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Стратегічною метою, яка проголошена керівництвом української держави  є 
вступ до Європейського союзу (ЄС). “Стрижнем стратегії економічного та 
соціального розвитку на найближчі десять років має стати створення реальних 
передумов вирішення основного геополітичного завдання нашої держави – вступу 
до Європейського союзу” /1/. 

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), як одна із основних складових 
економічної структури держави,  повинен також розвиватися з врахуванням цієї 
мети. При цьому важливо не тільки досягти його відповідності і прийнятності для 
європейських енергетичних систем, але і достатньої його ефективності для України 
та відповідати, в першу чергу, її національним інтересам. 

Дана аналітична записка є спробою проаналізувати головні проблеми ПЕК 
на цьому шляху. На основі порівняльного аналізу сучасного стану розвитку ПЕК 
країн-ЄС та України, напрямків  і перспектив їх розвитку, головних вимог 
існуючого енергетичного ринку Європи та існуючих правил гри на ньому, 
проаналізовані завдання розвитку ПЕК України в контексті стратегічного напрямку 
у ЄС. 

Ресурсна база та енерговиробництво. Стан і перспективи. Однією із 
головних особливостей енергетичного сектору Європи (в подальшому аналіз буде 
проведено для країн ЄС), як і енергетичного сектору України, є значний дефіцит 
енергетичних ресурсів, тому  потреба в них задовольняється за рахунок  імпорту. У 
1999 році країни ЄС використали ~ 1500 млн. т у. п. (16% від загальносвітового  
споживання), власний же видобуток складав тільки 8 % ,  в тому числі  5%  нафти, 
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9 % природного газу та 8 % вугілля від загальносвітового видобутку (при цьому на 
території країн ЄС проживає близько 6% населення). Рівень залежності країн ЄС 
від імпорту енергоносіїв наведено на рис.1 /2/. 

 Що стосується потенційних запасів енергосировиних ресурсів, то країни 
ЄС мають тільки приблизно 0.7% від світових запасів нафти та 2.2% запасів 
природного газу. Але вони мають 7.4% вугільних запасів, 16% світових 
потужностей для очищення та переробки сирої нафти в нафтопродукти, та 16% 
світових потужностей встановленої генерації електроенергії. 

Україна також є енергодифіцитною державою. Її загальні потреби в 
енергоресурсах становлять 6.46 млрд. Btu (194.6 млн. т.н.е), чи 1.6% від 
загальносвітового споживання і задовольняються власним видобутком лише  на 
47%. Запаси нафти  в Україні становлять 0.04% від загальносвітових запасів,  газу - 
0.75% , вугілля - 3.5%. Потужності переробки нафти на 6 НПЗ – 1.25%, 
виробництво електроенергії – 1.2% від загальносвітових. При цьому, на території 
України проживає тільки 0.84% населення світу і майже у 7 разів менше, чим в 
країнах ЄС. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Бельгія

Фінляндія

Люксембург

Швеція

Швейцарія

Іспанія

Греція

Франція

Австрія

Німетчина

Італія

Ірландія

Данія

Голландія

Велика Британія

 
Рис. 1 Залежність від імпорту в країнах ЄС (%), 1998 рік. 
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У країнах Європи існує стійка тенденція до зменшення рівня залежності 
від імпорту енергоносіїв. З часів першої нафтової кризи 70-х років країнам ЄС вже 
вдалося зменшити рівень своєї енергетичної залежності з 70 % у 1973 році до 50% 
у 1999 році. Це досягнуто за рахунок здійснення політики керування попитом на 
основі ефективного енерговиробництва та енергозбереження, а також за рахунок 
пріоритетного розвитку власної ресурсної бази (в першу чергу нафти та газу 
Північного моря). У деяких  країнах зменшення залежності від імпорту досягається 
за рахунок підвищення використання енергії АЕС (Франція, Велика Британія та 
ін.), в інших – за рахунок значного нарощування потужностей нових 
відновлюваних джерел енергії (Німеччина, Данія та ін.). 

