
 №2 Запорізької ТЕС (300 МВт), №13 Луганської ТЕС (210 МВт), №1 Криворізька ТЕС (280 МВт), №9 

Курахівська ТЕС (210 МВт), №3 Зуївська ТЕС (210), №8 Добротвірська ТЕС (160 МВт), які реперезентують 

близько 5% потужності ТЕС України. [132; 185; 199; 243]. 
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табл. В.3 Додатку В) характеру. Серед припущень фінансового характеру одне з 

основних є обмінний курс валют, який у рамках моделі закладається на рівні 

25 грн./дол. США. 

Слід окремо зазначити, що прогнозний необхідний обсяг модернізації 

обчислюється, виходячи з проектного коефіцієнту використання потужностей 

на рівні 70% та зменшується на 3 000 МВт, що відображає припущення про 

введення додаткових потужностей ГЕС (а саме — Дністровська й Канівська 

ГАЕС) та об’єктів «зеленої» енергетики. 

А тепер за результатами обчислень розглянемо сформульовані вище 

сценарії на предмет їхньої фінансової досяжності. За результатами аналізу 

можна стверджувати, що в рамках даної моделі та її припущень модернізація 

потужностей для імплементації LCPD може бути завершена у 2026 р. (якщо 

почнеться у 2016 р.). Методом підбору тривалості модернізації було 

встановлено, що 11 років є мінімальним терміном, за якого боргове 

навантаження на галузь практично не перевищує 50-відсотковий допустимий 

поріг упродовж прогнозного періоду 2016–2026 рр. (див. табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Прогнозна оцінка ключових показників роботи ВЕЕУ 

Показники 
Сце-

нарії 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Процентний 

борг, % від 

пасивів 

❶ 45% 48% 51% 52% 52% 51% 48% 45% 41% 35% 29% 

❷ 52% 55% 56% 56% 55% 53% 50% 46% 42% 36% 29% 

③ 30% 20% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

④ 34% 22% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Коефіцієнт 

покриття 

фінансових 

витрат 

операційним 

прибутком 

❶ 3,1x 2,6x 2,5x 2,5x 2,6x 2,8x 3,0x 3,3x 3,8x 4,6x 5,8x 

❷ 3,1x 2,6x 2,5x 2,5x 2,6x 2,8x 3,0x 3,3x 3,8x 4,6x 5,8x 

③ 3,1x 2,6x 2,5x 2,5x 2,6x 2,8x 3,0x 3,3x 3,8x 4,6x 5,8x 

④ 4,5x 5,8x >6x >6x >6x >6x >6x >6x >6x >6x >6x 

Примітки. ❶,❷ — фактуальні сценарії, ③,④ — контрфактуальні сценарії. Частка боргу по 

відношенню до пасивів та коефіцієнт покриття фінансових витрат операційним прибутком, 

які характеризують галузь як фінансово здорову, становлять, відповідно, 50% та 2,4–3,0х. 

Оціночна ціна електроенергії обчислена за допомогою методу «витрати+» та включає в себе 

норму прибутку, обчислену виходячи з необхідної дохідності на залучений в галузь 

акціонерний та позиковий капітали. 
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З табл. 3.14 видно, що сценарій №1 є досяжним у тому сенсі, що галузь 

спроможна обслуговувати боргові зобов’язання. Відношення процентного 

боргу до активів майже не перевищує 50%, а коефіцієнт покриття фінансових 

витрат операційним прибутком значно перевищують одиницю впродовж 

прогнозних періодів. Досяжність сценаріїв зумовлена низьким поточним 

борговим навантаженням ВЕЕУ (відношення процентного боргу до активів 

становить 21% у 2013 р.) та, відповідно, значним потенціалом його зростання 

до 50% — значення, яке є прийнятним для галузі виходячи із порівняння з 

вибіркою, що складається з закордонних аналогів [245]. 

За допомогою моделі вдалося оцінити вплив упровадження LCPD на 

деякі основні галузеві показники за умов різних сценаріїв. 

По-перше, за обчисленням на основі моделі, впровадження LCPD 

вимагатиме модернізації потужностей вугільних енергоблоків в обсязі 

щонайменше 8,7 ГВт, що потребуватиме інвестицій в обсязі 122 млрд. грн. (при 

курсі UAH 25/USD). 

По-друге, позитивною рисою ВЕЕУ є надлишок потужностей: сумарна 

потужність становить 26,0 ГВт, у той час як для задоволення внутрішнього 

попиту достатньо 8,7 ГВт вугільних енергоблоків. Утім, майже всі потужності 

вже відпрацювали свій проектний ресурс. При цьому модернізація вже наявних 

потужностей за ціною 500 дол. США/МВт значно дешевша від спорудження 

нових потужностей ціною щонайменше 1 500 дол. США/МВт. 

По-третє, запровадження LCPD, або екологічна модернізація ВЕЕУ, 

призводить до скорочення викидів шкідливих речовин (зменшує шкоду 

економіці від роботи галузі) до норм ЕнС та одночасно ЄС. За умови роботи 

виключно на вугіллі викиди SO2 в 2026 р. становитимуть 182 тис. т (–73% 

до 2012 р.), NOx — 69 тис. т (–27%), твердих часток — 4 тис. т (–98%), CO2 — 

26 млн. т (–47%). Таке скорочення викидів значно знизить шкоду економіці, яка 

в термінах розглядуваної моделі виражена у формі адекватного екологічного 

податку. За умови встановлення екологічного податку на рівні вартісної оцінки 

шкоди, яку завдають викиди, обсяги його сплати скорочуються зі 138 млрд. грн. 
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у 2016 р. до близько 50 млрд. грн. по завершенні впровадження LCPD (див. 

табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Прогнозна динаміка  

сплачених податків на викиди шкідливих речовин у повітря, млрд. грн. 

Сценарії 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

❶ 138 139 128 117 106 94 82 69 57 52 48 

❷ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

③ 138 139 141 142 144 145 147 148 149 151 152 

④ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Джерело: обчислення автора. 

Примітка: ❶,❷ — фактуальні сценарії, ③,④ — контрфактуальні сценарії. 

Наведений у табл. 3.15 сценарій №4 ілюструє оцінку шкоди довкіллю від 

надмірних викидів. 

По-четверте, якщо ціна електроенергії відображатиме шкоду довкіллю від 

ВЕЕУ, то за умови впровадження LCPD реальна ціна (така, що містить 

адекватний екологічний податок) знизиться приблизно вдвічі (див. табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Прогнозна динаміка ціни електроенергії з ВЕЕУ, грн./кВт-год. 

Сценарії 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

❶ 3,78 3,83 3,62 3,41 3,21 3,01 2,81 2,62 2,44 2,26 2,09 

❷ 1,25 1,30 1,31 1,33 1,35 1,37 1,40 1,44 1,48 1,52 1,58 

③ 3,77 3,78 3,77 3,77 3,77 3,79 3,82 3,86 3,92 4,01 4,14 

④ 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25 1,26 1,29 1,34 1,40 1,49 1,63 

Джерело: обчислення автора. 

Примітка: ❶,❷ — фактуальні сценарії, ③,④ — контрфактуальні сценарії. 

Таке прогнозне зниження зумовлене переважно скороченням викидів (а 

разом із цим — обсягом екологічного податку), а решта складових ціни чинять 

на неї значно менший вплив (див. рис. 3.8). Як видно з рисунку нижче, реальна 

прогнозна ціна електроенергії з ВЕЕУ з урахуванням адекватного екологічного 

податку та ренти на інвестований капітал у 2016 р. становитиме близько 

3,78 грн./кВт-год., у той час як номінальна ціна на березень 2015 р. становить 

близько 1,00 грн./кВт-год., а прогнозна номінальна ціна на кінець 2016 р. — 
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1,25 грн./кВт-год. Модернізація уможливить поступове зниження реальної ціни 

до рівня близько 2 грн./кВт-год. за рахунок зниження обсягів викидів 

шкідливих речовин у повітря. З динаміки сценаріїв 3–4 видно, що без 

упровадження LCPD реальна (у разі збереження статус-кво) ціна електроенергії 

зростатиме. 

 

Рис. 3.8. Структура оціночної зміни реальної ціни електроенергії ВЕЕУ за 

сценарію 1 (екологічна модернізація, адекватний екологічний податок і 

впровадження LCPD) 

Джерело: обчислення автора. 

Примітка: за умови незмінної структури палива: вугілля — 95%, газ — 5%. 

Як видно з рис. 3.8, основними факторами прогнозованого в моделі 

зниження реальної ціни електроенергії є зниження вартості шкоди від викидів 

забруднювальних речовин (на 2 грн./кВт-год.), а також зниження витрат на 

паливо (на 0,2 грн./кВт-год.), що зумовлено зростанням термальної 

ефективності енергоблоків завдяки модернізації зношених потужностей. 

Водночас зросте рента на капітал: позичковий (+0,05 грн./кВт-год.) та 

акціонерний (+0,26 грн./кВт-год.). 

Таким чином, згідно з наведеними вище обчисленнями, впровадження 

LCPD шляхом модернізації потужностей відповідно до норм ЕнС (та одночасно 

ЄС сприятиме двократному зниженню ціни електроенергії (у цінах 2015 р.) 

переважно за рахунок скорочення викидів шкідливих речовин у повітря. Проте 
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необхідні для цього інвестиції потребують такого інвестиційного середовища, в 

якому інвестори та кредитори могли б отримати гарантовану ренту на свій 

капітал. А це, своєї черги, свідчить про важливість запровадження справді 

незалежного галузевого регулятора та актуальність застосування нових форм 

управління у ВЕЕУ. 

Решта вибраних прогнозних показників ВЕЕУ наведені в табл. В.4 та В.5. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо: участь України в ЄІЕЕ (зокрема 

членство в ЕнС та запровадження LCPD у ВЕЕУ) є важливою складовою 

вирішення внутрішніх проблем. На основі проведеного аналізу і розрахунків у 

п. 3.3, можна сформулювати декілька стислих узагальнень. 

