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РЕЗЮМЕ 

Україна впродовж останніх 5-6 років стрімкими темпами набувала вторинності у ювропейських 
енергетичних справах, ѐк завдѐки політиці дискредитації її з боку східного сусіда, так і в першу чергу, 
завдѐки короткозорості, корумпованості та недолугості урѐдів, що змінявали один одного в 
калейдоскопічному режимі, змагаячись за контроль над фінансовими потоками в інтересах тих чи 
інших кланово-олігархічних угруповань. Тому длѐ  керівництва держави, ѐка виѐвилась на узбіччі 
ювропейських процесів, буде важливим керуватись принципом малих кроків, спрѐмованих на 
досѐгненнѐ скромних успіхів, що могли б засвідчити діюздатність держави та сприѐти відновлення 
довір’ѐ партнерів. Вирішити власними силами завданнѐ реформуваннѐ енергетичного сектору, 
забезпеченнѐ енергетичної безпеки Україна в період до 2020 року зможе лише в кооперації з ЄС. 
 
2010-ті роки можуть послужити етапом підготовки до економічного стрибка України в перспективі 
наступного десѐтиліттѐ. Не дивлѐчись на зростаннѐ азійських ринків споживаннѐ енергоносіїв, ЄС в 
поточному десѐтилітті інерційно зберігатиме привабливість длѐ постачаннѐ енергоносіїв. Його 
поступове становленнѐ ѐк юдиної системи, що дію за ринковими механізмами, дозволѐю забезпечити 
Україні конкурентні позиції ѐк транзитної країни за умови створеннѐ відповідних ювропейським умов 
діѐльності длѐ енергетичних компаній. Вигідне географічне становище у поюднанні з прогнозованоя 
тарифно-регулѐтивноя політикоя здатне гарантувати Україні стабільні, хоча й не такі високі, ѐк у 90-х 
роках, обсѐги транзиту енергоносіїв на лінії Схід – Захід.  
 
Альтеративні сценарії деструктивного характеру можуть мати місце, не дивлѐчись на те, що у 
дослідженні переважаять все ж помірковані та позитивні сценарії. В цьому контексті, резонансним ю 
один з прогнозів Національної розвідувальної Ради США «Глобальні зміни світу – 2025»,  
оприляднений 2010 року: «Злочинність може стати найбільшоя проблемоя, коли ювразійські 
транснаціональні організації, що черпаять силу з видобутку палива та корисних копалин, 
стануть більш впливовими та розширѐть своя сферу діѐльності. Один чи кілька урѐдів у Східній 
чи Центральній Європі можуть стати жертвоя їхнього домінуваннѐ»1. Здаютьсѐ, що цей прогноз 
у випадку з одніюя з країн Східної Європи – Україноя – вже справдивсѐ. Автори доповіді прогнозуять 
невтішний сценарій і длѐ Європи в цілому: «Європа може поплатитисѐ за своя сильну 
залежність, особливо ѐкщо російські фірми будуть неспроможні виконати умови контракту 
через недостатню інвестуваннѐ у видобуток природного газу або ѐкщо зростаннѐ рівнѐ корупції 
та організованої злочинності в ювразійському енергетичному секторі епідеміюя поширитьсѐ на 
інтереси західного бізнесу»2. Події, що розгорталисѐ в ювразійському енергетичному просторі 
протѐгом 2006-2011 років – газові кризи, політичні суперечки, арбітражні з’ѐсуваннѐ корпоративних 
відносин, політично мотивовані судові процеси – де закулісними гравцѐми були компанії 
непрозорого походженнѐ, продемонстрували, що епідеміѐ вже поширяютьсѐ і це загрожую 
катастрофічними наслідками. 
 
Якщо владні угрупованнѐ будуть і надалі ігнорувати та зволікати з реформами економіки та  
енергетичного сектору або ж імітувати їх, то ціла низка ризиків і загроз невідворотно реалізуятьсѐ. 
Клячові з-поміж них, що можуть втілитисѐ у життѐ: 

- втрата контроля над ГТС; 
- мінімізаціѐ нафтотранзитної функції; 
- остаточна деградаціѐ нафтопереробки; 
- розпад юдиної енергосистеми; 
- інкорпоратизаціѐ в промислово-фінансові групи енергетичних активів, фрагментаціѐ 

енергетичних комплексів. 
Залишатьсѐ також нереалізованими плани зі збільшеннѐ власного видобутку енергоресурсів, 
створеннѐ нової інфраструктури (наприклад, СПГ-терміналу), стратегічних резервів тощо. 

                                                           
1 http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf 
2 Там само 

http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
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Загалом усе це виллютьсѐ в подальшу деіндустріалізація країни, її послабленнѐ, перетвореннѐ 
виклячно на географічного суб’юкта. Позитивістські сценарії, що все ж переважаять, відкриваять 
перспективу нейтралізації негативних тенденцій. Однак результуяча сума, ймовірно, буде мало 
відмінна від нульової. Як наслідок – в перспективі поточного десѐтиліттѐ енергетична безпека 
Україна, найбільш вірогідно, лишатиметьсѐ вразливоя, та такоя ж слабкоя, ѐк і зовнішнѐ політика 
держави.  
 

ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ: ПРОЕКЦІЯ – 2035 

В кінці минулого – на початку поточного десѐтиліттѐ прискорились зміни енергетичної картини 
мінливого світу, що свідчить про проходженнѐ певної зони біфуркації. Провідні зарубіжні центри 
енергетичних досліджень моделяять перспективу енергетики на 2035 та 2050 роки, відштовхуячись 
від тенденцій першого десѐтиріччѐ ХХІ століттѐ. За даними BP, 2010 року світове споживаннѐ енергії з 
усіх джерел становило 13,2 млрд. тонн нафтового еквіваленту. Енергетичний мікс світової економіки 
виглѐдаю наступним чином: 33,6% - нафта, 29,6% - вугіллѐ, 23,8% - природний газ, 6,5% - гідроенергіѐ, 
5,2% - ѐдерна енергіѐ, 1,3% - відновлявальні джерела енергії (ВДЕ) разом узѐті3.  
 

 
Мал. 1. Динаміка світового паливно-енергетичного балансу до 2010 року 

 
Споживаннѐ палива карбон-гідрокарбонної групи – вугіллѐ, нафти і газу – становило 83% від 
загального обсѐгу енергоспоживаннѐ. За прогнозом Адміністрації Енергетичної Інформації 
Міністерства енергетики США, частка ціюї групи палива у 2035 році становитиме 78% 4.  
 

 
Мал. 2 Прогноз зміни співвідношеннѐ часток енергетичних ресурсів  

                                                           
3http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local
_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf 
4 http://www.instituteforenergyresearch.org/2010/12/30/eia-releases-new-energy-forecast-fossil-fuels-still-reign-in-2035/ 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf
http://www.instituteforenergyresearch.org/2010/12/30/eia-releases-new-energy-forecast-fossil-fuels-still-reign-in-2035/
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у світовому енергоспоживанні до 2035 року, АЕІ МЕ  США5 
 
Це ю свідченнѐм того, що інерційно викопне паливо продовжуватиме відігравати провідну роль у 
світовому енергетичному балансі в І половині ХХІ століттѐ. Однак, можливості його видобутку та 
споживаннѐ в контексті обмеженнѐ емісії СО2, не уѐвлѐятьсѐ лінійно прогресуячими. Передусім це 
стосуютьсѐ вугіллѐ. Очевидно, що продовжитьсѐ тенденціѐ перерозподілу співвідношеннѐ між 
вугіллѐм, нафтоя та газом балансі карбон-гідрокарбонної групи. Частка газу буде зростати, причому 
це зростаннѐ дедалі більше здійсняватиметьсѐ не тільки за рахунок природного газу традиційного 
видобутку, але й за рахунок нетрадиційних покладів – сланцевого газу, метану вугільних товщ, метан-
гідратів. Доба кам’ѐного вугіллѐ завершилась не тому, що закінчились запаси вугіллѐ, а тому що 
настала доба нафти, ѐка продовжуютьсѐ і по сьогодні і ѐка, ймовірно, добіжить свого завершеннѐ 
протѐгом першої половини ХХІ століттѐ. І, знову ж, не тому, що вичерпаятьсѐ поклади нафти, а тому 
що наприкінці ХХ століттѐ настала ера природного газу (метану), прискорявачем ѐкої стала 
проблематика обмеженнѐ емісії СО2. Експерти МЕА проголошують настання «золотої ери газу»6, 
маючи на увазі природний газ традиційного видобутку. Водночас у США відбулась «революція 
сланцевого газу», що значно розширює обрії світового газовидобутку (мал. 3).  
 

 
Мал. 3. Перспективи видобутку традиційного та нетрадиційного газу у США 

На порядку денному ще одна газова революція – метан-гідратна, основи якої закладаються вже 
сьогодні в Японії, Канаді, США. 
 
Револяційні зміни грѐдуть і в електроенергетиці. Електрична енергіѐ стаю дедалі більш необхідноя в 
силу своюї універсальності. Попереду в найближчі десѐтиліттѐ – період трансформації значної частини 
транспорту на основі двигуна внутрішнього згорѐннѐ в беземісійний екологічно чистий 
електротранспорт. Поѐва гібридних двигунів ю ознакоя даної трансформації. Прогрес стаю можливим 
і завдѐки досѐгненнѐм у царині пристроїв накопиченнѐ електроенергії – батарей та акумулѐторів 
високої місткості.  
 
Вимальовуятьсѐ основні низькоемісійні виробничі цикли генерації майбутнього. Окрім ВДЕ, це – 
газоелектрична та атомноенергетична генерації. Однак, розвиток авангардних процесів світової 
енергетики в різних країнах йтиме різними шлѐхами. В таких країнах ѐк Китай, Індіѐ це буде 
екстенсивний шлѐх збільшеннѐ енергоспоживаннѐ через все більше зростаннѐ імпорту енергоносіїв. 
Країни ОЕСР продовжуватимуть розвиток енергоефективним та енергозаощаджуячим способом. 
Хоча економіки, що розвиваятьсѐ, не цураятьсѐ енергоефективних та енергоощадних технологій, 
проте їх темпи зростаннѐ, що іноді обчисляятьсѐ двозначними цифрами, об’юктивно потребуять 
серйозного збільшеннѐ імпорту первинних енергоресурсів Ці два протилежних шлѐхи формуять вже 

                                                           
5 http://www.eia.gov/forecasts/aeo/  
6 http://www.iea.org/weo/docs/weo2011/WEO2011_GoldenAgeofGasReport.pdf 

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/
http://www.iea.org/weo/docs/weo2011/WEO2011_GoldenAgeofGasReport.pdf
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зараз енергетичні конфлікти майбутнього. Світова торгівлѐ енергоресурсами з кінцѐ минулого 
десѐтиліттѐ стала зміщуватисѐ в бік азійських споживачів. Нафта й газ традиційних видобувних країн в 
дедалі більших обсѐгах надходить на Схід: до Індії, Китая, країн Південно-Східної Азії. Така тенденціѐ 
формую екстенсивне економічне зростаннѐ Азії через бурхливий ріст виробництва ѐк «брудної», так і, 
меншоя міроя, чистої енергії. Європа та Північна Америка забезпечать свою зростаннѐ 
високотехнологічним шлѐхом через збільшеннѐ виробництва чистої енергії, хоча й з деѐким 
абсолятним збільшеннѐ споживаннѐ енергоресурсів. Однак, і Азіѐ і Європа потребуватимуть більшої 
кількості енергоресурсів, що демонструю і наведений вище прогноз ВР (Мал. 1). Світ вже увійшов в 
еру «глобального полювання» на енергоресурси, включаючи поклади нетрадиційних 
енергоресурсів. Військова кампанія проти Лівії, що входить до десятки провідних країн світу з 
найбільшими запасами сланцевого газу, є підтвердженням такої тенденції. Ресурсних країн не так 
багато, ѐк споживачів енергоресурсів, ѐкими ю практично усі члени світового співтовариства. Як 
правило, ресурсні країни належать до  іншого цивілізаційного простору, аніж країни-споживачі (ОПЕК 
та ОЕСР, наприклад). Тому, на «глобальне полювання» за енергоресурсами автоматично 
накладатиметься «конфлікт цивілізацій».    
  