Іншим шляхом зменшення залежності від імпорту є диверсифікація джерел 
постачання енергоносіїв (існує і вимога до країн ЄС, яка передбачає обмеження 
максимальної долі в енергопостачанні певного ресурсу з одного джерела до 30%).  
Але у зв’язку з обмеженими можливостями диверсифікації і   збільшенням потреб 
у споживанні енергоресурсів, останнім часом країни ЄС роблять акцент на 
забезпечення надійності енергопостачання (цілі забезпечення  незалежності від 
зовнішніх постачальників енергії поступово змінюються на цілі керування  
зовнішньою залежністю), а також на певну зміну загального балансу використання 
енергоресурсів. На сьогодні в Україні, на відміну від країн ЄС, значну частку 
енергоспоживання складає газ (32% проти 22%), та вугілля (21% проти 13%) (див. 
рис.2 і рис.3). Подальшою тенденцією в Україні повинно стати зменшення долі 
газу в енергоспоживанні, в країнах ЄС ця доля буде збільшуватись. Пріоритетними 
джерелами енергії на найближчі 20 років в країнах ЄС будуть також і 
відновлювальні джерела енергії /3/.  
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Рис.2. Частки споживання енергоресурсів країнами ЄС 
 
 
 

газ
32%

АЕС
9%

НВДЕ
0%

ГЕС
2%

Інші
1% нафта

35%

вугілля
21%

 
Рис.3. Частки споживання енергоносіїв на Україні 
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На сьогоднішній день майже 35% попиту країн ЄС на електроенергію 
задовольняється за рахунок її виробництва на АЕС. В останні роки ця енергія є 
найбільш конкурентноспроможною у порівняні з традиційними джерелами її 
виробництва (крім ГЕС). Це стало можливим за рахунок збільшення часу 
експлуатації реакторів та підвищення їх ефективності. При цьому правова система 
країн-членів ЄС підтримує встановлені стандарти безпеки здоров’я та рівня 
радіації. В той же час проблеми подальшого поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом та подолання наслідків Чорнобильської аварії значно ускладнили 
перспективи подальшого розвитку атомної енергетики. Тому на відміну від США,  
в країнах ЄС енергія АЕС не входить до числа приоритетних джерел енергії.  

Важливим фактором для України є і буде забезпечення енергетичної 
незалежності, особливо  у найближчі десятиріччя, коли запаси традиційних 
вуглеводневих енергоресурсів (нафти та газу) будуть майже вичерпані. Головний 
експортер газу в Україну — Росія. Поставки становлять близько 25 — 30 млрд. м3, 
ще близько 30 млрд. м3 надходять у рахунок оплати транзиту російського 
блакитного палива. Значні поставки газу з Туркменістану. У різні роки вони 
становили близько 15% загального споживання в Україні, та мають перспективи до 
збільшення. 

Головні постачальники нафти в Україну — Росія і Казахстан. Їхня частка 
становить приблизно 70% і 30%. Основна частина споживаного в Україні вугілля є 
вітчизняною. Незначні його об’єми  поставляються з Росії та Польщі. Їхні частки у 
структурі українського імпорту — 75% і 25%. А серед головних споживачів 
українського вугілля — Росія і Молдова. Провідні позиції в поставках 
електроенергії займає Росія. Вона ж забезпечує 100% експорту ядерного палива і, 
відповідно, його утилізацію. 

Річний імпорт нафтопродуктів в Україну становить 10 — 12 млн. тонн 
(близько 50% внутрішнього споживання). Основний постачальник знов-таки наш 
північний сусід. Значні обсяги надходять із Білорусі та Литви. У номінації 
"переробка нафти" домінує Росія. Обнадіюють і перспективи співробітництва з 
Казахстаном. 

Електроенергія також генерується в основному на вітчизняних 
підприємствах. Незначні постачання його припадають на Росію. Але є 100% 
залежність від Росії у постачанні ядерного палива для АЕС. 

Розглянемо більш детально стан та можливі перспективи енерговиробництва 
та енерговикористання окремих енергоносіїв в країнах ЄС та Україні. 
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Нафта. Нафта є і на найближчий час матиме значну долю у споживанні 
енергії, навіть не зважаючи на нафтові кризи. Найбільшим її споживачем  є 
транспорт (більш половини її загального використання). Виснаження власних 
запасів нафти веде до збільшення залежності від зовнішніх постачань, а 
можливості їх диверсифікації  обмежені. Біля 70% світових запасів нафти належать 
країнам ОПЕК /4/. До 2020 року ці країни будуть покривати до 50% попиту країн 
ЄС. Таким чином, надійність нафтових постачань буде в значному визначатися 
становищем на світовому ринку нафти. 