Потужності ВЕЕУ відпрацювали свій проектний ресурс (як наслідок, 

характеризуються надмірними витратами палива) та не відповідають сучасним 

екологічним вимогам ЄС та ЕнС (згідно з оцінкою, виконаною в даній роботі, 

викиди забруднювальних речовин завдають щорічної шкоди економіці 

на 91 млрд. грн.). Упровадження директиви LCPD полягає в модернізації 

застарілих потужностей з метою приведення норм викидів оксидів сірки, 

оксидів азоту та пилу до норм ЄС та ЕнС паралельно з лібералізацією галузі. 

Упровадження LCPD є масштабним проектом, оскільки потребує 122 млрд. грн. 

інвестицій у щонайменше 8,7 ГВт. З одного боку, інвестиційні потреби є 

великими порівняно з чистим доходом ВЕЕУ в 2013 р. на рівні 49 млрд. грн. З 

іншого боку, інвестиційні потреби практично дорівнюють річній вартісній 

оцінці шкоди, яку ВЕЕУ завдає економіці у вигляді додаткової смертності, 

хворобливості громадян та ін. 

Поточна ціна електроенергії з ВЕЕУ не відображає реальної шкоди 

економіці через штучно занижений податок на викиди забруднювальних 

речовин, а також фактично не містить ренти на акціонерний та позичковий 

капітал. Реальна ціна електроенергії з ВЕЕУ становить приблизно 

4,00 грн./кВт-год. порівняно з поточними 1,00 грн./кВт-год. Поточна структура 

капіталу ВЕЕУ характеризується низьким рівнем боргового навантаження 

(відношення процентного боргу до активів — 21%) порівняно із закордонними 
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аналогами (близько 50%). Упровадження LCPD є фінансово досяжним, якщо 

інвесторам в акціонерний капітал буде гарантовано ренту на інвестований 

капітал на рівні 19% річних, кредиторам — 10%, а боргове навантаження буде 

підвищене до прийнятних 50% від активів. Віднесення витрат на фінансування 

модернізації додасть лише 0,30 грн./кВт-год. до реальної ціни. Упровадження 

LCPD до 2026 р. є досяжним з фінансового погляду, оскільки не 

супроводжується перевищуванням відношення процентного боргу до активів 

50% і прогнозується на тлі сильних показників здатності обслуговувати борг. 

Упровадження LCPD супроводжуватиметься скороченням шкоди 

економіці з поточних близько 140 млрд. грн. щорічно до приблизно 

50 млрд. грн. після впровадження. Відповідно, оціночний внесок скорочення 

викидів до зниження реальної ціни становить близько 2 грн./кВт-год. Україна 

як учасниця ЕнС має якнайшвидше розпочати імплементацію LCPD, але 

паралельно ініціювати відтермінування дедлайну впровадження Директиви до 

2026 р., щоб бути прогнозованим партнером, який воліє виконувати взяті на 

себе зобов’язання. 

Проте членство в ЕнС вимагає від України гармонізації законодавства та 

політики у сфері електроенергетики із законодавством ЕнС та одночасно ЄС 

(тобто 3-м енергопакетом). До напрямів такої гармонізації належать: 

запровадження реально незалежного регулювання, запровадження 

недискримінаційного доступу учасників ринку до міждержавних перетоків 

(third party access), відокремлення (unbundling) функції диспетчеризації від 

функції управління магістральними ЛЕП, сприяння розвиткові 

конкурентоспроможної відновлювальної енергетики, координування своєї 

енергетичної політики з ЕнС, скорочення викидів шкідливих речовин (і 

водночас транскордонного забруднення сусідніх країн ЕнС) та ін. Таку 

гармонізацію можна назвати регуляторною. 

Водночас, регуляторна гармонізація має супроводжуватися гармонізацією 

у сфері фізичного функціонування електроенергетики. Зокрема, членство в ЕнС 

вимагає від України, щоб норми викидів її теплових електростанцій не 
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перевищували лімітів, які є спільними для ЕнС та ЄС. Розвиток даного напряму 

фізичної гармонізації ВЕЕУ можна виміряти, наприклад, еквівалентом 

підкислювального потенціалу (ЕПП) викидів, який є кількісною оцінкою 

шкідливості для довкілля одиниці викидів таких речовин як SO2, NOx, пил та ін. 

По суті, це коефіцієнт конверсії викидів цих речовин до умовної одиниці 

вимірювання — потенціалу підкислення довкілля, який становить 0,021739 для 

SO2, 0,031250 — для NOx, 1,000000 — для пилу або твердих частинок [246]. 

Відповідно, цільовий рівень ЕПП для ВЕЕУ, обчислений на основі 

наведених вище лімітів на викиди згідно з LCPD та коефіцієнтів конверсії 

викидів, становить 0,184 г/кВт-год. Натомість на сьогодні для ВЕЕУ значення 

даного показника становить 3,886, що у 21 раз вище цільового рівня. 

Пропонується вважати, що мірилом гармонізації ВЕЕУ з екологічними 

стандартами ЕнС є прогнозна динаміка зниження індексу відношення 

фактичного значення ЕПП для ВЕЕУ до цільового: чим ближче до одиниці, тим 

ближче до повної гармонізації (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Прогнозна динаміка зниження норм викидів  

шкідливих речовин ВЕЕУ до лімітів ЕнС 

Джерело: розробка автора. 
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На рис. 3.9 слід звернути увагу на лінійне зниження потенціалу викидів у 

перерахунку на 1 кВт-год. електроенергії, виробленої на ТЕС України 

(зумовлене рівномірним графіком модернізації потужностей, який закладається 

в модель) та трирічну тривалість виконання капітальних робіт на енергоблоках 

(модернізація починається в 2016 р., а перші зниження викидів — лише у 

2018 р). Також необхідно зауважити, що слід очікувати впровадження в ЄС у 

майбутньому жорсткіших лімітів на викиди, що поширюватиметься й на ЕнС. 

Тому оцінка гармонізації викидів в Україні з нормами ЕнС надалі 

переглядатиметься. 

Слід зазначити, що використання в даному контексті терміну 

«гармонізація» потребує пояснення з огляду на його близькість до термінів 

«уніфікація» та «конвергенція». Використання терміну «гармонізація» 

зумовлено тим, що зазвичай він використовується для означення активно 

керованого процесу (особливо в законотворчості ЄС). Натомість термін 

«конвергенція» використовується для означення процесу, який не є керованим 

безпосередньо: наприклад, конвергенція доходів у бідних і багатих країнах або 

рівня цін у країнах одного регіону. Ми уникаємо використання терміну 

«уніфікація», оскільки він передбачає заміну різних систем у різних країнах на 

одну систему, яка є спільною для всіх (застосовується переважно до норм 

законодавства прямої дії, технічних стандартів тощо); натомість Україна має 

власну систему обмежень викидів, яка відповідно до принципу субсидіарності 

має стати сумісною з «рамковою» системою правил в ЕнС. 

 

Висновки до розділу 3 

 

ЄС має на меті зробити енергетику основною складовою зовнішньої 

політики. З огляду на свою енергетичну залежність, Євросоюз намагається 

експортувати ліберальні «правила гри» в енергетиці до прилеглих країн. Одним 

з інструментів такої європеїзації є Енергетичне Співтовариство, до якого 
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Україна долучилася в 2011 р. Членство в цій організації вимагає від країни 

впровадження у себе низки правил ЄС. Ці правила полягають у лібералізації 

ринків електроенергії та газу, а також в екологічній модернізації ВЕЕУ 

до 2018 р. 

У сфері електроенергетики найгострішим питанням виконання Україною 

норм ЕнС є саме екологічна модернізація: норми викидів в Україні 

перевищують відповідні ліміти в ЄС у 5–17 разів через застарілі та зношені 

потужності, які гостро потребують модернізації. Було показано, що хоча 

формально реформа галузі за правилами ЄС та екологічна модернізація ВЕЕУ і 

продиктовані міжнародними зобов’язаннями України, вони є способом 

вирішення гострих внутрішньодержавних проблем. Основою їх вирішення є 

впровадження справді незалежного регулятора: як юридично (необхідне 

ухвалення спеціального закону), так і фактично. Адже на сьогодні ВЕЕУ 

працює у квазіринковому режимі через значне втручання держави в 

ціноутворення на ринках вугілля та електроенергії. Зниження викидів 

шкідливих речовин у повітря до 2018 р. (упровадження директиви LCPD) 

вимагає докорінної модернізації фізично та морально застарілих потужностей 

ВЕЕУ, більша частина яких працює в надкритичному віці. Інвестиційна 

привабливість ВЕЕУ спирається на низьку залишкову вартість активів галузі: 

дешевше придбати зношені потужності та модернізувати їх, аніж споруджувати 

нові «з нуля». 

Перспективи інвестицій у модернізацію, а разом із ними — і можливість 

виконати зобов’язання перед ЕнС, залежать від реформи галузі, яка має 

усунути ризики щодо невизначеного її майбутнього. Упровадження директиви 

LCPD є складним процесом з огляду на те, що в його площині зосереджено 

різноспрямовані групи інтересів. Така складність надає актуальності 

подальшому розвиткові цього дослідження не лише на галузевому рівні, а й на 

рівні загальної макроекономічної рівноваги. 

Методологічним підґрунтям дослідження потенційних ефектів від 

провадження LCPD є оцінювання впливів. Таке оцінювання виконано у вигляді 
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аналізу умовних сценаріїв, або т.зв. контрфактуального аналізу — порівняння 

фактичного сценарію (упровадження LCPD) із контрфактуальним 

(гіпотетичним: без упровадження LCPD). 

Застосована в даному дослідженні модель якісно відрізняється від 

стандартних. У даному дослідженні розроблено модель змішаного типу, яка 

позбавлена недоліків стандартних моделей завдяки поєднанню елементів 

моделі ланцюга створення вартості (слугує для моделювання операційної 

діяльності ВЕЕУ) і моделі аналізу вигід та витрат (фінансового аспекту ВЕЕУ). 

Така гібридна модель є відносно простою та придатною для моделювання 

показників у їхній динаміці: моделюється не стільки кінцевий ефект, скільки 

перехідний період від початку до завершення виконань зобов’язань перед ЕнС. 