Проблематика енергетичної безпеки за таких тенденцій набуваю клячового значеннѐ длѐ успішності 
розвитку країн. В цьому контексті, успіх тої чи іншої країни в її економічному розвитку 
забезпечуватиметьсѐ не тільки за рахунок прѐмого доступу до енергоресурсів. В умовах міжнародної 
нестабільності деѐка частина країн, що маять ті чи інші поклади енергоресурсів, намагатимутьсѐ 
забезпечити енергетичну самодостатність у поюднанні з енергоефективністя та 
енергозаощадженнѐм. Розвинені країни з високим рівнем споживаннѐ первинних енергоресурсів 
використовуватимуть міжнародну кооперація в рамках провідних світових економічних та військових 
альѐнсів на зразок ЄС та НАТО, завданнѐм ѐких ю забезпеченнѐ усіма можливими засобами ѐк 
доступу до джерел енергоносіїв, так і створеннѐ оперативних можливостей допомоги тому чи іншому 
учаснику за рахунок стратегічних резервів інших. Адже грамотно вибудована система, що забезпечую 
регулѐрне стабільне постачаннѐ енергоресурсів ѐк за звичайних, так і за надзвичайних обставин, 
стане гарантіюя розвитку країни та збереженнѐ її сувереніту й територіальної цілісності. 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЙНА ОЦІНКА УКРАЇНИ 

Енергетична політика залишаютьсѐ ахіллесовоя п’ѐтоя України упродовж всього періоду з часу 
проголошеннѐ незалежності. Жодна із стратегічних цілей – зниженнѐ енергомісткості ВВП, 
інтенсифікаціѐ розробки власних покладів енергоресурсів, диверсифікаціѐ джерел та шлѐхів 
постачаннѐ енергоносіїв, формуваннѐ стратегічного нафтового резерву, створеннѐ ѐдерно-паливного 
циклу – не досѐгнуті. Навіть окреме досѐгненнѐ – створеннѐ технічних можливостей длѐ імпорту 
нафти з альтернативних джерел (МНТ «Південний» та нафтопровід Одеса – Броди) на початку 2000-х 
не привело відразу до вирішеннѐ проблеми диверсифікації постачань нафти. 
 
Реорганізаціѐ енергетичного сектору, що здійснявалась в Україні наприкінці 90-х, не мала на меті 
галузеву оптимізація у відповідності з законами функціонуваннѐ ринкової економіки. Метоя стала 
концентраціѐ та централізаціѐ фінансових потоків галузі з метоя встановленнѐ контроля за ними з 
боку домінуячих кланово-олігархічних угруповань, що корумпували владу, а в подальшому утворили 
з нея паразитарний симбіоз. У нафтогазовому, атомно-енергетичному та електроенергетичному 
секторах, цѐ модель призвела до їх функціонуваннѐ за нерозвиваячим алгоритмом із спрѐмуваннѐм 
прибутків на приватні офшорні рахунки і перекладеннѐм боргових зобов’ѐзань на державні компанії. 
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Перманентні боргові проблеми нафтогазового сектору стали причиноя політичних поступок у 1997 
році, коли Україна була змушена погодитись на збереженнѐ іноземної військової присутності на своїй 
території в обмін на погашеннѐ боргів минулого періоду, та 2010 року, коли було дано згоду на 
пролонгація перебуваннѐ ЧФ до 2042 року в обмін на преференція в ціні газу. Такі обміни свідчать 
про використаннѐ газових поставок ѐк важелѐ політичного впливу і невійськового фактору тиску на 
країну-опонента, фактично розв’ѐзаннѐ «енергетичної війни», що й до сьогодні не знайшло 
адекватного відображеннѐ у міжнародному праві. Тим часом, в минулому десятиріччі не тільки 
Україна, а і Європейський континент, та й світ в цілому, непомітно вступив в еру енергетичних воєн. 
І це не тільки «глобальне полювання» за енергоресурсами. Вуглеводні та інфраструктура їх 
доставки стали знаряддям економічного тиску та шантажу. Енергетична війна не сприймається в 
масовій свідомості як війна. Але наслідки її багато в чому подібні до наслідків війни реальної, а в 
чомусь навіть переважають їх. Замість окупації території здійснюється захоплення ринку та активів 
без збройного вторгнення. В результаті війни енергетичної активи лишаються неушкодженими, а 
економічному потенціалу країни-жертви може бути нанесено відчутних збитків та викликано 
системні кризові явища, здатні загальмувати або й відкинути країну в економічному розвитку.  
 
Владні команди в Україні за весь період з 1991 року віддавали перевагу моделі бізнес-експлуатації 
існуячої енергетичної залежності країни перед моделля забезпеченнѐ енергетичної безпеки та 
унезалежненнѐ від монопольного постачальника енергоресурсів. Глобальна тенденціѐ здорожчаннѐ 
енергоносіїв та їх використаннѐ в ѐкості інструменту політичних та економічних впливів робить 
неефективним подальше збереженнѐ моделі бізнес-експлуатації енергозалежності та диктую 
необхідність відмови від неї. Водночас, спостерігаятьсѐ ѐвища, ѐкі підтверджуять подальші наміри 
номенклатурно-олігархічних угруповань використовувати таку модель і надалі. Це загрожую 
сценаріюм не тільки поглинаннѐ енергетичних активів України, але й лавиноподібноя економічноя 
експансіюя з боку РФ та дезорганізаціюя неміцних основ енергетичної безпеки. В такому випадку, 
промислові активи країни будуть дисперговані між провідними промислово-фінансовими групами 
РФ, а  існуваннѐ Української держави зведетьсѐ лише до рівнѐ атрибутики, ѐк це вже значноя міроя 
маю місце у випадку із сусідньоя Білорусіюя. 
 
 
 
 

УКРАЇНА МІЖ РФ ТА ЄС 

Становище України ѐк сполучної ланки між Росіюя та ЄС, Каспіюм та Центральноя Європоя містить 
перспективу збереженнѐ транзитної ролі та функціональності її систем транспортуваннѐ вуглеводнів. 
Однак, на тлі загального зміщеннѐ світової торгівлі енергоресурсами в бік Китая та Індії з одного 
боку, та поѐви обрисів (хоча й неміцних, внаслідок глобальних фінансових потрѐсінь) 
трансатлантичного енергетичного партнерства (на базі постачаннѐ СПГ зі США, а в подальшому і 
нафти з бразильського шельфу та канадських нафтоносних пісків), роль України длѐ ЄС та Росії не 
буде такоя визначальноя, ѐк це було в період 1991-2008 років, до І хвилі світової кризи, ѐка 
послужила стимулѐтором переглѐду багатьох економічних, фінансових та енергетичних реалій. 

 

Вплив ЄС на енергетичну безпеку України 

„ЄС та Україна маять спільні інтереси в енергетичній галузі, і ѐк ЄС, так і Україна можуть мати 
користь від інтеграції своїх енергоринків, тим самим підвищуячи, рівень енергетичної безпеки 
Європейського континенту”, - це записано в преамбулі Меморандуму Україна – ЄС щодо 
порозуміннѐ у співробітництві в енергетичній сфері від 1 груднѐ 2005 року7. „Україна ю клячовоя 

                                                           
7 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_694 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_694
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транзитноя країноя у постачанні вуглеводнів до країн ЄС <…> У цьому контексті надзвичайно 
важливе значеннѐ ѐк длѐ ЄС, так і длѐ України маю гарантуваннѐ безпеки, прозорості та 
надійності роботи транзитної системи” – це ще один фрагмент із Меморандуму Україна – ЄС, 
ѐкий виражав сподіваннѐ ЄС на швидкий прогрес помаранчевої України, коли обидві сторони були 
сповнені ентузіазму один до одного. Новий стратегічний документ ЄК «Посланнѐ щодо безпеки 
енергетичних постачань та міжнародного співробітництва «Енергетична політика ЄС: взаюмодіѐ з 
партнерами за межами наших кордонів» від 7 вереснѐ 2011 р. зберігаю дух Меморандуму: «Близько 
20% поставок газу до ЄС проходить через Україну. ЄС повинен підтримати зусиллѐ з реабілітації 
газотранспортної системи України, а також підвищити прозорість та рівень правової бази. Вона 
повинна бути націлена на швидшу інтеграція України до Енергетичного співтовариства».8 
 
Однак, в цілому стратегія ЄС вже не орієнтована на потенціал України як найважливішої 
енергокомунікаційної ланки на Сході, хоча її не можна вважати спрямованою проти України, як це 
має місце з російськими планами. В системі координат «свій – чужий», Україна із-за 
нереформованого енергетичного сектору так і не змогла отримати ідентифікатор «свій» для ЄС. 
 
ЄС ю значним гравцем на ювропейському і світовому енергетичному ринку, однак залишаютьсѐ 
достатньо вразливим до дії різних чинників, одночасно володіячи достатньо обмеженими 
можливостѐми длѐ контрдій, зокрема, через задекларовані принципи Енергетичної Хартії. 
Результатом цього ю постійний процес нівеляваннѐ активної ролі ЄС ѐк повноправного гравцѐ в 
енергетичних відносинах на загальноювропейському рівні і перетвореннѐ його на пасивного 
координатора з питань захисту навколишнього середовища, енергоефективності і наукових 
досліджень в галузі енергетики. Разом з тим, опираячись на чіткі зобов’ѐзаннѐ із забезпеченнѐ 
транспарентності та збільшуячи частку нетрадиційних енергоносіїв, ЄС спроможний зберегти і 
посилити свої позиції, допомагаячи своїми методами «м’ѐкої сили» сусіднім країнам 
Східноювропейської периферії, зокрема, і Україні. Поширеннѐ ювропейських енергетичних стандартів 
на українське законодавство здатне суттюво підвищити опірність України до спроб політизувати 
міждержавні відносини в сфері енергетики, а долученнѐ до загальноювропейського ринку - зменшити 
непрозорість внутрішнього, в першу чергу газового ринку. В перспективі, це ще один шанс Україні 
отримати ідентифікатор «свій» длѐ ЄС. 
 