Серед інших перспективних джерел постачання нафти в країни ЄС є Росія 
та країни Каспійського басейну (Казахстан, Азербайджан та ін.)  Але можливості 
видобутку нафти у цих країнах обмежені значними витратами і потребують 
значних інвестицій. 

Виробництво, імпорт та споживання нафти в країнах ЄС наведено у табл.1 
та на рис.4,5,6.  

Україна ж має розвинуту систему транспортування та переробки нафти. 
Через її територію проходить південна гілка нафтопроводу “Дружба” для транзиту 
російської нафти в напрямку Словакії, Угорщини та країн Західної Європи. Крім 
того, є значні можливості для збільшення нафтового транзиту в Європу за рахунок 
залучення до нього нафти Азербайджану та Казахстану. 

Загальна довжина тільки магістральних нафтопроводів становить 3894 км, 
при цьому, пропускна спроможність на вході становить близько 100 млн. т нафти 
на рік та 66 млн. т – на виході. Завершено і будівництво нафтопроводу Одеса – 
Броди проектною потужністю   9 – 14.5 млн. т нафти на рік. 

Україна також має 6 НПЗ загальною потужністю  52 млн. т нафти на рік, 
які здатні не тільки забезпечити власні потреби ву нафтопродуктах ( це біля 30% 
від загальної потужності), а і реалізовувати їх експорт в країни Європи. Але до 
останнього часу ці потужності використовувалися в незначному обсязі, навіть не 
забезпечуючи власні потреби. Залучення до приватизації НПЗ країн видобувачів 
нафти (Росія та Казахстан) дозволив не тільки гарантувати певні обсяги постачання 
сирої нафти, забезпечивши власні потреби, а і залучити необхідні інвестиційні 
кошти для реконструкції цих потужностей та і в майбутньому - здійснення 
експорту нафтопродуктів. 
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Таблиця 1 
Європейська спільнота: валове внутрішнє споживання енергії, млн. т н.е. 

 
Рік 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

млн. т н.е. 
Тверде 
паливо 

301 238 207 201 182 187 218 

Нафта 545 576 602 632 650 662 658 
Природний 
газ 

222 273 338 363 401 429 431 

Ядерна ен-я 181 201 223 228 227 216 199 
Інші 65 74 80 85 90 96 102 
Всього 1314 1363 1450 1509 1551 1590 1608 

 
 
 
 
 

 
Рис. 4 
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Рис.5. 

 
 
 

 
Рис.6 
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Газ. Завдяки легкості використання, розвинутій системі постачання та 
розподілу і більш значній екологічній прийнятності, газ у порівнянні з нафтою та 
вугіллям, зайняв стійки позиції майже у всіх секторах використання енергії.  

Протягом минулого десятиліття, використання природного газу в країнах 
ЄС зростало високими темпами (див.табл.1 та рис.4,5,6), головним чином за 
рахунок вугілля, частка якого знизилася дуже різко. Це пояснюється, як вимогами 
до зменшення викидів у навколишнє середовище, так і  збільшенням запасів та 
постачань природного газу через трубопроводи з Алжиру, Норвегії та Росії. Разом з 
цим, значну перспективу мають постачання скрапленого газу  в країни ЄС з  
Нігерії, Трінідаду та країн Близькосхідного регіону (Іран та Катар).  

Частка постачань газу із Росії до країн ЄС складає 41% , а в перспективі 
цей рівень може збільшитися до 60%. Не зважаючи на те, що вибір постачальників 
газу в країни ЄС дещо обмежений, у 1996 році існувало 33 приватних газових 
компаній постачальників на долю яких доводилося до 94% постачань газу. На долю 
трьох найбільших постачальників доводилося лише 10 – 15%. Це свідчить про 
наявність конкурентного середовища (крім російських постачань)  у сфері 
постачань газу, яке на думку ЄС, є запорукою прийнятних цін та високої надійності 
постачань. Наміри ж забезпечити аналогічні умови конкурентного середовища 
щодо постачань із Росії у разі приєднання її до Договору Енергетичної Хартії        
(ДЕХ ) поки що не реалізуються. 