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

поведінковий аспект фірм ВЕЕУ. 

У рамках запропонованої моделі ВЕЕУ розглядається як одна умовна 

фірма, яка є штучно сконструйованим предметом аналізу — система 

виробничих та фінансових показників п’яти фірм ВЕЕУ, на які припадає 95% 

теплової генерації («Західенерго», «Дніпроенерго», «Донбасенерго», 

«Східенерго», «Західенерго»). 

Упровадження LCPD є масштабним проектом, оскільки потребує понад 

120 млрд. грн. інвестицій в 11,7 ГВт потужностей (55% від сукупних 

потужностей ВЕЕУ). Інвестиційні потреби приблизно дорівнюють річній 

вартісній оцінці шкоди, яку ВЕЕУ завдає економіці у вигляді додаткової 

смертності, хворобливості громадян та ін. Поточна ціна електроенергії з ВЕЕУ 

не відображає реальної шкоди економіці через штучно занижений податок на 

викиди забруднювальних речовин, а також фактично не містить ренти на 

акціонерний та позичковий капітали. Реальна ціна електроенергії з ВЕЕУ 

становить близько 4,00 грн./кВт-год. порівняно з поточними 1,00 грн./кВт-год. 

Поточна структура капіталу ВЕЕУ характеризується низьким рівнем боргового 

навантаження (відношення процентного боргу до активів — 18%) порівняно із 

закордонними аналогами (50%). Упровадження LCPD є фінансово досяжним, 
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якщо інвесторам в акціонерний капітал буде гарантовано ренту на інвестований 

капітал на рівні 19% річних, кредиторам — 10%, а боргове навантаження буде 

підвищене до прийнятних 50% від активів. 

Упровадження LCPD супроводжуватиметься скороченням шкоди 

економіці з поточних 138 млрд. грн. щорічно до 50 млрд. грн. після 

впровадження. Було доведено, що з фінансового погляду впровадження 

директиви може бути завершене не раніше 2026 р., тому Україна як член ЕнС 

має якнайшвидше ініціювати відтермінування зобов’язань по впровадженню 

директиви до 2026 р. 

Результати дослідження, викладені в Розділі 3, знайшли своє практичне 

втілення в наступних публікаціях автора: [220; 230; 231; 232; 235; 245; 247; 248; 

249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262]. 
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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 інтеграційного 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 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.  
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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, 
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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 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 
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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.  У сфері електроенергетики найгострішим питанням виконання 

Україною зобов’язань перед ЕнС є саме екологічна модернізація: норми 

викидів в Україні перевищують відповідні ліміти в ЄС у 5–24 рази через 

застарілі та зношені потужності, які гостро потребують модернізації. Адже на 

сьогодні ВЕЕУ працює у квазіринковому режимі через значне втручання 

держави в ціноутворення на ринках вугілля та електроенергії. Зниження 

викидів шкідливих речовин у повітря до 2018 р. (упровадження директиви 

LCPD) вимагає докорінної модернізації фізично та морально застарілих 

потужностей ВЕЕУ, більша частина яких працює в надкритичному віці. 

Інвестиційна привабливість ВЕЕУ спирається на низьку залишкову вартість 

активів галузі: дешевше придбати зношені потужності та модернізувати їх, аніж 

споруджувати нові «з нуля». 
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9. 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, ураховуючи 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. 

10. 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. 
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11. На сьогодні лише близько 5% встановленої потужності ГК ВЕЕУ 

відповідають вимогам директиви LCPD (2001/80/EC). За нашими оцінками, 

повна імплементація можлива не раніше 2026 р., і тому Україна як договірна 

сторона ЕнС має пришвидшити її втілення та одночасно ініціювати 

відтермінування граничного терміну її виконання (1 січня 2018 р.) 

12. Залучення інвестицій, необхідних для екологічної модернізації ВЕЕУ, 

потребує такого інвестиційного середовища, в якому інвестори та кредитори 

могли б отримати гарантовану ренту на свій капітал. А це, своєї черги, свідчить 

про важливість запровадження справді незалежного галузевого регулятора та 

актуальність застосування нових форм управління у ВЕЕУ. 

13. Членство в ЕнС вимагає від України гармонізації законодавства та 

політики у сфері електроенергетики із законодавством ЕнС та одночасно ЄС 

(тобто, 3-м енергопакетом). До напрямів такої гармонізації належать: 

запровадження реально незалежного регулювання, запровадження 

недискримінаційного доступу учасників ринку до міждержавних перетоків 

(third party access), відокремлення (unbundling) функції диспетчеризації від 

функції управління магістральними ЛЕП, сприяння розвиткові 

конкурентоспроможної відновлювальної енергетики, координування своєї 

енергетичної політики з ЕнС, скорочення викидів шкідливих речовин (і 

водночас транскордонного забруднення сусідніх країн ЕнС) та ін. Таку 

гармонізацію можна назвати регуляторною. 

14. Участь України в процесі європейської інтеграції в сфері 

електроенергетики, зокрема екологічна модернізація ВЕЕУ, є важливою 

складовою вирішення внутрішніх проблем. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А Додаток А 

Незалежне регулювання галузі як основа успіху TVA 

Додаток А Прихований текст, для навігації 

21 вересня 1932 р. Рузвельт виголошує свою передвиборчу промову 

«Кампанія щодо комунального господарства та розвитку гідроелектростанцій» 

в Портленді, штат Орегон. Електроенергетика цього штату була 

найрозвинутіша в США, а ціни на електроенергію — найнижчими, переважно 

за рахунок гідроелектростанцій та значного водного потенціалу. У промові 

Рузвельт пропонує вісім груп антикризових заходів, основним змістом яких є 

запровадження такого державного регулювання електроенергетики, яке 

забезпечить прозорість енергокомпаній в питаннях фінансових операцій, 

взаємодії з інвесторами та ціноутворення. Система регулювання має два рівні: 

штату та федерації. При цьому водні ресурси як джерело електроенергії 

визнаються надбанням усіх громадян, і тому їх регулювання здійснюється на 

федеральному, а не локальному рівні, новим профільним відомством — 

Федеральною комісією з електроенергетики та комунальних служб. Рузвельт 

каже, що комунальні підприємства стали занадто егоїстичними, і додає: «Я 

обіцяю вам, федеральний уряд ніколи не розлучиться з верховенством влади та 

контролем над електроенергетикою, допоки я буду президентом». 

1 жовтня 1935 р., коли Рузвельт вже обійняв посаду президента, набуває 

чинності закон «Про холдингові комунальні підприємства» (Public Utilities 

Holdings Act, PUCHA), який ставить холдинги перед вибором: або оперувати 

виключно в межах одного штату та виключно в рамках електроенергетики, або 

потрапити під «драконівське» регулювання одночасно двох комісій — з 

електроенергетики та цінних паперів. За новими правилами холдинги мусили 

затверджувати з регулятором корпоративну структуру, боргове навантаження, 

будь-які операції з капіталом тощо з обов’язковим фінансово-економічним 

обґрунтуванням доцільності для споживача, припинити трансферти від 
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компаній-операторів до управлінських компаній в межах холдингу. Холдинги 

були зобов’язані розкривати будь-яку фактичну інформацію про свою 

діяльність та вести регулярний статистичний облік будь-яких показників на 

вимогу регулятора. Прикладом суворості нових правил може слугувати 

повноваження комісії заборонити додаткову емісію акцій, якщо комісія вважає 

зависокою комісійну винагороду, яку холдинг сплачує своєму інвестиційному 

консультанту. 

Фундаментальною новацією PUCHA була заборона лобіювати — 

особливо фінансово — інтереси через будь-які політичні фігури на виборах, у 

партіях та державних установах (як на федеральному, так і на локальному 

рівні). Як наслідок, більшість холдингів не погодилася працювати на таких 

умовах і була вимушена роздробитися на локальні фірми (стали працювати в 

межах штату) та обмежити свою діяльність лише до електроенергетики. 

Реструктуризації завершилися до 1950 р. Пильний нагляд за холдингами з боку 

регулятора мав ефект стабільності: за 68 років серед них не сталося жодного 

дефолту. Розробка та впровадження цього закону вважається одним з найбільш 

далекоглядних заходів Рузвельта. Закон залишався незмінним до кінця 1980–их 

років, коли низка технологічних змін у виробництві електроенергії почала 

диктувати необхідність законодавчих змін. 

Для глибшого розуміння політики Рузвельта слід навести додаткове 

пояснення його програми «New Deal», яке в україномовних джерелах назва 

перекладається як «Новий курс». «New deal» є усталеним англійським 

словосполученням, яке означає докорінні зміни, або новий дух часу, а 

прихильника реформи у розмовній англійській називають «new dealer». Разом з 

тим, буквальний переклад та зміст програми Рузвельта — це «новий договір» 

між державою та громадянином, за якого держава розширює свої регуляторні 

повноваження. Зокрема, в електроенергетиці Рузвельт пропонує «нову угоду» в 

регулюванні, яка урівнює в правах споживача та інвестора. 

Джерело: узагальнення автора за [11, с. 12; 13, с. 727–742; 263, с. 2–3].  
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ДОДАТОК Б Додаток Б 

Елементи економічного механізму інтеграції  

електроенергетики України до простору Енергетичного Співтовариства 

 

Таблиця Б.1 

Частка ЄС у структурі світового ВВП,  

покладів і споживання енергоносіїв, інших показників у 2011 р. 

 

Джерело: обчислення автора за [103; 264].  

Примітка: Mtoe — млн.  т нафтового еквіваленту. 

 

 

Рис. Б.1. Споживання та імпорт нафти, природного газу та вугілля в ЄС 

у 2011 р., в млн. т нафтового еквіваленту (Mtoe) 

Джерело: обчислення автора на основі [264].  

Примітка: Mtoe — млн. т нафтового еквіваленту. 