Енергетична стратегіѐ ЄС на 2010-2020 роки характеризуютьсѐ зосередженістя на вирішенні 
внутрішніх проблем організаційного характеру, наѐвністя низки вимог до учасників енергоринку, 
однак без суворих зобов’ѐзань, і обмеженоя спроможністя протистоѐти активній експансіоністській 
енергетичній політиці третіх країн. Клячовими в ній визначено 5 пріоритетів9, що так чи інакше 
впливаять і на Україну:  
 
1) Енергозбереженнѐ ѐк головна передумова длѐ скороченнѐ споживаннѐ енергоресурсів і, 
відповідно, пасивного посиленнѐ енергетичної безпеки. Оскільки в України енергозбереженнѐ стоїть 
в переліку пріоритетів не на першому місці, цей пріоритет ЄС буде мати швидше негативний вплив 
післѐ впровадженнѐ ЄС сертифікатів енергоефективності. Їх вкляченнѐ до дозвільної процедури длѐ 
генеруячих потужностей може зробити невідворотний удар по спроможності експортувати 
українську електроенергія, ѐкщо Україна в поточному десѐтилітті не здійснить ѐкісне реформуваннѐ 
своїх генеруячих потужностей. Якщо брати до уваги вугільну генерація, то базована на застарілих 
технологіѐх з випрацяваним технічним ресурсом, вона приречена на остаточну деградація впродовж 
поточного десѐтиліттѐ ѐкщо не буде оновлена на базі технологій ССS. Успішне впровадженнѐ 
енергозберігаячих технологій у найбільш витратних сферах будівництва і транспорту може стати 
одним з факторів стабілізації і навіть деѐкого зменшеннѐ попиту на вуглеводні в ЄС з відповідними 
наслідками длѐ їх транзиту через Україну. 
 

                                                           
8 http://ec.europa.eu/energy/international/security_of_supply/doc/com_2011_0539.pdf 
9 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eurobulletin/eurobulet_12_2010_uk.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/international/security_of_supply/doc/com_2011_0539.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eurobulletin/eurobulet_12_2010_uk.pdf
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2) Інтегрований енергетичний ринок, ѐкий до 2015 року повинен охоплявати всі країни-члени ЄС і 
до ѐкого можуть приюднатисѐ країни, що вступили в Енергетичне Співтовариство, призведе до 
зростаннѐ ролі ринків у порівнѐнні з двосторонніми угодами. Проте затѐгуваннѐ Україноя виконаннѐ 
взѐтих на себе зобов’ѐзань, зокрема, з реформуваннѐ газового ринку і ринку електроенергії, робить 
малоймовірним використаннѐ цього сегменту співробітництва, зокрема, длѐ отриманнѐ фінансуваннѐ 
на розвиток/модернізація з’юднувальної інфраструктури (особливо, по електроенергії) в рамках 
Trans-European Energy Networks (TEN-E) під час наступного фінансового періоду в ЄС 2013-2020 р.р. 
Отже, попри прогнози зростаннѐ попиту на електроенергія в ЄС, Україна може втратити свій шанс 
стати важливим «електродонором» ЄС – експортером електроенергії через стратегічну затримку у 
реформуванні цього сектору в минулому десѐтилітті. Перш за все йдетьсѐ про розбудову 
з’юднувальної інфраструктури та нарощуваннѐ виробництва «чистої» електроенергії ѐк необхідних 
чинників длѐ входженнѐ в об’юднаний енергоринок ЄС. Одночасно слід очікувати ускладненнѐ 
торгівлі електроенергіюя з «брудної» вугільної генерації. 

ЄС продовжую реалізація диверсифікаційних проектів, зокрема газового коридору «Північ-Південь», 
ѐкий покликаний з’юднати інтерконекторами західних сусідів України і забезпечити їм 
альтернативний шлѐх постачаннѐ газу (в першу чергу неросійського походженнѐ і обминаячи 
територія України). Зволіканнѐ зі створеннѐм незалежного оператора ГТС і ПСГ, ѐкий би працявав на 
загальновизнаних в ЄС підставах, ю причиноя реалізації в низці країн-членів ЄС проектів розширеннѐ 
існуячих та будівництва нових потужностей зі зберіганнѐ газу, що поступово зменшую потенційну 
важливість українських газосховищ длѐ балансуваннѐ постачаннѐ газу в Центральній Європі. 

Відмова частини країн-членів ЄС від преференцій відновлявальній енергетиці може стати 
стимуляячим фактором длѐ переоріюнтації частини інвесторів на український ринок з оглѐду на 
високі ставки так званого «зеленого тарифу». Тим не менше, млѐва в цілому енергетична політика 
України ю причиноя того, що пропоновані в рамках другого пріоритету енергетичної стратегії ЄС 
шанси будуть використовуватисѐ неефективно. 

 
3) «Один голос» ЄС на міжнародній арені в енергетичних питаннѐх може мати позитивний вплив на 
формуваннѐ енергетичних відносин РФ і України, ѐкщо останнѐ зможе зберегти членство в 
Енергетичному Співтоваристві і скористаютьсѐ, зокрема, положеннѐми про необхідність погодженнѐ 
договорів з відповідними ювропейськими інстанціѐми та їх корелѐтивність із принципами 
енергетичного законодавства ЄС. Разом з тим, формуваннѐ «юдиного голосу» ЄС суттюво затримуютьсѐ 
через опір окремих його членів, що маять преференційні енергетичні відносини з Росіюя. Отже, 
можна очікувати, що «юдиний голос ЄС» буде застосовуватисѐ лише вибірково, зокрема, в контексті 
вимог до України про гарантуваннѐ безпеки транзиту у випадку можливих рецидивів газових криз, 
що також буде підтримано і використано Росіюя.    
 
4) Лідерство в енергетичних технологіѐх та інноваціѐх покликане сприѐти подальшому 
нарощування енергетичної самостійності ЄС через покращеннѐ ефективності використаннѐ 
енергоносіїв. Цей пріоритет буде незначним чином впливати на енергетичну безпеку України в 
поточному десѐтилітті, наприклад, лише через імпорт відповідних технологій. Широкомасштабна 
реконструкціѐ усіюї енергетичної інфраструктури з використаннѐм передових технологій наврѐд чи 
можлива з оглѐду на низьку інвестиційну спроможність, неефективні механізми кредитної політики, 
недостатню стимуляваннѐ енергозбереженнѐ зі сторони держави. Також цьому не сприѐю той факт, 
що економіка країни практично не функціоную ѐк цілісний організм, оскільки вона поділена між 
паразитарними олігархічними угрупованнѐми, длѐ ѐких довгострокові інвестиції не ю пріоритетними. 
 
5) Забезпеченнѐ інтересів споживачів через проведеннѐ реформ у ціноутворенні, підкляченнѐ 
споживачів до мереж та прозоре нарахуваннѐ вартості послуг. Даний пріоритет відповідаю 
принципам Третього енергетичного пакету і маю забезпечити створеннѐ максимально комфортного 
енергетичного ринку длѐ споживачів в ЄС. В контексті впливу на Україну це може означати, що ЄС 
наполѐгатиме на продовженні процесу коригуваннѐ цін на енергоносії до рівнѐ економічно 
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обґрунтованих длѐ всіх категорій споживачів, а також подоланні непрозорості бізнесу українських 
енергетичних компаній, відкриттѐ енергетичного ринку длѐ ювропейських корпорацій. Знову ж таки, 
це породжуватиме спротив з боку українських суб’юктів, що не звикли працявати в конкурентних 
умовах, а віддаять перевагу схемам тіньового монополістичного розподілу ринку.  
 
На відміну від російської енергетичної стратегії, енергетична стратегіѐ ЄС пропоную рівні і прозорі 
умови длѐ всіх учасників за умови дотриманнѐ встановлених правил. Таким чином, постачаннѐ 
енергетичних продуктів з України до ЄС та транзитні маршрути через Україну можуть бути збережені 
лише за умови функціонуваннѐ енергетичного сектору за принципами енергетичного законодавства 
ЄС. Відповідно, зволіканнѐ з імплементаціюя ювропейських правил гри чи їх неадекватне 
впровадженнѐ через декілька років – оріюнтовно 2015 р. – здатне призвести до автосегрегації від 
ювропейського енергетичного ринку із серйозними негативними довгостроковими наслідками.  
 

Вплив енергетичної стратегії та політики РФ на енергетичну безпеку України 

Російська Федераціѐ продовжую курс на використаннѐ енергоресурсів та інфраструктури їх доставки 
длѐ досѐгненнѐ економічних та політичних інтересів. Зокрема, в контексті участі у 
загальноювропейських енергетичних відносинах Росіюя було проголошено намір добитисѐ, щоб 
«Российскаѐ трубопроводнаѐ инфраструктура стала составной частья энергомоста между 
Европой и Азией, а Россиѐ - клячевым центром по ее управления»10. При цьому РФ планую 
«рассматривать как стратегическуя задачу участие России в эксплуатации газотранспортной 
системы Украины»11. 
 
В той же час жодним чином не згадуютьсѐ можливість співробітництва ні з ЄС, ні з Україноя за 
багатосторонніми міжнародними договорами в сфері енергетики, ѐким, наприклад, ю Договір 
Енергетичної Хартії. Відмовившись від загальноювропейських правил гри в сфері енергетики, Росіѐ 
намагаютьсѐ розв’ѐзати собі руки длѐ веденнѐ ігноративної енергетичної політики без врахуваннѐ 
інтересів потенційних партнерів. Зокрема, це відображаютьсѐ у різко негативній оцінці двосторонньої 
ініціативи співпраці між Україноя та ЄС, закріпленій у Брясельській декларації від 23 березнѐ 2009 
року щодо модернізації газотранзитної системи України. Раніше політика білатеральних підходів була 
ефективно випробувана на темі газового консорціуму, до ѐкого – в первинному виглѐді – мала бути 
долучена Німеччина, однак післѐ підписаннѐ рамкового документу Росії у червні 2002 року вдалосѐ 
виштовхати свого стратегічного партнера ФРН за двері.  
 
Отже, яридично не будучи стороноя в енергетичних відносинах Україна – ЄС, Росіѐ тим не менше 
намагаютьсѐ активно на них впливати, використовуячи всі доступні засоби ѐк економічного так і 
політичного характеру. Основоя більшості з них ю ставка на закриті двосторонні відносини, ѐкі 
показали себе найбільш ефективними на території пострадѐнських країн. 
 
Оновлена 2009 року Енергетична стратегіѐ РФ до 2030 року зберегла та розширила низку 
пріоритетних трубопровідних проектів, реалізаціѐ ѐких продовжить суттюві зміни інфраструктурної 
карти регіону. Енергетична стратегіѐ зоріюнтована на будівництво «новых экспортных 
энерготранспортных коридоров в страны АТР, бестранзитных энерготранспортных систем, 
морских энергетических терминалов на востоке, северо-западе и севере страны»12. Така 
енергетична політика сусіда містить виклики длѐ завантаженнѐ існуячих в Україні систем 
транспортуваннѐ вуглеводнів, стабільності та безперебійності їх функціонуваннѐ, енергетичної 
безпеки ѐк України, так і сусідніх країн Центрально-Східної Європи. 
 