До складу німецького газового ринку входять: Ruhrgas, який тримає 60% 
ринку, головний його конкурент  - Wingas (спільне підприємство Wintershall 
(BASF) і "Газпрому)". Wingas будує газопровід, який приєднає родовища Ямалу до 
німецької газопровідної системи, а Ruhrgas до кінця 2001 року повинен закінчити 
будівництво газопроводу, який з'єднає газопроводи  Німеччини і Польщі. 

Італійський ринок на 90% контролюється ENI. Росія є другим за обсягами 
постачальником газу після Алжиру.  

Французький ринок цілком контролюється державним Gaz de France. 
Головним газопроводом є NorFra, що з'єднує Францію з норвезькими родовищами 
у Північному морі. Норвегія є головним експортером газу, Росія займає другу 
позицію. 

Через територію України на світові ринки надходить близько 120 млрд. м3 
газу, що становить майже 90% загальних обсягів російського експорту газу в 
Європу. Це дозволяє Україні забезпечити значну долю власних потреб в газі і 
надходжень у бюджет. Недоліком є монопольна залежність від поставок газу із 
Росії. Значна залежність від Росії не може влаштовувати також  і країни ЄС. Вступ 
до ЄС таких країн, як Туреччина, Болгарія та Румунія відкриває можливості 
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транзиту нафти та газу з Каспійського басейну, тобто диверсифікації їх постачань. 
Проект газопроводу через Туреччину (див. рис.7) відкриває для Європи можливості 
доступу до нових запасів природного газу, що забезпечує альтернативу морським 
перевезенням, скрапленого газу  та відкриває достатні перспективи видобутку газу 
з Середньоазіатського регіону (Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан, Іран та 
ін.).  

Газотранспортна система України складає 23.2 тис. км магістральних та 
13.5 тис. км внутрішніх, крім того, в 13 підземних сховищах газу можна запасти 
понад 30 млрд. м3 газу. Є також значні потенційні можливості по збільшенню 
транзиту газу в Європу (до 170 млрд.м3). У той же час, не вирішеність багатьох 
питань подальшої експлуатації української газопровідної системи не дозволяє в 
повному обсязі використати ці можливості. Є надія, що ці питання можуть бути 
вирішені у процессі здійснення спільного проекту Росії, України з залученням 
країн Європи до експлуатації газопровідної системи України (газотранспортного 
консорціума). 

Вугілля.  Сьогодні конкурентоспроможність вугілля відносно нафти та 
газу стримується такими чинниками як: 

• необхідність достатньо великих площ для зберігання вугілля; 
• більш низька теплоємність вугілля;  
• більш значне забруднення навколишнього природного середовища. 

 У той же час, в багатьох країнах ЄС саме вугілля є переважним 
енергоресурсом при виробництві електроенергії (такі країни як Данія, Німеччина, 
Греція, Ірландія та Велика Британія виробляють більш ніж 45% електроенергії за 
рахунок вугілля). В інших країнах (Австрія, Швеція, Португалія, Фінляндія, Італія, 
Франція та Іспанія)  його використання для виробництва електроенергії  не є таким 
значним, але залишається достатньо вагомим. Перевагами використання вугілля є: 

•  екологічна безпека транспортування вугілля (90% вугілля транспортується 
морем, що безпечніше ніж транспортування нафти); 

• достатньо стабільні цінові показники; 
• наявність багатьох постачальників вугілля. 

В майбутньому конкурентоспроможність вугілля може бути забезпечена 
розвитком технологій його спалювання (більш екологічно чистих та економічно 
ефективних).  

Обсяги використання вугілля країнами ЄС наведено у табл.1 і на рис.4,5,6.  
Видобуток вугілля в Україні становить порядку 80 млн. т (у 2001р. –  83.4 млн. т). 
В умовах дефіциту власного видобутку нафти та газу саме вугілля є надійним 
енергоносієм в паливному балансі. Разом з тим, кризове становище вугільної галузі 
не дозволяє в повній мірі використати усі переваги цього енергоносія. 
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Рис. 7. Існуючі та перспективні маршрути постачання  
природного  газу в Європу. 
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Ядерна енергія. Виробництво ядерної енергії в країнах ЄС поступово 
скорочується (див.рис.4) /3/.  П’ять із восьми  країн ЄС відмовились від 
використання атомної енергії. Тільки Франція, Велика Британія та Фінляндія не 
ввели такого мораторію, але і там на найближчі роки, лише за виключенням 
Фінляндії, будівництво нових потужностей АЕС призупинено, так що частка 
споживання енергії АЕС в загальному енергетичному балансі країн ЄС, імовірно, 
понизиться.  