 

Показник

Населення 503 млн. осіб 7.0%

ВВП 15.7 трлн. дол. США за ПКС 19.5%

Викиди СО2 4.1 млрд. т 11.9%

Споживання нафти 646 млн. т 15.9%

Споживання природного газу 448 млрд. куб. м 13.9%

Споживання вугілля 286 Mtoe 7.7%

Поклади нафти 6.7 млрд. барелів 0.4%

Поклади природного газу 1.8 трлн. куб. м 0.9%

Поклади вугілля 56.1 млрд. т 6.5%

У 2011 р. % до глобального
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62% 
43% 

13% 

38% 

57% 

Споживання, 

Нафта (646 

млн. т), 646 

Споживання, 

Природний 

газ (403 млрд. 

куб. м), 363 
Споживання, 

Вугілля (286 

Mtoe), 286 

Mtoe Імпорт 

Внутрішній видобуток 
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Таблиця Б.2 

Частка ЄС, США та решти світу у  

виробництві енергії з невуглецевих джерел у 2011 р. 

 

Джерело: обчислення автора на основі [264]. 

  

ЄС США Решта світу

Сонячні електростанції 80% 3% 17%

Вітрові електростанції 40% 28% 32%

Атомні електростанції 34% 31% 34%

Виробництво біопального 16% 1% 83%

Гідроелектростанції 9% 9% 82%

Частка у глобальному обсязіВиробництво енергії за 

джерелами
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Таблиця Б.3 

Прогнозна структура споживання  

первинної енергії в ЄС за сценаріїв «статус-кво» та «декарбонізація» 

 

Джерело: [265, с. 26]. 

 

  

Джерело 2005

енергії

мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс.

Поновл. джерела 6.8% 18.4% 19.3% 19.9% 23.3% 21.9% 25.6% 40.8% 59.6%

Ядерна енергія 14.1% 12.1% 14.3% 13.5% 16.7% 8.4% 13.2% 2.6% 17.5%

Природний газ 24.4% 22.2% 22.7% 20.4% 21.9% 23.4% 25.2% 18.6% 25.9%

Нафта 37.1% 32.8% 34.1% 31.8% 32.0% 33.4% 34.4% 14.1% 15.5%

Вугілля 17.5% 12.0% 12.4% 9.4% 11.4% 7.2% 9.1% 2.1% 10.2%

2030

Сценарій «статус кво»

2030 2030 2050

Сценарій «декарбонізація»
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Таблиця Б.4 

Резюме плану стратегічних технологій ЄС 

Напрям Опис 

Історія та 

суть 

План стратегічних енерготехнологій, або SET-Plan, було прийнято у 2008 р. як 

першу спробу розробити спільну європейську політику в сфері енергетичних 

технологій. Така політика має на меті докорінне перетворення енергетичної 

системи на низьковуглецеву (low-carbon) за допомогою технологічних 

інновацій. Спільна технологічна політика покликана стати засновком відповіді 

ЄС на взаємопов’язані виклики: зміна клімату, забезпеченість енергоресурсами 

та конкурентоздатність. Ідея розробки такого плану постала зі специфіки 

інновацій в енергетиці: нові технології є значно дорожчими від наявних — а 

вигоди від впровадження відчутні лише згодом; одразу після їх впровадження 

вигоди отримує радше суспільство, аніж покупець. 

Цілі 1. Пришвидшення розвитку знань в енергетиці, трансферу та комерціалізації 

конкурентоздатних та екологічно чистих технологій. 

2. Збереження лідерства Європи в галузі технологій низьковуглецевої 

енергетики. 

3. Стимулювання науки задля перетворення технологічного портрета ЄС на 

шляху до цілей «20–20–20»; 

4. Сприяння перетворенню глобального енергетичного портрету на 

низьковуглецевий до 2050 р. 

Джерело: систематизація автором на основі [150, с. 3]. 
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Таблиця Б.5 

Пріоритети та відповідні  

групи заходів, викладені в енергетичній Стратегії  

конкурентоспроможної, стійкої і безпечної енергетики» на 2010–2020 рр. 

Пріоритети Групи заходів 

1. Енергоефективність 

Європи 

1. Реалізація найбільшого потенціалу до енергозбереження: у 

будівлях та транспорті 

2. Посилення конкурентоздатності промисловості за рахунок 

енергозбереження 

3. Посилення ефективності постачань 

4. Посилення ефективності національного енергетичного 

планування 

2. Формування дійсно 

єдиного європейського 

енергоринку 

1. Своєчасне та ретельне впровадження законодавства про єдиний 

ринок 

2. Накреслення плану розвитку інфраструктури на 2020–2030 рр. 

3. Спрощення дозвільних процедур та ринкових правил з розвитку 

інфраструктури 

4. Впровадження дієвого механізму фінансування 

3. Наділення споживача 

якомога більшою 

економічною свободою, 

безпекою та надійністю 

1. Енергетична політика має стати більш орієнтованою на 

споживача 

2. Безупинне вдосконалення безпеки та надійності 

4. Лідерство Європи в 

технологіях та 

енергоефективності 

1. Невідкладне впровадження Плану стратегічних технологій в 

енергетиці 

2. Розгортання чотирьох масштабних загальноєвропейських 

проектів 

3. Забезпечення довгострокової технологічної конкурентоздатності 

ЄС 

5. Посилення 

зовнішнього виміру 

енергоринку ЄС 

1. Інтеграція сусідніх країн до енергоринку та регуляторного 

середовища ЄС 

2. Встановлення особливих партнерств з основними партнерами 

3. Сприяння глобальній ролі ЄС у майбутньому низьковуглецевої 

енергетики 

4. Сприяння юридично зобов’язальним стандартам в ядерній 

енергетиці щодо безпеки, надійності та нерозповсюдження ядерної 

зброї 

Джерело: упорядкування автором на основі [109, с. 11, 14, 17, 19, 22]. 
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Таблиця Б.6 

Пріоритети енергетичної стратегії в аспекті попиту та пропозиції 

Напрями в аспекті попиту Напрями в аспекті пропозиції 

 

1) стимулювання енергозбереження, особливо 

в транспорті та державному секторі економіки, 

який має значний потенціал до підвищення 

енергоефективності; 

 

2) стимулювання відповідних інвестицій у 

диверсифікацію енергопостачань екологічно 

чистими джерелами енергії; 

 

3) стимулювання попиту на технології 

акумулювання енергії («energy storage») та 

електромобілі; 

 

1) пріоритетний розвиток безпечних та 

конкурентоздатних джерел енергії; зокрема, 

в електроенергетиці частка енергії, що 

генерується джерелами з низькими 

викидами вуглецю, має до 2020 р. зрости 

з 45% до близько 66%; 

 

2) конкурентоздатність відновної 

енергетики — на противагу забезпеченню 

планових показників попри економічну 

доцільність; 

 

3) публічна та неупереджена оцінка 

безпечності атомної енергетики, 

дослідження в сфері управління ядерними 

відходами та розробки реакторів 

наступного покоління тощо; 

 

4) нові, диверсифіковані та безпечні 

маршрути постачань нафти та природного 

газу. 

 

Джерело: упорядкування автором на основі [109]. 
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Таблиця Б.7 

Редакції чинної енергетичної стратегії ЄС до 2020 р. 

Редакція Зміст 

 

1-а, від 

10.01.2007 

 

Найперша енергетична стратегія була ухвалена 10 січня 2007 р. під назвою 

«Енергетична політика Європи», яка згодом стала відома як Перший 

стратегічний перегляд енергетичної політики (First Strategic Energy Review). 

Стратегія окреслила три основні задачі: приборкання антропогенно обумовленої 

зміни клімату, зміцнення конкурентоздатності, посилення безпеки постачань. 

Стратегія увійшла в історію як ініціатива «20–20–20»: намір ЄС на 2020 р. 

(1) скоротити викиди парникових газів на 20%, (2) підвищити частку відновних 

джерел до 20% у загальній структурі споживання енергії, (3) скоротити на 20% 

споживання первинної енергії. У комюніке Єврокомісія зазначає, що зазначені 

цілі накреслюють шлях до «нової глобальної промислової революції» [266, с. 20]. 

ЄС запровадив низку ініціатив для досягнення перших двох задач: Третій 

комплекс заходів із лібералізації в енергетиці (19 вересня 2007 р.) та Комплекс 

заходів із питань клімату та енергетики (23 січня 2008 р.). Відтак, увага 

Єврокомісії була зосереджена на аспекті безпеки енергопостачань. 

 

 

2-а, від 

13.11.2008 

 

Друга енергетична стратегія була ухвалена 13 листопада 2008 р. під назвою 

«План енергетичної безпеки та заходів солідарності», яка згодом стала відома як 

Другий стратегічний перегляд енергетичної політики. Головним висновком 

другої редакції став наступний: Енергетика ЄС спиратиметься на традиційні 

вуглецевоінтенсивні технології доти, доки не відбудеться радикальна зміна у 

поглядах на енергетику та у поглядах на інвестиційні пріоритети. Стратегія 

розширює горизонт періодом 2020–2050 рр. [267, с. 15–17], закладаючи основи 

для майбутньої «Дорожньої карти до 2050 р.» та «Плану стратегічних 

технологій». План заходів щодо середньотермінової перспективи був 

зосереджений на п’яти напрямах: інфраструктура та диверсифікація 

енергопостачань, зовнішні відносини в енергетиці, запаси нафти та газу й 

антикризові механізми, енергоефективність, внутрішні енергоресурси ЄС. 

Зрештою друга редакція була визнана як така, що навряд чи здатна досягти усіх 

поставлених на 2020 р. цілей і цілком не відповідає на більш довготермінові 

виклики [109, с. 5]. 

 

 

3-я, від 

10.11.2010 

 

Чинна енергетична стратегія від 10 листопада 2010 р. ЄС існує в третій редакції і 

відома також як Третій стратегічний перегляд енергетичної політики. Усі три 

версії стратегії містять конкретний план заходів, який, як зазначено у першій 

редакції, має перетворити економіку ЄС на знаннєву (knowledge-based) та 

низьковуглецеву (low-carbon) [266, с. 6]. Часті перегляди стратегії жодним чином 

не вказують на недоопрацьованість її редакцій: власне розробку стратегії з 

самого початку було заплановано у вигляді послідовних переглядів [266, с. 20]. 