                                                           
10

 http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_6.php 
11 http://www.ua-today.com/modules/myarticles/print_storyid_33567.html  
12 www.minregion.ru/OpenFile.ashx/project_ES.doc?AttachID=2250 

http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_6.php
http://www.ua-today.com/modules/myarticles/print_storyid_33567.html
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За обставин, коли російська сторона схильна використовувати енергоресурси та трубопроводи ѐк 
інструмент здійсненнѐ політичних впливів, така її енергетична політика здатна серйозно 
дестабілізовувати ѐк вуглеводневі потоки на лінії Схід – Захід, так і завдавати шкоди стабільності 
функціонуваннѐ трубопровідної інфраструктури транзитних країн, і передусім України. Інтерес Росії до 
української ГТС і ПСГ ю і буде залишатисѐ високим. Це поѐсняютьсѐ їх клячовим значеннѐм длѐ 
забезпеченнѐ повноцінної ролі диспетчеризації газових потоків, зокрема, в періоди пікового попиту, 
що не здатні забезпечити жоден з пропонованих маршрутів газопроводів в обхід України. Здійснений 
аналіз показую, що транзитна роль ГТС України в період 2015-2023 р.р. може бути порушена в 
наступних випадках: 

- «Російський колапс» – різке падіннѐ видобутку газу в Росії: старі родовища Західного Сибіру 
виснажені, Ямальский і Штокманівский проекти не вдаютьсѐ реалізувати, незважаячи на голосні 
релѐції; 

- «Європейська мінімізаціѐ» – відмова ЄС суттюво збільшувати імпорт газу з Росії, значне 
заміщеннѐ трубопровідного газу із РФ СПГ з арабських країн та Америки, розробка сланцевого газу в 
окремих країнах ЄС; 

- «Маршрутні маніпулѐції» – Росіѐ матиме більше трубопровідних потужностей, аніж газу 
длѐ його транспортуваннѐ (Північний та Південний потоки в умовах деградуячого видобутку газу в 
Західному Сибіру), що використовуватиметьсѐ длѐ маніпулѐцій обсѐгами, напрѐмками і цінами 
постачаннѐ. 
 
Матричний аналіз ймовірних сценаріїв показую, що 15 з 25 можливих сценаріїв ю сценаріѐми 
нестабільності транзиту, 5 сценаріїв ю критичними.  
 
 
 
 
 
 
 

Табл. 1. Спрощена матрицѐ  сценаріїв змін  транзиту газу з РФ до ЄС через територія України 

РФ 
 

ЄС 

1.Зростання 
видобутку 

та експорту 

2. Падіння 
видобутку 

Та експорту 

3. Розвиток 
виробництва 

СПГ 

4. Зміщення 
експорту на АТР  

5. Реалізація 
байпасних 
проектів* 

1. Зростання 
споживання і 
імпорту 

1.1. Збереженнѐ 
обсѐгів з 
тенденціюя до 
збільшеннѐ 

1.2. Близьке до 
критичного 
зменшеннѐ 
обсѐгів 

1.3. Збереженнѐ 
обсѐгів з 
тенденціюя до 
некритичного 
скороченнѐ 

1.4. Збереженнѐ 
обсѐгів з 
тенденціюя до 
некритичного 
скороченнѐ 

1.5. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

2. Падіння 
споживання і 
імпорту 

2.1. Збереженнѐ 
обсѐгів з 
тенденціюя до 
некритичного 
скороченнѐ 

2.2. Критичне 
зменшення 
обсягів  

2.3. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів  

2.4. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

2.5. Критичне 
зменшення 
обсягів 

3. Зростання 
попиту і 
постачання СПГ 
та 
нетрадиційних 
видів газу 

3.1. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

3.2. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

3.3. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

3.4. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

3.5. Критичне 
зменшення 
обсягів 
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4. Зростання 
попиту і 
постачання газу 
з неросійських 
джерел 

4.1. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

4.2. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

4.3. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

4.4. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

4.5. Критичне 
зменшення 
обсягів 

5. Реалізація 
проекту  
ПГК**  та 
інтеграція 
газової 
інфраструктури 
всередині ЄС  

5.1. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

5.2. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

5.3. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

5.4. 
Нестабільність 
транзитних 
обсѐгів 

5.5. Критичне 
зменшення 
обсягів 

* Мається на увазі будівництво Nord Stream та South Stream, принаймі одного з них 

** ПГК – Південний газовий коридор ЄС 

 

Впродовж 20 років Росії вдавалось, використовуячи схильність олігархічних угруповань до бізнес-
експлуатації залежності країни від російських енергоресурсів та корупційні механізми, нейтралізувати 
спроби досѐгти енергетичної незалежності та ефективно використати свою транзитне положеннѐ на 
лінії постачань Схід – Захід. В поточному десѐтиліттѐ фактично російська енергетична політика 
спрѐмована на реінтеграціоністський (поглинальний)  сценарій на пострадѐнському просторі. 
Підтвердженнѐм цього ю Білорусіѐ13, згоду ѐкої на передачу РФ 100-відсоткового контроля над 
«Белтрансгазом» президент Росії Д.Мюдвюдюв поставив у приклад длѐ України. У випадку, ѐкщо 
подібний підхід буде сприйнѐто українськоя стороноя, суверенітет України в частині забезпеченнѐ 
безпеки постачаннѐ газу та його транзиту до ЄС буде втрачено.     
 

УКРАЇНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ВІЙНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ЧИ МОЖЛИВІ 
РЕЦИДИВИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КРИЗ 2006 ТА 2009 Р. Р. ?  

В нинішніх умовах, коли зберігаютьсѐ залежність України від одного постачальника, а також схильність 
керівництва Росії до використаннѐ нафти і газу, ѐк інструментів здійсненнѐ політичних впливів на 
своїх сусідів, ймовірність виникненнѐ енергетичних криз залишаютьсѐ. Монопольне становище Росії у 
питанні поставок, в першу чергу, газу, а також відсутність незалежної інструментальної системи 
контроля потоків газу може призвести до чергового виникненнѐ газової кризи. Через підписані у 
2009 році проблемні контракти на поставку газу, Україні доводитьсѐ платити досить високу ціну за 
російський газ. Цим користуютьсѐ Росіѐ, тиснучи «газовим питаннѐм» на Україну длѐ досѐгненнѐ 
економічних чи геополітичних результатів. У разі ж недосѐгненнѐ необхідних результатів, може бути 
спровоковано чергове штучне виникненнѐ кризи. Крім цього, створеннѐ надмірного профіциту 
трубопровідних потужностей у російського постачальника ставить на порѐдок денний питаннѐ 
нижнього граничного рівнѐ функціональності ГТС України. Якщо проекти «Північний потік» та 
«Південний потік» будуть реалізовані на ½ потужності, а обсѐги споживаннѐ російського газу в Європі 
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 "Договоры должны исполнѐтьсѐ", - процитировал Медведев латинский афоризм, комментируѐ проблематику российских 
газовых поставок. По мнения российского президента, официальному Киеву стоит задуматьсѐ над тем, как заинтересовать 
Россия в развитии условий сотрудничества. 
"А какие это условиѐ? Это условиѐ приблизительно такие же, как и с Белоруссией. И, хотѐ наши коллеги сразу же 
открестились от этого, сказали: "Знаете, нас это не устраивает", - ѐ считая, что торопитьсѐ не надо. Потому что, вы знаете, с 
Белоруссией у нас тоже были свои проблемы и очень серьёзные - и по газовому сотрудничеству, но мы вышли на 
нормальный уровень взаимопониманиѐ. Белоруссиѐ сегоднѐ ѐвлѐетсѐ членом Таможенного сояза, и мы договорились о 
том, что Россиѐ приобретает "Белтрансгаз" практически на 100 процентов. Это создаёт новые условиѐ. Поэтому к ним, как 

было сказано нашим правительством, будет применена так называемая интеграционная скидка. Вот по такому пути, 

мне кажется, нужно идти и нашим украинским друзьям", - уточнил Медведев. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1438604.html#ixzz1avKBCPhU 
 

http://www.regnum.ru/look/c1e5ebf2f0e0edf1e3e0e7/
http://www.regnum.ru/news/polit/1438604.html#ixzz1avKBCPhU
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не тільки не виростуть, а навпаки – знизѐтьсѐ, то РФ за таких обставин може віддавати перевагу 
транспортування газу через новозбудовані трубопроводи. Центрально-Східна Європа потраплѐю в 
зону ризику, оскільки за таких обставин різко підвищуютьсѐ ѐк ймовірність маніпулѐцій обсѐгами, 
напрѐмками та цінами експорту, так і збоїв у стабільності газопостачаннѐ тими чи іншими маршрутам. 
Останню вкрай важливо, адже існуять граничні мінімуми транспортуваннѐ. Перший мінімум – межа 
нульової рентабельності, нижче ѐкого ГТС працяватиме у збитковому режимі. Другий мінімум – 
технологічна межа, нижче ѐкої ГТС не зможе виконувати функція подачі газу під високим тиском. 
Слід пам’ѐтати, що газ українського видобутку транспортуютьсѐ в загальному потоці імпортованого та 
транзитного газу. Падіннѐ обсѐгів подачі транзитного газу автоматично призведе до проблем з 
подачея газу власного видобутку. ГТС зможе стабілізуватись тільки за умови переведеннѐ в 
автономну роботу в реверсному режимі на низьких тисках, ѐк це було у січні 2009 року.  Оріюнтовно 
цѐ межа длѐ ГТС Україна, саме ѐк системи в цілому, може становити по транзиту ~60 млрд. куб. м. в 
річному обчисленні.  Такі реалії міститимуть серйозну загрозу рецидивів газових криз, що можуть 
маскуватисѐ під технологічну, технічну або фінансову нездатність української сторони забезпечити 
транзит. 
 
Можна дійти висновку, що створеннѐ диверсифікованої системи експорту газу Росіюя маю на меті, з 
поміж інших цілей, створеннѐ постійно діячого механізму здійсненнѐ тиску на ту чи іншу країну 
шлѐхом загрози обмеженнѐ/припиненнѐ постачань. До схожих висновків дійшов і американський 
експерт російського походженнѐ М.Корчемкін з East European Gas Analyses: 
«На фоне событий последних лет нет никаких оснований сомневатьсѐ в том, что в случае 
политического конфликта и при наличии обходного газопровода Россиѐ перекроет поставки газа 
в Польшу. 
 
a. В случае конфликта с Болгарией Газпром сможет перекрыть поставки газ по газопроводу South 
Stream, не сокращаѐ экспорт в другие страны. 
b. При конфликте с Германией Газпром сможет отклячить газопроводы Nord Stream, и это не 
затронет экспортные поставки в другие страны. 
 
c. Газопроводы Nord Stream и South Stream спроектированы не длѐ увеличениѐ поставок 
российского газа и не длѐ повышениѐ надежности энергообеспечениѐ Европы. Новые проекты 
Газпрома дадут России возможность избирательного отклячениѐ поставок газа в Белоруссия, 
Германия, Польшу, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция. Таким образом, 
энергетическаѐ безопасность этих стран снизитсѐ»14. 