В Україні ядерна енергетика є одним із значних (майже 50% виробництва 
електроенергії) та перспективних джерел енергії. Завершення будівництва двох 
енергоблоків (на Хмельницькій та Рівненській АЕС), хоча і викликає певне 
занепокоєння європейської спільноти, є для України необхідною умовою 
подальшого розвитку  (що зафіксовано, як приоритетний напрямок в Національній 
енергетичній програмі).  

НВДЕ. Одними із найбільш перспективних джерел енергії, які в значній 
мірі здатні в перспективі вирішити проблеми надійності, стабільності та 
екологічної безпеки енергопостачання Європи, є  нові відновлювані джерела 
енергії (НВДЕ). Слід зазначити, що виробництво НВДЕ (геотермальна, біо-, 
сонячна, вітрова енергії) між 1992р. і 1999р. подвоїлося, але від відносно низького 
початкового рівня.  

До країн лідерів в сфері використання НВДЕ, слід віднести: Португалію 
(15,7%), Фінляндію (21.8%), Австрію (23.3%) та Швецію (28,5%).  

У1997 році комісія Євросоюзу ухвалила стратегічний документ під назвою 
White Paper, в якому поставлено за мету подвоїти частку енергії, виробленої з 
поновлюваних джерел, з 6% у 1995 році до 12% у 2010 році (див.рис.8), а 
парламент ЄС ще більше підвищив запланований рівень до 15% у 2010 році. 
Збільшення частки НВДЕ планується, як за рахунок уже існуючих , так і  - нових  
джерел (водень, метанол та ін.), дослідження яких необхідно розширювати. 

Важливим елементом досягнення конкурентоспроможності НВДЕ є 
фінансова підтримка їх розвитку з метою зменшення цінової різниці з 
традиційними джерелами енергії. 

Для України використання НВДЕ (окрім електроенергії ГЕС) поки що є не 
значним (менше 1% генерації електроенергії). Разом з тим, потенційні можливості 
його використання є значними. У першу чергу, це стосується енергії малих ГЕС, 
вітроенергетики та інших. Багато в чому, стримуючим фактором більш значного 
використання НВДЕ, поки що, є більш значні цінові показники її генерації по 
відношенню до традиційних джерел енергії. 
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Рис. 8. Розподіл використання НВДЕ в країнах ЄС, запропонованих у 

стратегії White Paper 
 
 
Таким чином, енергетичні пріоритети країн ЄС  - це екологічно чисте, 

економічно ефективне енерговиробництво та ефективне енерговикористання. 
Одним із важелів, які повинні забезпечити екологічну чистоту виробництва, 

є Кіотські угоди щодо стабілізації викидів СО2 на рівні 1990 року. Разом з тим, за 
прогнозами Європейської агенціїї навколишнього середовища існує загроза 
збільшення у 2010 році викидів понад рівень Кіотської угоди. Це потребує у 
європейської спільноти рішучих зусиль для вирішення, як завдань економічного 
зростання, так і завдань екологічної чистоти енергетичного виробництва. 
Механізмами вирішення таких завдань можуть стати ефективна податкова 
політика, державна підтримка та регулювання попиту на енергоресурси. 
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Аналіз головних положень Європейської енергетичної хартії. Одними із 
документів, які визначають правила гри на Європейському енергоринку є Договір 
до Енергетичної Хартії /5,6/  та деякі інші документи ДЕХ / 7,8,9,10 /. 

Україна підписала цей документ та ратифікувала його /11/. Це дозволяє їй 
не тільки мати доступ до відкритих енергоринків країн Європи, а і залучитися до 
політичного діалогу з сучасних та перспективних енергетичних питань. 

Як зазначено у /5/, головним завданням процесу ЕХ є прагнення до 
відкритих, ефективних, стійких та надійних енергоринків на підставі довіри та 
відкритості. 