 

Джерело: систематизація автором на основі [109, с. 5; 266, с. 20; 267, с. 15–17]. 
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Таблиця Б.8 

Програми ЄС з розвитку у сфері енергетики 

Напрям Програми 

Інноваційне 

зростання 

Декарбонізація потребує нових технологій, які перелічені у Плані 

стратегічних технологій (див. Strategic Energy Technology Plan), а 

найважливіші з них окремо висвітлені в Технологічній карті (Technology 

Map). З метою їх розробки ухвалено план дій до 2020 р. (див. План дій до 

2020 р. — «Technology Roadmaps», або «European Industrial Initiatives»). 

Фінансування на спорудження великих інноваційних проектів у відновній 

енергетиці та підвищенні енергоефективності виділяє програма «Раціональна 

енергетика в Європі» (Intelligent Energy Europe Programme), а для малих та 

середніх підприємства працює «Рамкова програма у сфері 

конкурентноздатності та інновацій» (див. Competitiveness and Innovation 

Framework Programme 2007–2013 рр.). Технологічний поступ в енергетиці 

користується потужною підтримкою у координуванні наукової спільноти 

(European Energy Research Alliance, EERA) та досліджень (7th Framework 

Programme for Research and Technological Development, 2007–2013). 

Енергоефек-

тивність 

Основним документом у сфері енергоефективності «Ресурсоефективність 

Єропи — флагманська ініціатива в рамках стратегії до 2020 р.» (Resource-

Efficient Europe), яка надає політиці енергоефективності пріоритет до 2020 р. 

Для досягнення стратегій до 2020 р. та 2050 р. ухвалено «План з 

енергоефективності» (Energy Efficiency Plan), який зосереджує увагу на 

аспекті попиту та, з-поміж іншого, має на меті змінити повсякденні звички в 

енергоспоживанні на більш ощадливі. 

Боротьба 

проти зміни 

клімату 

Провідною програмою у боротьбі проти зміни клімату є найбільша в світі 

система торгівлі квотами на викиди парникових газів (Схема торгівлі 

викидами вуглекислого газу, Emission Trading Scheme). ЄС відіграє провідну 

роль у впровадженні Кіотського протоколу. Окрім того, в ЄС працює одна з 

найбільших у світі програм фінансування т.зв. «демонстраційних» 

інноваційних проектів у відновних джерелах та енергоефективності — 

«Резерв нових учасників» (New Entrants Reserve, NER300), джерелом 

фінансування якої є виручка від продажу квот на викиди. 

Єдиний 

енергоринок 

Досягнення поставлених в енергетиці цілей неможливе без формування 

дійсно єдиного європейського енергоринку: як в сенсі правил гри, так і в 

сенсі інфраструктури. Ідея становлення єдиного ринку впроваджується 

шляхом послідовної лібералізації національних ринків: з кожним переглядом  

правила конкуренції стають жорсткішими, а права споживача дедалі 

розширюються. Основною темою сучасного Третього комплексу заходів у 

енергетиці (також відомого під сленговою назвою «енергетичний пакет») є 

досягнення незалежної одна від одної роботи виробництва від роботи мереж 

(див. ІІІ комплекс заходів у енергетиці від 2009 р.). Уніфіковане ліберальне 

середовище в енергетиці розглядається як передумова технологічно 

нейтрального середовища (характеризується конкуренцією між 

енергетичними технологіями), необхідного для досягнення цілей до 2020 та 

2050 рр. 

Джерело: систематизація автором на основі [94; 97; 111, с. 37; 112; 113, с. 7; 148; 150, с. 3; 

268; 269, с. 6; 270; 271; 272, с. 7; 273; 274, с. 6; 275, с. 4–5; 276; 277, с. 4; 278; 279; 280, с. 7–9; 

281, с. 1; 282; 283, с. 3; 284; 285, с. 3–9; 286, с. 19; 287; 288, с. 10; 289; 290, с. 7; 291, с. 6; 292, 

с. 4; 293; 294, с. 2; 295; 296, с. 9; 297; 298, с. 70, 87; 299, с. 8].  
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Таблиця Б.9 

Основні положення  

1-го енергетичного пакету (1998 р.) в електроенергетиці 

Предмет 

регулю-

вання 

Основні  

правила 

Виробни-

цтво 

Побудова нових потужностей може здійснюватися в рамках двох процедур, на 

вибір країн-членів: дозвільної (authorization procedure) та тендерної (tendering 

procedure). За першої процедури заявник автоматично набуває права на зведення 

нових потужностей, якщо задовольняє низці встановлених державою прозорих, 

публічних та недискримінаційних критеріїв. Якщо ж держава воліє застосовувати 

тендерну процедуру, остання має задовольняти наведеним у Директиві вимогам до 

прозорості тендерів та спиратися на публічну та регулярну оцінку потреб у 

додаткових потужностях (з урахуванням міждержавних перетоків). Окрім того, 

уповноважена встановлювати пріоритетну диспетчеризацію потужностей, що 

використовують відновні джерела енергії. 

Управлін-

ня транс-

місією 

Щонайменше у своїх управлінських рішеннях оператор енергосистеми мусить бути 

незалежним від учасників, задіяних у іншому бізнесі (особливо, виробництві та 

дистрибуції). Зокрема, оператор мусить включати до графіку навантаження 

виробників за критерієм економічної доцільності, тобто не дискримінуючи їх. 

Дистрибу-

ція 
Дистрибуторам заборонено дискримінувати споживачів, особливо на користь 

акціонерів або дочірніх структур дистрибуторів. 

Поділ за 

видами 

економіч-

ної діяль-

ності 

(«unbund-

ling») та 

прозорість 

Незалежно від форми власності та юридичної форми, вертикально інтегровані 

структури мусять здійснювати фінансовий та управлінський облік окремо для 

кожного виду економічної діяльності: виробництва, трансмісії, дистрибуції та, за 

можливістю, складати консолідовану звітність по інших діяльностях і 

супроводжувати її детальними поясненнями. Якщо ринок працює за схемою 

«єдиного покупця» (single buyer — купує у виробників та перепродає 

дистриб’юторам), то функція оператора ринку мусить бути відокремлена від 

виробництва та дистрибуції, а інформаційний обмін з ними бути зведений до 

технічно необхідного мінімуму. 

Доступ до 

магіст-

ральної та 

місцевої 

мереж 

Доступ до мережі мусить бути двох видів: отриманий внаслідок домовленостей між 

користувачем та оператором (negotiated access) або регульований (regulated access).  

За першого типу оператори оголошують індикативний діапазон тарифу, в межах 

якого визначається фактичний тариф у процесі закритих перемовин. Регульований 

доступ надається за фіксованим та заздалегідь оголошеним тарифом. 

Споживач 

До ухвалення І  комплексу споживачі зазвичай мали змогу укладали договір лише з 

єдиною регіональною монополією. І комплекс надавав певній групі споживачів 

право вільно обирати як виробника, так і постачальника (на власний розсуд 

укладати договір з кожним окремо). Такі «авторизовані» споживачі (eligible 

customers) визначалися за сформульованими державою на власний розсуд 

публічними та недискримінаційними критеріями, які щорічно публікуються в 

Офіційному журналі Європейської Спільноти. На ринку електроенергії зазвичай це 

були великі промислові споживачі, підключені безпосередньо до магістральної 

мережі, а на ринку газу — електроенергетичні компанії, що працюють на газі. 

Власне процес поступового наділення споживача правом обирати постачальника 

отримав назву відкриття ринку (market opening). 

Джерело: узагальнення автора на основі [94; 97] 
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Таблиця Б.10 

Основні новації 2-го енергетичного пакету 

Предмет Опис новації 

Вхід на ринок Вільний вхід на ринок генерування електроенергії (шляхом 

процедури авторизації — на заміну попередній тендерній 

процедурі чи неможливості входу в принципі у зв’язку з 

державною монопол 

Відокремлення видів 

діяльності 

Юридичне відокремлення трансмісії, дистрибуції, генерування та 

інших ланок одна від одної (legal unbundling) — на противагу 

колишньому відокремленню лише в аспекті обліку, за якого одна 

юридична особа мала право працювати одночасно на кількох 

ланках ланцюга створення вартості 

Відкриття ринку Повне відкриття ринку (market opening), тобто, можливість 

споживача обирати постачальника (з 2004 р. — усі непобутові 

споживачі, з 2007 р. — усі споживачі без виключення; на противагу 

колишній «прив’язці» споживачів до локального постачальника-

монополіста) 

Незалежне 

регулювання 

Обов’язкове створення незалежного державного галузевого 

регулятора з обов’язковим набором повноважень, особливо таких 

як розробка методології ціноутворення та затвердження тарифів 

Доступ до 

міждержавних 

перетоків 

Створення рівних умов доступу до транс¬кордонних мереж з 

метою стимулювання торгівлі 

Доступ до споживача Створення для енергокомпаній рівних умов доступу до споживачів 

всередині будь-якої країни ЄС 

Безпека постачань Обов’язковий моніторинг на предмет безпеки постачань, 

ринкового домінування, рівня конкурентності тощо 

Джерело: систематизація автором на основі [111; 279] 
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Таблиця Б.11 

Основні положення трьох енергетичних пакетів, або комплексів  

заходів із формування єдиного європейського ринку електроенергії 

Предмет  Комплекс Основні положення 

Генерування 

– до 1996 Державне регулювання монополії 

І 1996–

2003 
Дозвіл або тендер («акціонування») 

ІІ 2003–

2009 
Лише дозвіл 

ІІІ 2009–… «level playing field» — поле з рівними правилами гри 

Передача 

магістральним

и та місцевими 

ЛЕП 

– до 1996 Державне регулювання монополії 

І 1996–

2003 
Регульований ДТС, договірний ДТС, єдиний покупець 

ІІ 2003–

2009 
Регульований ДТС 

ІІІ 2009–… + підвищення прозорості формування відповідних 

тарифів 

Поставка 

– до 1996 Монополія 

І 1996–

2003 
Бухгалтерське відокремлення 

ІІ 2003–

2009 
Юридичне відокремлення від передачі 

ІІІ 2009–… Бажаним є майнове відокремлення від інших ланок 

Споживачі: чи 

мають вибір 

постачальника

? 