 

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ ТА МОЖЛИВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОРИВІВ 
НАСТУПНОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ НА СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Європейський газовий ринок зазнаю змін, ѐк внаслідок обмеженнѐ емісії СО2, так і розширеннѐ ніші 
СПГ, «револяції сланцевого газу» в США. Атомноенергетичний сектор зазнаю деформації внаслідок 
ефекту Чорнобилѐ, посиленого 2011 року аваріюя на ѐпонській АЕС «Фукусіма Дайічі». З одного боку 
це породжую додаткові виклики длѐ традиційної карбонної енергетики, з іншого – шанси і 
можливості, що маять бути використані. «…идет перестройка европейского газового рынка, при 
этом электроэнергетика становитсѐ основным потребителем газа… Электроэнергиѐ может 
оказать важное влиѐние на мировой топливно-энергетический баланс… Замещение углѐ газом 
будет весьма эффективным длѐ экономики и экологии», - йдетьсѐ у спеціальному дослідженні 
«Энергетические прогнозы и сценарии. Исследование 2009 – 2010 г.г. Сводный доклад»15, 
оприлядненому російським Інститутом енергетики і фінансів 24 травнѐ 2011 року за результатами 
спільного РФ – ЄС дослідницького проекту .  

                                                           
14 http://www.eegas.com/export_plans_ru.htm  
15 http://www.fief.ru/img/files/Energy_forecasts_and_scenarios.pdf 

http://www.eegas.com/export_plans_ru.htm
http://www.fief.ru/img/files/Energy_forecasts_and_scenarios.pdf
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В цьому контексті, Україна маю усі підстави длѐ розвитку видобутку ѐк природного газу, 
використовуячи його традиційні запаси, зокрема, на шельфі та континентальному схилі Чорного 
морѐ, так і розробки нетрадиційних покладів газу, зокрема, сланцевого, за ѐкими Україна хоча й не 
посідаю провідних місць у світі, проте, навіть за попередніми оцінками, маю достатній потенціал з 
позиції забезпеченнѐ власних потреб. При цьому серйозними проблемами розвитку видобутку 
нетрадиційних видів газу лишатиметьсѐ протидіѐ монопольного зовнішнього постачальника, 
обмеженість інвестицій, брак водних ресурсів та екологічні аспекти застосуваннѐ технологій 
гідророзриву пластів. 

 
Крім цього, Україна маю всі шанси долучитись до «буму» розвитку відновлявальних джерел енергії. 
Поступове зниженнѐ вартості електроенергії, ѐка вироблѐютьсѐ з відновлявальних джерел, розширяю 
можливості ѐк зарубіжних, так і вітчизнѐних інвесторів, щодо реалізації проектів відновлявальної 
енергетики в Україні. За прогнозами Всесвітньої вітроенергетичної асоціації, до 2020 року середнѐ 
собівартість електроенергії з вітроелектростанцій складатиме близько 2,45 ювроцента/кВт-год.16, що ю 
конкурентним показником, враховуячи нинішні ціни на електроенергія та розміри «зеленого» 
тарифу, встановленого в Україні. Потенціал вітро,- та геліоенергетики в Україні зосереджений в 
районах Азово-Чорноморського узбережжѐ: Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, 
Одеська області та АР Крим. На прикладі АР Крим можна проіляструвати перспективи ВДЕ. Загальний 
обсѐг енергоспоживаннѐ АРК у 2009 році становив 1,907 млн.т.у.п. За розрахунками НАЕР, в АРК 
можна отримувати 8,16 млн.т.у.п. енергії з ВДЕ, що могло б перетворити регіон з енергодефіцитного 
на енергопрофіцитний. Тільки потенціал вітроенергетики оціняютьсѐ в 4,7 млн.т.у.п., що дозволѐю 
більш ніж двократно покривати річні потреби АРК в енергії17.  
 
Це створяю передумови длѐ прориву України вже в поточному десѐтилітті у сфері використаннѐ ВДЕ, 
ѐкщо цѐ тенденціѐ не буде перервана. (табл. 2).  

 
Таблицѐ 2. Потенціал джерел відновлявальної енергії в Україні 

 
Джерело: Інститут відновлявальної енергетики НАНУ, 2009 

 
Однак, при цьому слід мати на увазі особливість вітрової енергетики – погана  прогнозованість рівнѐ 
генерації. Тому при масовому впровадженні вітрових електростанцій в структуру генеруячих 

                                                           
16 http://dms.ua/ua/perspective/perspective_62.xml 
17 Переосмислення ступеня відповідальності перед майбутнім: Національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері 
енергоефективності за 2009 рік / М. Пашкевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, Л. Гальперіна, Д. Гулевець [та ін.] – К., НАЕР-НАУ, 2010. 

– 254 с. 

http://dms.ua/ua/perspective/perspective_62.xml


 

 

15 

потужностей різко зменшуятьсѐ можливості длѐ розвитку атомної енергетики. Розрахунки 
показуять, що за сценарія прискореного розвитку вітроенергетики вартість електроенергії в Україні 
до 2030 року буде в 1,5-2 рази вище, ніж за сценарія розвитку атомної генерації18. 
 
Іншим перспективним напрѐмом забезпеченнѐ енергоресурсами країни ю видобуток метан-гідратів. 
Впродовж поточного десѐтиліттѐ з певним ступенем вірогідності можна очікувати прориву щодо 
технології промислової розробки запасів метан-гідратів, що здатна спричинити револяція не меншу, 
ніж у випадку із сланцевим газом та нафтоя бітумінозних пісків. Очевидно, що промислова розробка 
метан-гідратів розпочнетьсѐ за горизонтом 2020 року, але її підготовка вже здійсняютьсѐ. 
Причорноморські країни маять значні поклади метан-гідратів ѐк в національних секторах Чорного 
морѐ так і у морських економічних зонах. Чорноморські запаси оціняятьсѐ по різному: від 48 трлн. 
куб. м. (дані Інституту океанології Болгарської Академії наук)19 до 75 трлн. куб. м. (оцінки НАНУ)20. 
 

  
 

Мал. 4. Зони розташуваннѐ світових покладів метан-гідратів та в Чорному морі 
 

У 1993 році урѐд України затвердив постановоя Програму  «Газогідрати Чорного морѐ». Однак, 
відсутність коштів та байдужість влади не дали можливості її втіленнѐ в життѐ.  
 
Вже післѐ 2015 року з експлуатації доведетьсѐ виводити спрацьовані потужності теплоенергетики. За 
оцінками НАК «ЕКУ», загальний обсѐг інвестицій в теплову генерація до 2019 р. оціняютьсѐ в 18-20 
млрд. дол., 70% з ѐких необхідно направити на технічну реконструкція і будівництво нових 
енергоблоків, близько 25% - на екологічні заходи і близько 5% - на виконаннѐ умов інтеграції України 
до Євросоязу21. Урѐд не маю можливостей такого фінансуваннѐ теплової генерації, а паразитарний 
олігархічний капітал не здатний до довгострокових інвестицій. Зі свого боку, Міжнародне 
енергетичне агентство рекомендую урѐдам зменшувати державні субсидії на викопні види палива, 
передусім, вуглевидобуток, допомагаячи цим самим навколишньому середовищу та зменшуячи 
навантаженнѐ на бяджет. Не виклячено, що в найближчі роки з боку ЄС буде посиляватись тиск 
щодо приведеннѐ у відповідність до ювропейських норм української теплогенерації, що базуютьсѐ на 
вугіллі. Це призведе до колапсу приватних енергетичних монстрів, що формуятьсѐ зараз по схемі 
приватної вертикально інтегрованої монополії, що функціоную на преференціальних схемах. 

 

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Зміни клімату носѐть глобальний характер і впливаять, серед іншого, на енергетичну безпеку кожної 
держави світу. Основний вплив пов’ѐзаний з прогнозованим збільшеннѐм волатильності температур і 

                                                           
18 Сергій Дяченко: «Вплив внутрішніх чинників на енергетичну політику України та реформу її енергетичного сектору. 
Електроенергетика», доповідь на круглому столі “Україна 2020: сценарії подолання енергетичної залежності”, 27 жовтня 2011 року 
19 http://www.io-bas.bg/crimea/Partners/Publications/BSGH_HowManyAre.pdf  
20 http://zn.ua/ECONOMICS/gaz_iz_tsarstva_neptuna_prositsya_k_lyudyam-23858.html  
21 http://ua-energy.org/post/12084 

http://www.io-bas.bg/crimea/Partners/Publications/BSGH_HowManyAre.pdf
http://zn.ua/ECONOMICS/gaz_iz_tsarstva_neptuna_prositsya_k_lyudyam-23858.html
http://ua-energy.org/post/12084
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відповідними змінами у структурі споживаннѐ енергоресурсів. В поточному десѐтилітті вплив 
кліматичних змін на енергетичну безпеку України буде  зростати, подібно тому ѐк це маю місце на 
країни Європейського континенту, ѐкий зазнаю суттювих метеокліматичних змін. З одного боку, 
поступове підвищеннѐ температури в осінньо-зимовий період буде мати наслідком скороченнѐ 
обсѐгів споживаннѐ енергоносіїв длѐ гарѐчого водопостачаннѐ/опаленнѐ. З іншого боку, підвищеннѐ 
температури у веснѐно-літній період спричинить до росту споживаннѐ енергоресурсів (в першу чергу 
електроенергії) длѐ охолодженнѐ. Існуячі вже сьогодні тенденції різкого зростаннѐ споживаннѐ 
електроенергії у вечірні години веснѐно-літнього періоду роблѐть актуальноя проблему формуваннѐ 
додаткових мобільних потужностей електрогенерації, особливо поблизу крупних мегаполісів.  
 
В контексті змін клімату на території України вже спостерігаютьсѐ збільшеннѐ інтенсивності і кількості 
короткострокових опадів. Відповідно до прогнозів, зокрема, Національної метеорологічної служби 
Великої Британії22, в поточному десѐтилітті буде спостерігатисѐ зростаннѐ споживаннѐ електроенергії 
в Європі. В контексті розвитку енергетичного законодавства ЄС найбільш привабливими активами 
длѐ виробництва електроенергії серед відновлявальних джерел ю і будуть гідроелектростанції. 
Україна на даний час недостатньо повно використовую їх потенціал, особливо у західній частині 
країни. Реалізаціѐ проектів ГЕС і ГАЕС Дністровського каскаду і на річці Тиса може сприѐти деѐкому 
збільшення експорту електроенергії в сусідні країни-члени ЄС і запобігти негативним наслідкам 
стихійних лих в цьому регіоні. Зростаннѐ посушливих періодів в центральній частині України робить 
актуальним питаннѐ удосконаленнѐ системи розподілу води Дніпровського каскаду ГЕС. Зокрема, 
перспективним ю створеннѐ невеликих ГАЕС в районах із стабільним споживаннѐм води та 
електроенергії з можливостѐми їх наповненнѐ під час сезонного підвищеннѐ рівнѐ води в Дніпрі. 
Відповідна державно-приватна програма дозволить створити мобільні генераційні потужності 
виробництва електроенергії поблизу районів її споживаннѐ і розвантажити центральні розподільчі 
пункти під час пікових навантажень. 
 