Головними напрямками діяльності ДЕХ слід вважати: 
• захист інвестицій та встановлення недискримінаційного режиму для 

інвесторів; 
• торгівля енергоносіями та енергопродуктами на підставі єдиних правил 

СОТ; 
• надання  режиму вільного транзиту енергоносіїв; 
• підвищення енергоефективності енерговиробництва та енергоспоживання; 
• міжнародне вирішення спорів та підвищення правової відкритості. 

Як зазначено в Статті 2 ДЕХ, ціллю Договору є встановлення правових 
рамок для сприяння довгостроковому співробітництву в енергетиці на підставі 
взаємовигідності та взаємодопомоги. Це може бути досягнено шляхом 
встановлення стабільної, всеохватної та недискримінаційної правової основи для 
відносин в енергетиці, що значно знижує політичні та економічні ризики для країн-
учасниць.  

Розглянемо більш детальніше головні положення ДЕХ та вимоги для країн, 
які з них витікають. 

Інвестиції. Договір з Енергетичної Хартії забезпечує захист іноземних 
інвестицій в енергетику на основі принципу недискримінації. Підписуючи Договір, 
держава приймає на себе зобов'язання поширювати національний режим або режим 
найбільшого сприяння (у залежності від того, який з них є найбільш сприятливим) 
для громадян інших держав, які здійснюють інвестиції в його енергетичний сектор. 
Таким чином, Договір має юридичну силу, еквівалентну силі мережі двосторонніх 
угод про захист інвестицій. 

ДЕХ містить широке невичерпне визначення «інвестиції» на основі «активів». 
Відповідно до Статті 1(6) ДЕХ, «інвестиція» означає будь-який вид активів, що 
належать, та прямо чи побічно контролюються  інвестором.  

Загальний режим для іноземних інвесторів. Відповідно до Статті 10 (1), 
кожна Договірна Сторона (ДС) заохочує і створює стабільні, рівноправні, 



 
 

15

сприятливі і прозорі умови інвесторам для здійснення інвестицій. Такі умови 
включають зобов'язання надавати без винятку інвестиціям інвесторів інших ДС 
справедливий і однаковий режим. Інвестиції постійно користуються максимальним 
захистом і безпекою. Ні при яких обставинах таким інвестиціям не повинен 
надаватися режим, менш сприятливий, чим режим, що пропонується міжнародним 
правом, у тому числі договірними зобов'язаннями.  

 Здійснення інвестиції. Стаття 10(2) ДЕХ установлює для ДС необов'язкову з 
юридичної точки зору умову «прагнути» (надавати) інвесторам інших ДС 
недискримінаційний режим у відношенні здійснення їхніх інвестицій (тобто на 
передінвестиційній стадії). Стаття 10(4) передбачає проведення переговорів по 
перетворенню цієї умови «прагнути» у юридично обов'язкове положення . 

Експропріація.  Важливу роль у створенні уніфікованих умов, сприятливих 
для функціонування інвесторів, грають Статті ДЕХ  про експропріацію (Стаття 13) 
і про відшкодування збитків (Стаття 12). Обумовлюючи, що інвестиції інвестрорів 
договірних сторін не підлягають націоналізації або експропріації, ДЕХ, проте, у 
виді виключення, допускає можливість здійснення таких актів з метою, яка 
відповідає державним інтересам. При цьому обумовлюється, що проведення 
націоналізації або експропріації повинно здійснюватися без дискримінації, з 
дотриманням належних правових процедур і одночасно з виплатою швидкої, 
достатньої та ефективної компенсації. Розмір такої компенсації повинен 
відповідати справедливій ринковій вартості експропрійованих інвестицій, оцінених 
на прохання інвестора у вільно конвертованій валюті. 

Відшкодування збитків. Стаття 12(1) передбачає, що у випадку війни або 
іншого збройного конфлікту, уведення надзвичайного стану, цивільних безладь або 
інших аналогічних подій на території однієї зі сторін Договору, уряд приймаючої 
країни надає іноземним інвесторам, які несуть збиток у відношенні будь-якої 
інвестиції, здійсненої на її території, реституцію, відшкодування, компенсацію або 
інший вид врегулювання, найбільш сприятливий з тих, які вона надає будь-якому 
іншому інвесторові.  