– до 1996 Не мають вибору постачальнка 

І 1996–

2003 
Вибір мають лише кваліфіковані споживачі 

ІІ 2003–

2009 
У 2004 р. — усі непобутові, з 2007 р. — всі 

ІІІ 2009–… + Поліпшення інформування споживача 

Відокремлення 

передачі 

магістральніми 

ЛЕП від 

передачі 

місцевими ЛЕП 

– до 1996 Відсутній 

І 1996–

2003 
Бухгалтерський 

ІІ 2003–

2009 
Юридичний 

ІІІ 2009–… Бажано майновий 

Міжнародна 

торгівля 

– до 1996 Державне регулювання монополії 

І 1996–

2003 
Договірна 

ІІ 2003–

2009 Регульована 
ІІІ 2009–… 

Регулювання 

– до 1996 Державний орган 

І 1996–

2003 
Не визначений 

ІІ 2003–

2009 
Незалежний регулятор 

ІІІ 2009–… + Уніфікація законодавства 

Джерело: узагальнення автора на основі [94; 111; 300, с. 10; 301]. 

Примітка: Під «…» мається на увазі «по даний час». 
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Таблиця Б.12 

Члени ЕнС та особливості їхнього членства 

Члени ЕнС Їхній склад та/чи опис 

Договірні 

сторони 

Албанія, Боснія і Герцеговина, КЮР Македонія, Молдова, Сербія, Республіка 

Косово, Чорногорія, Україна. 

Завдання та обов’язки цих держав поділяються на три напрями: 

а) втілення acquis communautaire, 

б) розбудова механізму управління мережею енергоринків, 

в) створення єдиного енергоринку (регіонального як проміжного етапу до 

інтеграції його в єдиний енергоринок ЄС) 

Європейський 

Союз 
 Генеральний директорат єврокомісії з питань загальної енергетики 

 Рада європейських органів регулювання в енергетиці 

 Агентство з питань співробітництва органів регулювання в енергетиці 

 Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії 

 Європейська мережа системних операторів передачі газу 

Спостерігачі Вірменія, Грузія, Норвегія, Туреччина 

Згідно з розділом ІХ Договору про заснування ЕнС, сусідні країни можуть 

подати заявку на здобуття статусу спостерігача як проміжний етап перед 

набуттям статусу договірної сторони після перемовин, у яких провідну ролю 

відіграє Європейська Комісія 

Учасники 19 членів ЄС:  

Австрія, Болгарія, Кіпр, Німеччина. Греція, Італія, Латвія, Нідерланди, 

Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Велика Британія, Угорщина, 

Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чеська Республіка, 

Кожен член ЄС має право стати учасником ЕнС, щоб брати участь у його 

офіційних зустрічах. Після вступу до ЄС Болгарія, Румунія та Хорватія 

змінили статус договірних сторін на учасників 

Кандидати Грузія 

Офіційні перемовини між Єврокомісією та Грузією щодо набуття останньою 

статусу договірної сторони розпочалися 20 лютого 2014 р. 

Джерело: систематизація автором на основі [99]. 
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Таблиця Б.13 

Основні положення стратегії ЕнС 

Пріоритети Групи заходів 

1. Створення 

конкурент-

ного 

інтегрованого 

енергоринку 

1. Сприяти створенню загальноєвропейського енергоринку шляхом усування 

бар’єрів між державами ЕнС та ЄС, як тільки держави імплементують 

Третій енергетичний пакет. 

2. Запровадити спільний  механізм розподілу потужностей (координованих 

аукціонів для транскордонної торгівлі), заснувати одну або декілька 

енергетичних бірж для покриття всіх країн ЕнС, заснувати ціновий механізм 

конвергенції національних ринків з кінцевою метою інтеграції до 

європейського ринку 

2. Залучення 

інвестицій в 

енергетику 

1. Вжити заходів щодо цінового регулювання та мереж, а саме: 

– скасувати цінове регулювання для великих споживачів (наприклад, 

промисловості), 

– розробити ринковий механізм ціноутворення на користування 

електромережами, 

– розробити ринковий механізм утворення ціни для всіх груп тарифних 

споживачів, яка б повністю відображала витрати. 

2. Вжити заходів щодо інфраструктури, а саме: 

– пришвидшення дозвільних процедур для будівництва нових потужностей, 

запровадження координованих між сторонами ЕнС тарифними 

методологіями  тощо; 

– запуск проектів спільної інфраструктури тощо. 

3. Вжити заходів щодо регуляторних бар’єрів, а саме: 

– гармонізувати ліцензування з нормами ЄС. 

3. Безпечні та 

стійкі 

постачання 

енергії 

1. У сфері безпеки постачань: 

– запровадити законодавчу основу безпеки постачань (визначити 

відповідальний державний орган, дати правове визначення поняттям 

«захищені споживачі» тощо); 

– диверсифікувати імпорт газу та підвищити готовність до перебоїв його 

постачання. 

2. У сфері енергоефективності: 

– за період 2009–2018  рр. скоротити споживання первинної енергії на 9%, 

– стимулювати та моніторити виконання національних планів 

енергоефективності. 

3. У сфері відновлювальної енергетики: 

– наростити частки відновлювальної енергетики до тих рівнів, на які 

зобов’язалися сторони на момент вступу в ЕнС, 

– надати пріоритетний або гарантований доступ відновлювальним джерелам 

до мережі, 

– запровадити національні плани щодо розвитку відновлювальних джерел. 

4. У сфері захисту довкілля: 

– імплементувати дирктиау про великі спалювальні установки (LCPD). 

5. У сфері захисту споживачів: 

– визначити юридично термін «вразливий споживач»; 

– запровадити прозору регуляторну базу для розгляду скарг від споживачів, 

встановити стандарти якості надання послуг, а також надати споживачам 

зрозумілий алгоритм зміни постачальника. 

Джерело: [118].  
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Таблиця Б.14 

Виробництво та споживання енергії у 2012 р., тис. т нафтового еквіваленту 

Показники ALB BIG KOS MAC MOL MON SER UKR 

Виробництво первинної енергії 1 674 4 936 1 748 1 519 123 708 10 784 85 245 

тверде паливо 2 4391 1496 1246 - 393 7 278 40 256 

природний газ 15 - - - - - 425 15 403 

Нафта 1 031 - - - 29 - 1 230 3 414 

Атомна - - - - - - - 23 653 

Гідроенергія 406 363 8 90 3 127 799 901 

гео-, геліо-, вітроенергія 220 182 244 183 91 188 1 052 1 618 

Споживання первинної енергії 2002 6 978 2 367 2 975 2 144 1 060 14 465 122 487 

тверде паливо 83 4 640 1 532 1 398 115 381 7620 42718 

природний газ 15 235 567 114 885 - 1678 43017 

Нафта 1060 1 555 - 942 774 269 3302 11609 

Атомна - - - - - - - 23653 

Гідроенергія 406 363 8 90 3 127 799 901 

гео-, геліо-, вітроенергія 12 - - 11 - - 6 53 

відходи, біопаливо 208 182 247 190 85 179 1027 1522 

експорт/-імпорт електроенергії 218 3 13 230 282 104 33 -986 

Джерело: упорядкування автора за матеріалами [99]. 
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Таблиця Б.15 

Основні показники електроенергетики держав-договірних сторін ЕнС 

Показники електроенергетики ALB BIG KOS MAC MOL MON SER UKR 

Виробництво (тут і далі ТВт-

год.) 
7.0 16.3 5.9 5.7 0.7 3.8 37.5 176.3 

Імпорт 2.3 3.2 0.5 2.5 3.3 0.2 2.2 0.1 

Експорт -1.4 -6.9 -0.9 -0.1 -0.1 -0.7 -4.5 -9.9 

Сукупна пропозиція 7.9 12.6 5.5 8.1 4.1 3.3 35.2 166.5 

Валове (з витратами) споживання 8.0 12.6 5.5 8.1 4.1 3.3 35.0 166.5 

Передача по ЛЕП -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -1.0 -4.3 

Передача по ЛЕП 2.3% 1.8% 1.3% 2.0% 2.9% 4.3% 2.4% 2.4% 

Передача локальна -3.2 -1.1 -1.7 -1.0 -0.4 -0.5 -4.5 -16.4 

Передача локальна 45% 12% 36% 16% 11% 19% 15% 10% 

Споживання енергосектором -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 н.д. -0.0 -1.5 -1.0 

Кінцеве споживання 4.5 11.1 3.6 7.0 3.6 3.3 28.0 144.8 

промисловість та ін. 2.2 6.5 1.4 3.9 1.9 2.1 13.9 102.6 

домогосподарства 2.3 4.6 2.1 3.1 1.6 1.2 14.1 42.1 

Потужність (тут і далі в МВт) 1 878 3 711 1 204 1 953 398 876 7 139 55 411 

вугільні енергоблоки - 1 588 1 171 800 - - 3 905 28 966 

газові енергоблоки - 36 - 287 380 - 356 5 415 

нафтові енергоблоки 98 - - 210 - - - - 

атомні енергоблоки - - - - - - - 13 835 

гідро енергоблоки 1 780 2 120 43 649 16 658 2 871 5 465 

інші відновлювальні - 245 1 7 2 9 7 1 182 

Лінії електропередач, км                 

380 кВ і більше 395 865 188 507 203 284 1 614 18 181 

220 кВ 1 180 1 525 232 - 377 367 1 884 3 976 

110 кВ 1 343 3 920 803 1 722 3 335 617 5 814 41 196 

HVDC (постійний струм) - - - - - - - 99 

потужність підстанцій, МВа 3 846 12 369 5 579 2 700 4 765 3 359 27 040 78 632 

Чисельність споживачів, млн. 1.2 1.5 0.5 0.7 1.3 0.4 3.6 19.9 

з них не домогосподарства 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.6 

у т. ч. кваліфіковані 7 122662 70793 9 4 3 396 057 570 874 

у т. ч. активні 7 1 0 9 1 3 26 0 

споживання, ГВт-год. 603 885 0 1,753 109 784 2,238 0 

% від сукупного 13% 8% 0% 25% 3% 24% 8% 0% 

Джерело: упорядкування автора за матеріалами [99]. Дані наведено на 2011 р. 
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Таблиця Б.16 

Показники енергетичної інтенсивності 

Показники енергоінтенсивності ALB BIG KOS MAC MOL MON SER UKR 

Енергоінтенсивність, toe / тис. $ 0.18 0.54 0.46 0.41 0.58 0.37 0.52 1.28 

Споживання, toe / душу населення 0.63 1.82 1.31 1.41 0.60 1.71 2.00 2.69 

Кінцеве споживання енергії, ktoe 1 848 2 997 1 258 1 888 1 966 733 8 622 72 427 

Домогосподарства 27% 29% 38% 28% 45% 38% 36% 32% 

Сфера послуг 9% 17% 9% 12% 15% 2% 10% 7% 

Промисловість 17% 18% 22% 31% 13% 27% 28% 34% 

Транспорт 40% 35% 26% 25% 19% 28% 20% 16% 

Інше 7% 1% 5% 4% 8% 5% 6% 11% 

Джерело: упорядкування автора за матеріалами [99]. 