Збільшеннѐ кількості природних стихійних ѐвищ (урагани, шторми) в прибережній частині Чорного і 
Азовського морів викличе необхідність у посиленні інфраструктурної безпеки портів, зокрема, 
термінальних комплексів. Також необхідним ю удосконаленнѐ можливостей аварійно-рѐтувальних 
служб МНС України з локалізації/ліквідації наслідків можливих аварій на нафтотанкерах/газовозах у 
зв’ѐзку із зростаячим навантаженнѐм акваторії Чорного морѐ нафтовим, а в перспективі і газовим 
(СПГ) трафіком, а також розширеннѐм видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного морѐ.  

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ - 2020: ДИЛЕМИ ТА ЗОНИ БІФУРКАЦІЇ 

Конкурентне середовище чи монополістична консерваціѐ під виглѐдом реформ, енергоефективність 
чи енергомарнотратство, ювропейська інтеграціѐ чи російська інкорпоратизаціѐ – це неповний 
перелік тих дилем, що стоѐли і стоѐть перед Україноя через неспроможність її політичного 
керівництва зробити остаточний вибір на користь ювропейської моделі функціонуваннѐ 
енергетичного сектору. В рамках означеного, позитивної альтернативи створення конкурентного 
середовища, енергоефективності, ювропейській інтеграції не існую, оскільки протилежний вибір 
здатний призвести до колапсу економіки, причому не у віддаленій перспективі, а в найближчі 3-5 
років. Найбільш фундаментальна проблема, що робить неможливоя розвиток енергетичного сектору 
та забезпеченнѐ енергетичної безпеки – це брак інвестиційних ресурсів. Фінансові схеми, що 
функціонуять в енергетичному секторі, оріюнтовані не на притоки інвестиційного капіталу, а на 
висмоктуваннѐ фінансових ресурсів підприюмств та непрозорий перерозподіл доходів в інтересах 
політико-олігархічних угруповань та корумпованої бярократії. Становище різко погіршуютьсѐ у зв’ѐзку 
з епідеміюя рейдерства, задіѐннѐм органів державної влади та силових структур в інтересах окремих 
груп впливу, що призводить до незаконного перерозподілу активів, різкого погіршеннѐ 
інвестиційного клімату. Як наслідок – відтік інвестиційного капіталу. 

                                                           
22 http://ukinukraine.fco.gov.uk/resources/uk/pdf/pdf1/climate-change-ukraine-report-ukr  

http://ukinukraine.fco.gov.uk/resources/uk/pdf/pdf1/climate-change-ukraine-report-ukr
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В період до 2020 року енергетичний сектор України пройде через декілька зон біфуркації: 2012; 2015; 
2017 роки.  2012 рік – позасекторальна біфуркаціѐ, обумовлена діюя чинників не галузевого 
походженнѐ (вибір між ЗВТ з ЄС та МС під егідоя РФ). Вона стане визначальноя у виборі подальшої 
моделі трансформації не тільки енергосектору України, а й держави в цілому. Практично, у другій 
половині 2011 року Україна стала входити в ця зону біфуркації через «справу Тимошенко». 
Виконаннѐ зобов’ѐзань в рамках набуттѐ повноправного членства в Енергетичному Співтоваристві 
вже на законодавчому рівні здатне створити механізми протидії непрозорим комерційно-
корупційним відносинам (де домінуять монопольні суб’юкти), прозорість тарифів, рівний доступ до 
інфраструктури. Протилежний сценарій призведе до посилення позицій зовнішнього монополіста-
постачальника та швидкого поглинання енергетичних, а потім - інших привабливих промислових 
активів з втратою економічної незалежності держави протягом найближчих 3 років.  
 
Друга зона біфуркації – 2015 рік, створеннѐ в ЄС інтегрованого енергетичного ринку. Якщо Україна 
виконуватиме свої зобов’ѐзаннѐ в рамках ДЕС, Угод про асоціація та зону вільної торгівлі з ЄС, 
Бряссельську декларація з модернізації ГТС України, то це може стати початком інтеграції 
енергетичної інфраструктури країни до ювропейського енергетичного простору. Найбільш ймовірний 
сценарій – через регіональну платформу Вишеградської групи (V4), ѐка виникла післѐ газової кризи 
2006 року та достатньо ефективно дію над реалізаціюя низки проектів, що підтримуятьсѐ фінансово 
ЄК і маять на меті зменшеннѐ ступенѐ вразливості V4 від енергетичних криз на Сході, завдѐки 
підвищення рівнѐ енергетичної безпеки через синергія зусиль. Вишеградська четвірка розширяю 
формат співпраці за формулоя V4+. Доцільно, щоб Україна увійшла до означеного формату разом з 
Румуніюя, Болгаріюя та Хорватіюя, ѐкі вже розглѐдаятьсѐ ѐк партнери в реалізації стратегічних 
проектів. Один з таких проектів – газовий коридор Південь – Північ, що маю поюднати СПГ-термінали в 
Польщі, Хорватії та Румунії.  
Якщо Україна змарную шанси співпраці в рамках регіональної платформи V4+, то на країну чекаю або 
ізолѐціоністський сценарій, або ж поглинаннѐ енергетичних активів з боку РФ. Це означаю в 
подальшому лавиноподібну деградація непотрібних зовнішнім партнерам  потужностей 
енергетичної інфраструктури, що стане надлишковоя та незатребуваноя. 
Третѐ зона біфуркації – 2017 р., пов’ѐзана з можливим завершеннѐм будівництва та введеннѐм в 
експлуатація І черги проекту «Південний потік» в обхід України потужністя близько 16 млрд.куб.м. 
Цѐ зона біфуркації може бути і не такоя значущоя у випадку, ѐкщо буде виконана програма 
модернізації ГТС України, інфраструктурні сполученнѐ в форматі V4+, та вдастьсѐ досѐгти за підтримки 
ЄС зміни схеми прийомки-передачі газу із західного кордону країни на східний. 
 
Важливим ю контекст внутрішнього ринку електроенергії, ѐк найбільш універсального енрегоносіѐ, 
попит на ѐкий зростатиме ѐк в Україні так і за рубежем. В Україні традиційнго проводитьсѐ політика 
перехресного субсидуваннѐ, в рамках ѐкої утримуятьсѐ низькі ціни на електроенергія длѐ населеннѐ 
за рахунок завищених цін длѐ промислових споживачів. При цьому длѐ промисловості негативні 
наслідки мінімізуятьсѐ шлѐхом обмеженнѐ цін длѐ виробників електроенергії. Така практика 
призвела до тѐжкого фінансового стану генеруячих компаній та накопиченнѐ величезних боргів на 
оптовому ринку електроенергії. При впровадженні реформи – двосторонні контракти – перехресне 
субсидуваннѐ зникне, оскільки державні органи втратѐть важелі впливу на ціноутвореннѐ. Але 
можуть виникнути інші цінові диспропорції. Населеннѐ, скоріш за все, програю конкурентну боротьбу 
промисловості за доступ до найбільш привабливих виробників. Так відбуваютьсѐ у більшості 
ювропейських країн, де населеннѐ сплачую за електроенергія на 20-30% більше ніж промислові 
споживачі.  
 
Також можуть виникнути нові форми перехресного субсидуваннѐ, коли один із учасників контракту 
зможе отримати додатковий зиск за рахунок іншого. Така ситуаціѐ, зокрема, може виникнути, коли 
постачальник і споживач належать одному власнику і входѐть до вертикально-інтегрованої структури. 
В цьому випадку дії суб'юктів можуть бути вмотивовані не потребами цінової конкуренції та 
інвестиційної привабливості, а корпоративними міркуваннѐми. кількість генеруячих компаній, що 
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працяять на ринку ю ѐк правило обмеженоя, що за певних умов може надати їм можливості замість 
цінової конкуренції обмежувати пропозиція, створяячи таким чином штучний дефіцит 
електроенергії, та отримувати надприбутки за рахунок зростаннѐ цін. Такий сценарій стане особливо 
вірогідним, ѐкщо післѐ приватизації теплової генерації значна її частина потрапить до одного 
власника23. Саме така тенденціѐ – концентрації генеруячих потужностей в рамках приватного 
вертикально інтегрованого холдингу – позначиласѐ 2011 року.  Україна ризикую отримати замість 
реформи галузі через приватизація, навпаки -  нерозвиваячу модель функціонуваннѐ генерації. 
  
Якщо Україна проходитиме зони біфуркації, спираючись на європейську кооперацію, то негативні 
наслідки можуть бути мінімізовані. Якщо ж країна продовжуватиме зберігати невизначений статус 
на лінії Схід – Захід, то відбудеться її трансформація в «темну зону», співпраця з якою з боку ЄС в 
енергетичній сфері буде здійснюватися лише за крайньої необхідності.   

 

СЦЕНАРНІ ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

Потенційні сценарні варіанти опрацьовано в геополітичній та геоекономічній системі координат 
України, що розташована між РФ та ЄС з урахуваннѐм можливих технологічних проривів. Обрано три 
групи чинників з можливостѐми різноспрѐмованої їх еволяції. Їх результуяча діѐ обрахована за 
моделля 3D-матриці. 

 
1. Чинник російських впливів на Україну 
1.1. Енергетична експансіѐ РФ; 
1.2. Колапс енергетичного потенціалу РФ; 
1.3. Європеїзаціѐ енергетичного сектору РФ. 
 
2. Чинник європейських впливів на Україну 
2.1. Створеннѐ інтегрованого енергоринку ЄС; 
2.2. Крах спільної енергетичної політики ЄС; 
2.3. Збільшеннѐ диверсифікованості енергосектору ЄС; 
 
3. Чинник світових технологічних стрибків 
3.1. Стрибок у технологіѐх видобутку нетрадиційних енергоресурсів24  
3.2. Стрибок у розвитку атомної генерації та електротранспорту25  
3.3. Стрибок у використаннѐ відновлявальних джерел енергії. 
 
 

Табл. 3. Спрощена матрицѐ результуячих сценаріїв: моделяваннѐ впливів на лінії Схід – Захід.   

Російські впливи 

Європейські  
Впливи 

1.1. Енергетична 
експансія РФ 

1.2.Колапс 
енергетичного 
потенціалу РФ 

1.3. Європеїзація 
енергетичного сектору 
РФ 

2.1.Інтеграція 

внутрішнього 

енергетичного ринку 

ЄС 

Поглинаннѐ 

енергетичних активів 

України, 

підпорѐдкований 

інтересам РФ  

Європеїзаціѐ 

українського 

енергосектору, прихід 

потужних компаній з 

ЄС на український 

Європеїзаціѐ 

українського 

енергосектору, 

гомогенізаціѐ 

енергетичного простору 

                                                           
23 Сергій Дяченко: «Вплив внутрішніх чинників на енергетичну політику України та реформу її енергетичного сектору. 

Електроенергетика», доповідь на круглому столі “Україна 2020: сценарії подолання енергетичної залежності”, 27 жовтня 2011 року 
24 метан вугільних товщ, сланцевий газ, метан-гідрати, нафта бітумінозних пісків, матрична нафта 
25 торієві реактори, акумулятори високої ємності, гібридні двигуни 

 



 

 

19 

керований розвиток  енергоринок  Євразії  

2.2.Крах спільної 

енергетичної політики 

ЄС 

Поглинаннѐ 

енергетичних активів 

України, 

підпорѐдкований 

інтересам РФ  

керований розвиток 

Фрагментаціѐ 

енергетичного 

сектору, прихід 

азіатських компаній 

(Казахстан, 

Азербайджан, Китай, 

Індіѐ) в український 

енергосектор   

Формуваннѐ глобальних 

альѐнсів (ТНК) 

енергетичних компаній 

України та  РФ на 

ювропейських засадах  

2.3. Збільшення 

диверсифікованості 

енергосектору ЄС 

Поглинаннѐ 

енергетичних активів 

України, 

підпорѐдкований 

інтересам РФ  

керований розвиток  

Фрагментаціѐ 

енергетичного 

сектору, ізольована 

недостатність, втрата 

транзитної ролі 

України 

Формуваннѐ альѐнсів 

потужних  енергетичних 

компаній України та РФ з 

подальшоя експансіюя 

до  ЄС  

 

Табл.4. Спрощена матрицѐ результуячих сценаріїв: 
 моделяваннѐ впливів на лінії Росіѐ – технологічні впливи 

Російські впливи 
 
Технологічні  
Впливи 

1.1.Енергетична 
експансія РФ 

1.2.Колапс 
енергетичного 
потенціалу РФ 

1.3.Європеїзація 
енергетичного сектору 
РФ 

3.1.Стрибок у  

видобутку 

нетрадиційних 

енергоресурсів  

Підпорѐдкований 

інтересам РФ  

керований розвиток  

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з ЄС 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з РФ та ЄС  

3.2.Стрибок у 

розвитку  

електрогенерації та 

електротранспорту 

Підпорѐдкований 

інтересам РФ 

керований розвиток 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з ЄС 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з РФ та ЄС 

3.3.Стрибок у  

використанні ВДЕ 

Підпорѐдкований 

інтересам РФ 

керований розвиток 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з ЄС 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з РФ та ЄС 

 
Табл.5. Спрощена матрицѐ результуячих сценаріїв: 
 моделяваннѐ впливів на лінії ЄС – технологічні впливи. 

Європейські  
впливи 

 
Технологічні впливи 

2.1.Створення 
інтегрованого 
енергоринку ЄС 

2.2.Крах спільної 
енергетичної політики 
ЄС 

2.3. Збільшення 
диверсифікованості 
енергосектору ЄС 

3.1.Стрибок у  

видобутку 

Розвиток енергетичної 

самодостатності в 

Розвиток енергетичної  

самодостатності 

Україна – енергетичний 

донор ЄС 
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нетрадиційних 

енергоресурсів  

кооперації з ЄС 

3.2.Стрибок у 

розвитку  

електрогенерації та 

електротранспорту 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з ЄС 

Розвиток енергетичної  

самодостатності 

Україна – енергетичний 

донор ЄС 

3.3.Стрибок у 

використані ВДЕ 

Розвиток енергетичної  

самодостатності в 

кооперації з ЄС  

Розвиток енергетичної  

самодостатності 

Україна – енергетичний 

донор ЄС 

 
Таким чином, можна підсумувати, що із загальної кількості можливих сценаріїв – 27, негативними ю 8, 
а 19 ѐвлѐять собоя більшоя чи меншоя міроя позитивні длѐ України сценарні варіанти. Негативні 
сценарії означаять неспроможність держави забезпечити своя енергетичну безпеку. Позитивні 
містѐть потенціал кооперації та забезпеченнѐ самодостатності. Основним з них є варіант виведення 
країни на рівень енергетичної самодостатності в перспективі 2035 року. Успіх подібного сценарію 
можливий у випадку, якщо буде забезпечено необхідний базис для цього в поточному десятилітті 
– до 2020-2025 р.р. Це можливо, якщо фінансові кошти, що протягом тривалого часу були 
висмоктані з енергетичного сектору України та акумульовані на офшорних рахунках будуть 
повернуті в Україну через створення сприятливих для цього умов. Передусім, має бути прийнято 
закон про амністію капіталів та їх повернення в Україну, а також будуть створені відповідні умови 
для пріоритетного спрямування інвестицій саме в енергетичний сектор через механізми державно-
приватного партнерства, недопущення їх розпилення.   
 
Україна в минулому вже не раз марнувала шанси ювропеїзації національного енергетичного сектору, 
його реформуваннѐ відповідно до національних інтересів, а не у відповідності з інтересами кланово-
олігархічних угруповань та зовнішніх акторів. Вибір ювропейського вектору виглѐдаю переважним 
навіть за проблем, ѐкі маю ЄС на поточному етапі свого розвитку. Україна маю величезний потенціал 
енергозаощадженнѐ через реалізація програм енергоефективності, зокрема, термомодернізації. Тут 
також присутні значні можливості залученнѐ ювропейських інвесторів. У поюднанні з нарощуваннѐм 
видобутку традиційного і нетрадиційного газу це дасть змогу позбавитисѐ критичної залежності від 
імпортних енергоносіїв Необхідний подальший розвиток альтернативної енергетики та новітніх 
технологій енергозбереженнѐ, ѐк це маю місце в країнах ЄС. На регіональному рівні маять бути 
прийнѐті програми з енергозаощадженнѐ та використаннѐ місцевих паливно-енергетичних ресурсів 
длѐ отриманнѐ тепла. Маю бути прийнѐта масштабна програма термомодернізації (посиленнѐ 
теплозбереженнѐ через запобіганнѐ енерговтратам під час передачі та споживаннѐ енергії). Отже, 
заощаджуячи енергія та більш ефективно використовуячи заміщуячі енергоносії, скорочувати 
загальне споживаннѐ газу, одночасно нарощуячи його власний видобуток. Це й маю зменшити 
імпорт газу до рівнѐ, що не створяю критичної залежності від нього длѐ економіки та політики 
держави. Виклик, з ѐким Україна зіштовхнетьсѐ в 2010-х роках – це проблема вичерпаннѐ технічного 
ресурсу розподільчої енергетичної інфраструктури (енерго- тепло- та газорозподільні мережі). Дана 
проблема дала себе відчути в минулому десѐтилітті - вибух газу в житловому будинку 
Дніпропетровська у 2008 році. Вирішити її держава самостійно не зможе через брак інвестицій. Це 
можливо лише за рахунок приходу в енергетичний та комунальний сектори потужних ювропейських 
компаній з наѐвним інвестиційним потенціалом. 
 
Головний вектор зусиль на період до 2020 року – біпаралельний процес інтеграції-реформуваннѐ 
енергетичного сектору України в енергетичний простір Європейського Соязу відповідно до Договору 
Енергетичного співтовариства та інших базових документів у відносинах Україна – ЄС. Реально, на 
лінії Схід – Захід Україна не маю альтернативи ювропейській моделі функціонуваннѐ енрегтики та 
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вирішеннѐ питань енергетичної безпеки. Східна або ювразійська модель тільки позірно виглѐдаю 
альтернативноя, однак не ю такоя за своюя суття. Вона не тільки сприѐю консервації існуячого 
статус-кво, але й призведе до збільшеннѐ енергетичної залежності та зростаннѐ загроз економічній 
безпеці України.  
 
Енергетична стратегія маю бути прийнѐта ѐк цілісний документ (а не фрагментарні галузеві блоки) з 
урахуваннѐм реалій сьогоденнѐ та перспектив. Вона повинна дати відповіді на виклики та шанси, що 
їх маю Україна в контексті енергостратегій сусідів – РФ та ЄС. Енергетична стратегіѐ України маю 
розглѐдатисѐ ѐк базовий документ інтеграції української енергетичної інфраструктури в енергетичний 
простір ЄС.  
 
 
Стратегічні пріоритети: 

- енергоефективність та енергозаощадженнѐ; 
- розвиток видобутку власних вуглеводневих енергоресурсів; 
- розширеннѐ ніші ВДЕ; 
- диверсифікаціѐ через кооперація з ЄС в постачанні енергоресурсів до України; 
- поступове заміщеннѐ вугільної генерації (де виѐвитьсѐ неможливим чи економічно 

невиправданим застосуваннѐ технологій типу CCS) іншими видами відповідно обраного 
енергетичного міксу; 

- розвиток атомної генерації на новітній технологічній базі реакторів Поколіннѐ ІІI+.   
Базовий сценарій генерації на період до 2035 року – газо-атомний із заміщеннѐм імпортованого газу 
газом власного видобутку, ѐк з традиційних, так і нетрадиційних джерел, атомна генераціѐ – з 
переходом у наступному десѐтилітті до новітньої технологічної бази, комплементарної з 
ювропейськоя (неросійська технологічна база).  
 
Важливий поточний пріоритет – енергозбереженнѐ з використаннѐм заходів організаційного 
характеру, що не потребуять фінансових затрат, або ж вони ю відносно незначними (100% облік 
енергоресурсів, перехід до обчисленнѐ чистої енергії замість масових чи об’юмних виразників, 
оптимізаціѐ енергетичних режимів на підприюмствах тощо)26.   
 
Базові завдання: 

короткострокові (протѐгом 2012 р.): 
- вибір оптимального енергетичного міксу з проекціюя на 2020, 2035, 2050 роки; 
- корекціѐ Енергетичної стратегії з ювроінтеграційноя оріюнтаціюя; 
- реальне унезалежненнѐ енергетичного регулѐтора відповідно до законодавства та 

кращих практик ЄС. 
 

середньострокові (до 2015 р.): 
- створеннѐ конкурентного середовища на внутрішніх енергетичних ринках відповідно до 

вимог І та ІІ енергетичних пакетів ЄС; 
- імплементаціѐ ІІІ енергетичного пакету в контексті майбутніх зобов’ѐзань по Договору 

Енергетичної співтовариства;  
- імплементаціѐ міжнародної Ініціативи прозорості видобувних галузей відповідно до 

взѐтих зобов’ѐзань 2009 року; 
- створеннѐ стратегічного нафтового резерву відповідно до вимог ЄС та критеріїв МЕА. 
 