Примітка: ktoe — тис. т нафтового еквіваленту. 

Таблиця Б.17 

Експорт та імпорт  

електроенергії за період з січня 2010 р. по жовтень 2015 р. 

 

Джерело: обчислення автора на основі [133]. Примітка: AU — Австрія, BA — Боснія та 

Герцеговина, BG — Болгарія, GR — Греція, HR — Хорватія, HU — Угорщина, IT — Італія, 

UN — Республіка Косово, ME — Чорногорія, MK — КЮР Македонія, RO — Румунія, SL — 

Словенія, UA — Україна, UA_W — Бурштинський енергоострів України, MD — Молдова, 

SK — Словаччина, PL — Польща; дані не є вичерпними, оскільки не всі держави подають 

звітність в ENTSO-E (наприклад, бракує точних даних щодо Молдови).  
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AL 1.4 1.3 2.6

AU

BA 20.1 12.1 2.5

BG 16.6 16.8 1.9 9.9

GR 0.0 8.8 0.3

HR 9.2 0.6 0.6

HU 25.6 2.3 4.3 0.7 0.1

IT 3.4

UN

ME 2.5 4.9

MK 0.0 13.2 0.1

RO 14.8 5.5 11.5 1.0

RS 9.2 0.7 6.9 2.5 5.5 10.1 0.7

SL

UA 2.8

UA_W 24.1 8.0 0.8

MD 1.6 N/A

SK 46.6 12.0 0.2

PL 17.7
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Таблиця Б.18 

Складові Третього енергетичного пакету,  

які Україна зобов’язалася імплементувати в рамках участі в ЕнС 

Галузь Назва 

Електроенергетика Директива 2003/55/EC стосовно загальних засад функціонування  

внутрішнього ринку природного газу 

Газова 

промисловість 

Регламент N 1775/2005 про умови доступу до систем транспортування 

природного газу 

Газова 

промисловість 

Директива 2004/67/EC про заходи із забезпечення безпеки постачання 

природного газу 

Електроенергетика Директива 2003/54/EC про загальні правила функціонування внутрішнього 

ринку електроенергії 

Електроенергетика Регламент N 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної 

передачі електроенергії 

Електроенергетика Рішення Комісії 2006/770/EC, що вносить зміни до додатка до Регламенту N 

1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі 

електроенергії 

Електроенергетика Директива 2005/89/EC стосовно заходів для забезпечення безпеки 

інвестування до системи електропостачання та інфраструктури 

Інше Директива 85/337/EEC стосовно оцінки впливу певних державних та 

приватних проектів на навколишнє середовище з поправками, унесеними 

Директивою 97/11/EC та Директивою 2003/35/EC 

Інше Директива 1999/32/EC щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого 

палива  

Електроенергетика Директива 2001/80/EC стосовно встановлення граничного рівня викидів 

певних забруднювачів до атмосфери великими спалювальними установками 

Інше Пункт 2 статті 4 Директиви 79/409/EC стосовно охорони диких птахів 

Електроенергетика План імплементації Директиви 2001/77/EEC стосовно сприяння 

використанню електроенергії, виробленої за допомогою відновлювальних 

джерел енергії, на внутрішньому ринку електроенергії 

Транспорт та 

альтернативна 

енергетика 

План імплементації Директиви 2003/30/EC стосовно сприяння використанню 

біопального та інших відновлювальних видів пального для транспорту 

Джерело: [98]. 
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Таблиця Б.19 

Етапи реагування ЕнС за неімплементацію LCPD 

Етап Кроки ЕнС 

І 

 

 Секретаріат ЕнС ініціює попередні етапи врегулювання спорів і надсилає країнам-

порушникам відкритого листа. 

 Секретаріат ЕнС у разі затягування ними заходів з вирішення проблем висловлює 
свою аргументовану позицію (reasoned opinion) та висуває аргументовані вимоги 

(reasoned request) з подальшою їх публікацією у відкритому доступі [137, с. 21] 

 

ІІ 

 Якщо попереджувальних заходів виявляється замало, Рада Міністрів ЕнС може 
офіційно визнати існування порушень на підставі зібраної інформації, зокрема від 

третіх сторін, з урахуванням аргументів винної сторони та думки Дорадчого комітету. 

 

Хоча інструменти І та ІІ етапів належать до засобів «м’якого тиску», їх застосування 

зазвичай чітко окреслюють причини, які вмотивують країну до припинення порушень (як 

це було у випадку з урядом Сербії, нездатним забезпечити повноцінне виконання деяких 

Директив ЄС). [137, с. 21] 

 

ІІІ 

 

 У разі значного та тривалого порушення зобов’язань Рада Міністрів здатна припинити 

дію низки прав України, набутих нею згідно з Договором, зокрема таких як: право 

голосу у ЕнС, відвідування засідань і права застосовування механізмів, наданих 

Договором (наприклад, використання електричних розподільних мереж без сплати 

митних зборів, використання допомоги в разі аварій, визнання ліцензій і стандартів 

роботи організацій з експлуатації енергетичних об’єктів). [137, с. 21] 

 

Джерело: [137]. 
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Рис. Б.2. Потенційний патерн  

формування трьох торгових зон всередині ЕнС 

Джерело: [164, с. 110]. 
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Рис. Б.3. Територія України, яку охоплює Спільна операційна програма 

Румунія–Україна–Республіка Молдова 

Джерело: [167, с. 8] 
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Рис. Б.4. Карта потужностей міждержавних перетоків у ENTSO-E у 2014 р. 

Джерело: [302, с. 8] 
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Рис. Б.5. Карта енергосистем у складі ENTSO-E та  

перетоків між ними у 2014 р. 

Джерело: [302, с. 4] 
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Рис. Б.6. Карта потенційного 8-го регіонального, південно-східного 

європейського ринку електроенергії, з участю України 

Джерело: [168, с. 13] 
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ДОДАТОК В Додаток В 

Модель оцінювання потенційних економічних ефектів від імплементації 

LCPD у вугільній електроенергетиці України 

Таблиця В.1 

Основні показники для обчислення  

необхідної ставки доходності на акціонерний капітал ВЕЕУ 

Бета-

коефіцієнти 

Середнє значення бета-коефіцієнтів складає 0,7. Це означає, що за зростання 

доходності ринку на 1,0% доходність акцій компаній електроенергетики зросте на 

0,7%. Зазвичай підприємства комунального господарства характеризуються 

коефіцієнтами   [       ], що відображає помірний ступінь ризику в порівнянні 
з іншими галузями [303]. Бета-коефіцієнт індексу компаній електроенергетики 

(S5ELUT) по відношенню до материнського індексу S&P500 (до складу якого вони 

входять) складає 0,66 за результатами торгів впродовж останніх 24 місяців, що 

передували листопаду 2011 р. Такий показник відповідає 115 позиції S5ELUT у 

ранжованому списку 154 аналогічних галузевих суб-індексів S&P500. 

Премії за ризик Премія за ризик,   , визначається як різниця між доходністю ринкового портфелю 
та доходністю безризикового активу. Безризиковою ставкою є довготермінові 

казначейські облігації США. Обчислення МОКА здійснюються за якомога 

довготерміновими ставками, тому за безризикову ставку приймається доходність 

до погашення 30-річних облігацій США. Частотність ряду даних складає два 

спостереження на рік, що відповідає загальноприйнятій практиці виплати купонів 

двічі на рік. Ринковим портфелем слугує індекс S&P500 (США), до складу якого 

входить 500 акцій. Показником доходності є ціна, скоригована на дивіденди; 

реінвестування не застосовується. Дані S&P500 доступні з 1929 р., 30-річних 

облігацій — з 1977 р., тому період спостереження охоплює 1977–2011 рр. 

Середньорічна доходність індексу склала 12%, безризикова ставка — 7,3%; 

відповідно, премія за ризик склала 4,6%. Зазначимо, що до другого півріччя 

2007 р., коли була датована найгостріша фінансова криза з часів Великої депресії, 

премія склала 5,6%. 

Фінансовий 

леверидж 

В межах кожного субіндекса компаній електроенергетики леверидж є середньої 

величиною по компаніях, зваженою на середній обсяг чистого доходу кожної 

компанії за попередні п’ять років. Обчислення засвідчують, що процентний борг в 

середньому складає половину інвестованого капіталу. Показником боргу є чистий 

борг, тобто такий, що зменшений на обсяг готівкових коштів на балансі фірми на 

останній звітний період. Така структура капіталу значно відрізняється від тої, що 

притаманна ВЕЕУ. На кінець III кварталу 2011 р. борг складав лише 19% капіталу 

(виходячи з сукупної балансової вартості процентного боргу фірм та сукупної 

ринкової капіталізації їхнього АК на біржі «РТС-Україна», яка працює під брендом 

«Українська біржа»). 