довгострокові (до 2020 р. та надалі): 
- реалізаціѐ Бряссельської Декларації щодо модернізації ГТС України; 
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залежності”, 27 жовтня 2011 року 
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- стимуляваннѐ енергоефективності, впровадженнѐ енергозберігаячих технологій, 
розвиток альтернативної енергетики; 

- розвиток ѐдерної енергетики на технологічній базі реакторів поколіннѐ ІІІ+; 
- забезпеченнѐ політики «відкритих дверей» длѐ провідних світових компаній длѐ розробки 

Азово-Чорноморського шельфу та родовищ вуглеводнів на суходолі, вклячно з 
розробкоя покладів сланцевого газу; 

- запровадженнѐ технологій типу ССS у вугільній генерації; 
- вивченнѐ проблематики розробки покладів метан-гідратів, розвідка їх покладів на шельфі 

Чорного морѐ, підготовка до «метан-гідратної револяції 20-х років». 
 
Реалізаціѐ описаної вище групи базових пріоритетів даю можливість створити за горизонтом 2020 
року більш збалансовану систему енергетичної безпеки держави, ѐка в подальшому може 
трансформуватисѐ не тільки в самодостатня, але й виступити в ролі контриб’ятора енергетичної 
безпеки Європи післѐ 2030-2035 р.р. Проте, досѐгненнѐ енергетичної незалежності України в термін 
до 2020 року уѐвлѐютьсѐ мало реальним27. Особливо, ѐкщо врахувати практику 20 років, що минули. 
Реальним ю забезпеченнѐ диверсифікації зовнішньої залежності (в бік зменшеннѐ її від традиційного 
російського постачальника) та через впровадженнѐ сучасних технологій і приватно-державного 
партнерства збільшити інвестиції в геологорозвідку, що забезпечило б необхідний приріст запасів длѐ 
стрибка видобутку вуглеводнів в наступному десѐтилітті. 

 

ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Традиційна формула енергетичної безпеки лишаютьсѐ актуальноя на поточне десѐтиліттѐ. Її складові 
маять бути поюднані з посиленим акцентом на власні ресурси, на забезпеченнѐ енергетичної 
самодостатності відповідно до обраного енергетичного міксу та кооперація з ЄС. У 2009 році 
структура споживаннѐ Україноя енергоресурсів продовжувала лишатись гіпертрофованоя. Частка 
газу становила, за даними НАЕР – 35%, нафти – 16,9%, вугіллѐ – 23,2%, атомної енергії – 15,2%, 
гідроенергії та ВДЕ – 9,7% (табл. 6)28.  

 
Таблицѐ 6. Структура споживаннѐ первинної енергії  

в Україні, ЄС, США та у світі в цілому 

 
 
Враховуячи необхідність подоланнѐ надмірної залежності від імпортованого природного газу, 
проблематику обмеженнѐ емісії СО2, потенціал власних ресурсних можливостей, та світову 
тенденція до скороченнѐ частки викопного палива карбон-гідрокарбонної групи та базовий газо-
атомний сценарій розвитку енергетики, енергетичний мікс України з прицілом на 2035 рік міг би 
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 Іван Гафич: Україна не зможе в найближчі 10 років позбутися залежності від зовнішніх джерел 

газопостачання, http://ua-energy.org/post/13131  
28

 Переосмислення ступеня відповідальності перед майбутнім: Національна доповідь з питань реалізації 

державної політики у сфері енергоефективності за 2009 рік / М. Пашкевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, Л. 
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виглѐдати наступним чином: газ – 31%, нафта – 16%, вугіллѐ – 22%, атомна енергіѐ – 17%, гідроенергіѐ 
та ВДЕ – 15%. 
 
Базова конфігурація формули енергетичної безпеки: енергоефективність та енергозаощадженнѐ + 
власні енергоресурси (природний газ + нетрадиційний газ + ВДЕ) + стратегічні резерви + інтеграціѐ в 
енергетичний простір ЄС (сполучені та синхронізовані енергетичні мережі) + диверсифікаціѐ джерел 
та шлѐхів постачаннѐ.  
 
Водночас, було б невірним вважати, що питаннѐ надійного енергозабезпеченнѐ зводитьсѐ лише до 
вирішеннѐ проблеми імпортної залежності і збільшеннѐ власного видобутку. Підвищеннѐ надійності 
вимагаю розробки і реалізації широкого спектру ініціатив, спрѐмованих на диверсифікація генерації, 
широке використаннѐ технологій, ѐкі забезпечуять найвищі коефіціюнти перетвореннѐ енергії. 
Доцільно встановити цільовий показник частки поновляваних джерел енергії (незалежно від їх виду) 
у загальному балансі на противагу частці імпорту викопного палива та з метоя скороченнѐ викидів 
парникових газів. Недостатньо гарантувати «купівля енергоносіїв за розумними цінами і на 
довгостроковій основі». Необхідно розташовувати інфраструктуроя длѐ їх доставки з відповідними 
гарантіѐми безпеки. Шлѐх, по ѐкому надходить енергіѐ, маю фундаментальне значеннѐ длѐ надійного 
енергопостачаннѐ. Наприклад, ЄС імпортую 90% нафти морем. Отже, крім вдосконаленнѐ правил та 
інструкцій, що стосуятьсѐ таких перевезень, слід переглѐнути баланс транспортуваннѐ енергоносіїв, 
зміщуячи акцент на нафтопроводи29. При цьому, Україна з її профіцитом трубопровідних 
потужностей стаю в пригоді Центральноювропейському регіону ЄС.   
 
Сприяючі чинники та тенденції: транспарентизаціѐ енергетичного сектору Європи + стимули з боку 
ЄС (Договір Енергетичного Співтовариства) + розвиток ВДЕ + російський пресинг. 
 
Гальмуючі чинники та тенденції: поюднаннѐ бізнесу і влади на корупційних засадах + тотальна 
недовіра до влади ѐк всередині країни так і ззовні + «брудна» технічно спрацьована вугільна 
генераціѐ + існуяча атомна генераціѐ (посиляю ефект залежності від РФ, потребую все більше водних 
ресурсів в умовах зростаячого їх дефіциту) + асиметричні дискримінаційні відносини з монопольним 
постачальником газу.  
 
Проривні ініціативи. З оглѐду на серйозний потенціал недовіри до України в Європі, закиди в 
недостатній прозорості дій владних угруповань, необхідноя та доцільноя уѐвлѐютьсѐ ініціатива, що 
спрацявала би не тільки в іміджевому плані, але й виѐвилась елементом відповіді на виклики 
ювропейської енергетичної безпеки. Зокрема, така потенційна ініціатива може стосуватисѐ 
забезпеченнѐ надійності, безперебійності та прозорості постачань енергоносіїв до ЄС.  
 
Длѐ попередженнѐ переривань у постачанні енергоресурсів з боку РФ та використання енергетичної 
інфраструктури ѐк засобу веденнѐ «енергетичних воюн», Україноя може бути ініційована система 
заходів довір’ѐ, подібна до тої, що існувала в 70-80-ті роки у військовій сфері в Європі. Забезпеченнѐ 
стабільності та безпеки у Європі, процес скороченнѐ збройних сил та озброюнь відбулись завдѐки 
тому, що був створений режим довір’ѐ, ѐкий базувавсѐ на інформаційному обміні, в тому числі 
достатньо чутливими даними (чисельність, структура збройних сил, типи і види ОіВТ, дислокаціѐ). 
Також була інстальована мережа зв’ѐзку длѐ оперативного обміну інформаціюя, пов’ѐзаноя з 
виконаннѐм погоджених заходів довір’ѐ. 
  
Потенційно ефективним механізмом посиленнѐ енергетичної безпеки на Європейському континенті 
може стати проголошеннѐ та імплементаціѐ Режиму прозорості в енергетичній сфері (Energy 
Transparency Regime, ETR), що маю охоплявати весь технологічний ланцяг – від видобутку до 
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споживаннѐ енергоносіїв (мал. 5). Секторальні різновиди режиму маять охопити рух 
енергоресурсних потоків: 

– газу (ETR-gas),  
– нафти (ETR-oil),  
– електричної енергії (ETR-electricity).   

Постачальник

(РФ)

Транзитер

(Україна)
Споживач)

(ЄС)

Он-лайн

верифікація

даних

 
Мал. 5. Схема он-лайн системи обміну даними руху газових потоків ѐк базису секторального 

Режиму прозорості (ETR-gas) 
Прозорість ланцяжка “Видобуток – Транспортуваннѐ – Споживаннѐ” власне і маю створити режим 
довіри, а взаюмне наданнѐ доступу до телеметричної інформації щодо фізичних параметрів руху 
потоків енергоресурсів сприѐло би збільшення прозорості. Маю бути інстальована відповідна он-лайн 
система моніторингу телеметричних даних, що надходили б з відповідних газовимірявальних станцій 
(ГВС) за взаюмним погодженнѐм сторін. Останнѐ фіксувала би в щодобовому режимі параметри, ѐкі 
стосуятьсѐ лише кількісних показників фізичного переміщеннѐ газових потоків. В переліку не 
фігуруять комерційні або фінансові показники. Вказані параметри маять бути доступними длѐ усіх 
сторін технологічного ланцяжка «Видобуток – Транспортуваннѐ – Споживаннѐ» (РФ – Україна – ЄС). 
Зіставленнѐ параметрів надаватиме можливість виѐвленнѐ проблемних зон на усьому шлѐху 
переміщеннѐ газових потоків від свердловини до споживача та чітко встановити відповідального у 
випадку порушеннѐ стабільного режиму постачань. 
 
Це лише один з можливих прикладів такого роду ініціатив длѐ просуваннѐ ѐких могли б бути 
використані формати Енергетичної Хартії та Енергетичного Співтовариства. Україні слід було б 
виступити і з новими ініціативами у сфері забезпеченнѐ колективної енергетичної безпеки Європи, ѐкі 
засновані на наступних позиціѐх: 
 кожен споживач повинен отримати можливість у різний час використовувати різні джерела 

енергії; 
 структура енергоспоживаннѐ повинна визначатисѐ, виходѐчи з економічної та екологічної 

доцільності; 
- виробництво палива і енергії маю бути децентралізоване, а енергетичні потоки - 
розукрупнені.  

 маю бути переосмислено принцип формуваннѐ стратегічних резервів в бік їх універсалізації 
(не тільки нафта і нафтопродукти, але й інші види палива).  

 маять бути виділені (або створені у разі відсутності) резервні енергетичні потужності з метоя 
підвищеннѐ гнучкості та стійкості систем енергопостачаннѐ30. 

 
В останні роки Україна, Європа і весь світ зіткнулисѐ з першоя кризоя епохи глобалізму. Вона 

розгортаютьсѐ на тлі загостреннѐ традиційних проблем лядства, пов’ѐзаних з браком енергетичних, 

                                                           
30

 Геннадий Рябцев: «Новая энергетическая стратегия для Украины и Европы. Возможно ли объединение усилий Украины и ЕС в 

энергетической сфере?». Доклад на круглом столе “Україна 2020: сценарії подолання енергетичної залежності”, 27 октября 2011 г.  
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продовольчих, водних ресурсів. Тому лише спільні зусиллѐ, в тому числі в енергетичній сфері, 

допоможуть подолати кризові ѐвища. Оптимальна геополітична та геоекономічна  конфігураціѐ длѐ 

України – платформа ювропейської інтеграції, що може дати ефект синергії. 