Темп зростання 

дивідендів, 

фактична та 

оціночна 

доходності 

Усі розглянуті індекси сильно відрізняються один від одного середньорічним 

темпом зростання дивідендів впродовж попередніх п’яти років. Впродовж 

попереднього року на розвинутих та високоліквідних площадках США та Великої 

Британії фактична доходність     індексів компаній електроенергетики була 

вищою від їхньої оціночної (   Re, обчисленої за допомогою МОКА) доходності та 

складав приблизно 10%. Для цих країн доходність капіталу (ROIC) перевищувала 

розрахункову середньозважену вартість капіталу     (WACC). Цей факт 

відповідає результатам низки досліджень, які засвідчують, що зазвичай МОКА 

недооцінює (переоцінює) доходність активів з низьким (високим) бета-

коефіцієнтом. [304, с. 1–3] 

Джерело: розробка автора.  
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Таблиця В.2 

Припущення в моделі щодо операційних показників ВЕЕУ 

№ Показник Значення 

1 Прогнозний темп зростання 

виробництва електроенергії 
 3% щорічно 

2 Термальна ефективність 

вугільних енергоблоків 
 До реконструкції — 30% 

 Після реконструкції — 39% 

3 Термальна ефективність 

газових енергоблоків 
 До реконструкції — 35% 

 Після реконструкції — 50% 

4 Калорійність вугілля  Українського — 5,3 Гкал/т 

 Імпортного — 5,6 Гкал/т 

5 Проектне завантаження 

енергоблоків 
 Вугільних — 80% 

 Газових — 85% 

6 Сумарна встановлена 

потужність ВЕЕУ 
 Вугільні енергоблоки — 20,6 ГВт 

 Газові енергоблоки — 5,4 ГВт. 

7 Капітальні роботи  Ціна реконструкції вугільних та газових енергобло-
ків — 350 та 200 дол. США/кВт відповідно. 

 Ціна реконструкції разом із екологічною модерніза-
цією — 500 та 250 дол. США/кВт відповідно 

8 Норми викидів шкідливих 

речовин у повітря 
 До реконструкції — за показниками 2009 р. 

 Після реконструкції — відповідно до LCPD. 

9 Чисельність робітників 

ВЕЕУ 
 40 тис. 

10 Середньомісячна заробітна 

платня в 2011 р. 
 4 403 грн., за даними Держкомстату 

 Індексується щорічно 

11 Індексування заробітної 

платні 
 10% щорічно 

12 Відрахування від заробітної 

платні 
 На держ. пенс. страхування — 32%, Відрахування на 

держ. соц. страхування — 4%, на формування держ. 

фонду сприяння зайнятості населення —1,5% від ФОП 

13 Норма витрат на поточний 

ремонт 
 400 грн./МВт/рік 

14 Ціни на паливо, дол. 

США/т 
 Ціна вугілля для ТЕС поступово встановиться у 
проміжку від $70 (собівартість внутрішнього 

видобутку) до $100 (ціна імпорту). Ми припускаємо, 

що середньозважена ціна складатиме $90 

 Природний газ — $300 

15 Обсяг незнижувани запасів 

вугілля на складах ТЕС 
 2,4 млн т, відповідно до Правил Оптового ринку 
електроенергії 

16 Норма реінвестування 

чистого прибутку 
 У разі реновації чи модернізації — 100% 

 Статус-кво — 5%. 

Джерело: розробка автора та [232, с. 170; 245, с. 21]. 
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Таблиця В.3 

Припущення в моделі щодо операційних показників ВЕЕУ 

№ Показник Значення 

1 Валютний курс  UAH 25/USD 

2 Рента на капітал  Власний — 19% річних 

 Позиковий — 10% річних 

3 Елементи звіту про 

фінансові результати, які 

прогнозуються методом 

відсотку від чистого доходу 

Екстраполяція історичних значень: 

 Адміністративні витрати — 2% 

 Інші операційні витрати — 0% 

 Чистий інший дохід — 0% 

4 Норма податку на прибуток  Реальна — 25% 

5 Оборотність дебіторської 

забогованості 
 33 дні 

6 Оборотність кредиторської 

забогованості 
 35 днів 

7 Стаття, за допомогою якої 

здійснюється балансування 

активів та пасивів 

Позиковий капітал: 

 Довготермінові кредити — 90%, 

 Короткотермінові кредити — 10% 

8 Незнижуваний запас 

готівкових коштів 
 2% від річного чистого доходу 

9 Відсоткова ставка, яка нара-

ховується на надлишкові 

готівкові кошти 

 5% річних 

Джерело: розробка автора та [232, с. 170; 245, с. 21]. 
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Таблиця В.4 

Проформа звіту про агреговані прогнозні фінансові результати ВЕЕУ, млрд. грн. 

  

Джерело: обчислення автора.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Чистий дохід 209,024 213,168 203,057 192,955 182,840 172,736 162,674 152,691 142,835 133,163 123,742

Зміна, рік до року 328% 2% -5% -5% -5% -6% -6% -6% -6% -7% -7%

Собівартість без амортизації (198,921) (201,258) (189,781) (178,158) (166,388) (154,467) (142,395) (130,171) (117,796) (105,270) (92,595)

Валовий прибуток 10,103 11,909 13,276 14,797 16,453 18,269 20,279 22,520 25,039 27,892 31,147

Валова рентабельність 5% 6% 7% 8% 10% 12% 14% 17% 21% 26% 34%

Комерційні, загальні та адміністративні витрати(4,180) (4,263) (4,061) (3,859) (3,657) (3,455) (3,253) (3,054) (2,857) (2,663) (2,475)

Інші операційні доходи - - - - - - - - - - -

Інші операційні витрати - - - - - - - - - - -

EBITDA 5,922 7,646 9,214 10,938 12,796 14,815 17,026 19,466 22,183 25,229 28,672

Рентабельність за EBITDA 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 13% 16% 19% 23%

Амортизація (1,036) (1,311) (1,630) (1,960) (2,301) (2,653) (3,017) (3,393) (3,781) (4,183) (4,598)

EBIT 4,887 6,335 7,584 8,978 10,495 12,162 14,009 16,074 18,401 21,046 24,075

Рентабельність за EBIT 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 16% 19%

Фінасові витрати (1,462) (2,204) (2,601) (2,966) (3,244) (3,414) (3,457) (3,345) (3,048) (2,526) (1,734)

Фінансовий прибуток (збиток) - - - - - - - - - - -

Інший прибуток (збиток) - - - - - - - - - - -

EBT 3,425 4,131 4,984 6,011 7,251 8,747 10,552 12,728 15,354 18,521 22,341

Податок на прибуток (0,472) (0,570) (0,687) (0,829) (1,000) (1,207) (1,455) (1,756) (2,118) (2,555) (3,081)

Реальна ставка податку на прибуток -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14%

Extraordinary income/(expenses), other - - - - - - - - - - -

Чистий прибуток 2,952 3,561 4,296 5,182 6,251 7,541 9,096 10,972 13,236 15,966 19,259

Чиста рентабельність 1% 2% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 9% 12% 16%

Доходність на акціонерний капітал 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
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Таблиця В.5 

Проформа звіту агрегованої прогнозної фінансової позиції ВЕЕУ, млрд. грн. 

 

Джерело: обчислення автора. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

АКТИВИ 48,285 55,524 62,768 70,001 77,223 84,434 91,636 98,832 106,023 113,215 120,410

Необоротні активи 26,580 33,533 41,477 49,411 57,333 65,245 73,144 81,032 88,907 96,769 104,617

Залишкова вартість власності, будівель, обладнання22,384 29,336 37,281 45,214 53,137 61,048 68,948 76,835 84,710 92,572 100,421

Інші необоротні активи 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196

Оборотні активи 21,705 21,992 21,291 20,591 19,890 19,189 18,492 17,800 17,117 16,446 15,793

Запаси 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592

Дебіторська заборгованість 10,308 10,512 10,014 9,516 9,017 8,518 8,022 7,530 7,044 6,567 6,102

Гоівкові кошти та їхні еквіваленти 4,180 4,263 4,061 3,859 3,657 3,455 3,253 3,054 2,857 2,663 2,475

Інші оборотні активи 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624 4,624

ПАСИВИ 48,285 55,524 62,768 70,001 77,223 84,434 91,636 98,832 106,023 113,215 120,410

Акціонерний капітал 15,539 18,745 22,611 27,275 32,901 39,688 47,875 57,750 69,662 84,031 101,365

Статутний капітал 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994

Привілейовані акції - - - - - - - - - - -

Резерви, нерозподілений прибуток, інше 14,546 17,751 21,617 26,281 31,908 38,694 46,881 56,756 68,668 83,038 100,371

Довготермінові зобов'язання 18,084 21,581 25,231 28,162 30,223 31,238 30,992 29,227 25,633 19,833 11,376

Довготерміновий процентний борг 18,084 21,581 25,231 28,162 30,223 31,238 30,992 29,227 25,633 19,833 11,376

Інші довготермінові зобов'язання - - - - - - - - - - -

Короткотермінові зобов'язання 14,662 15,199 14,925 14,564 14,099 13,508 12,770 11,855 10,729 9,350 7,670

Короткотерміновий процентний борг 2,009 2,398 2,803 3,129 3,358 3,471 3,444 3,247 2,848 2,204 1,264

Кредиторська заборгованість 10,900 11,028 10,399 9,762 9,117 8,464 7,802 7,133 6,455 5,768 5,074

Інші короткотермінові зобов'язання 1,752 1,773 1,723 1,673 1,623 1,573 1,524 1,475 1,426 1,378 1,332
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ДОДАТОК Г Додаток Г 

Довідки про впровадження 

Рис. Г.1. Довідка про впровадження № 02/467 від 18.03.2015 р. 
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Рис. Г.2. Довідка про впровадження № 11102013/00124 від 11.10.2013 р. 
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Рис. Г.3. Довідка про впровадження № 04022014/00018 від 04.02.2014 р. 
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Рис. Г.4. Довідка про впровадження № 13/03-15/01 від 18.03.2015 р. (стор. 1) 
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Рис. Г.4. Продовження: 

Довідка про впровадження № 13/03-15/01 від 18.03.2015 р. (стор. 2) 
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