Переказ платежів. Стаття 14(2) ставить за обов'язок приймаючим країнам 
робити переказ без затримки. Відповідно до Статті 14(3), перекази виробляються 
по ринковому обмінному курсу у вільно конвертованій валюті.  

Участь іноземних інвесторів у приватизації.  З кола ведення ДЕХ на 
настійну вимогу ряду делегацій, включаючи і Російську, були виключені питання, 
які стосуються участі іноземних інвесторів у приватизації ПЕК або демонополізації 
(розпуск державних монополій). Ці проблеми передбачається обговорити у ході 
підготовки Додаткового договору. Негативне відношення делегацій ряду країн, у 
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тому числі, і Росії до включення у сферу дії ДЕХ проблем приватизації і 
демонополізації, пояснюються небажанням цих країн надавати національний 
режим сприяння іноземним інвесторам, з огляду на масштаби проведеної 
приватизації і роль ПЕК у національній економіці. 

Інші положення. З інших положень ДЕХ, покликаних до формування 
сприятливого інвестиційного клімату, слід зазначити: відповідні положення про 
переуступку прав – суброгацію (Стаття 15), про правила наймання ключового 
персоналу (Стаття 11), про нерозповсюдження дії ДЕХ на інвестиційну діяльність 
інвесторів третіх країн, з якими не підтримуються дипломатичні відносини або у 
відношенні яких була уведена заборона на здійснення угод (Стаття 17) і Стаття 16 
– про звязок ДЕХ з іншими угодами. 

Національне законодавство у сфері ПЕК не повністю відповідає ДЕХ. 
Недосконалість існуючого законодавства дозволяє неефективне та навіть нецільове 
використання і без того невеликих інвестиційних надходжень. Тому, разом з 
вирішенням питання захисту інвестицій, необхідно вирішувати і питання 
ефективності їх використання. 

Транзит. Існуючі положення щодо транзиту Договору з Енергетичної Хартії 
зобов'язують держави, які його підписали, відповідно до принципів вільного 
транзиту, закладених в ГАТТ/СОТ, сприяти транзитові на недискримінаційній 
основі. 

Однак, вже після прийняття Договору, у його керівному органі - Конференції з  
Енергетичній Хартії,  виникла й усе більш зміцнювалася загальна думка про 
необхідність розширення і посилення цих положень з питань транзиту енергії. 
Зокрема, в результаті розпаду СРСР виникли специфічні проблеми в області 
транспортування енергії, які ускладнюють розробку проектів в області енергетики 
у регіоні СНД, включаючи міждержавний транзит. В останні роки це приводило до 
частих проблем в області транзитних енергетичних потоків у ряді країн СНД. 

Тому було вирішено, що члени Конференції з Енергетичної Хартії повинні 
прагнути до створення більш чіткого ряду «правил гри» для міждержавних 
транзитних потоків. У грудні 1999 р. Конференція з Хартії видала мандат на 
початок переговорів про Протокол з Енергетичної Хартії щодо транзиту, юридично 
обов'язковому документу, метою якого є зміцнення існуючих транзитних 
зобов'язань урядів. Переговори по тексту Протоколу з питаннь транзиту почалися 
на початку 2000 р.  

Ціль Протоколу з питань транзиту полягає у тому, щоб розробити режим 
загальноприйнятих правових принципів, які охоплюють транзитні потоки 
енергоресурсів, як вуглеводнів, так і електроенергії. 
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Серед ключових проблем, які є предметом переговорів, розглядаються такі, як: 
• зобов'язання запобігти незаконного  відбору транзитних енергетичних 

ресурсів; 
• принцип забезпечення недискримінаційного доступу до вільних 

транзитних потужностей; 
• прозорі критерії для визначення транзитних тарифів; 
• процедури врегулювання суперечек. 
Паралельно з цим, Робоча Група щодо транзиту в рамках Енергетичної Хартії  

розробляє набір типових транзитних угод. В дійсний час переговори між урядами 
51 держав членами ДЕХ з юридично обов’язкових угод щодо питань енергетичного 
транзиту ще тривають. 

Україна є одним із найпотужніших транзитерів енергоресурсів. Маючи 
вигідне геополітичне положення на шляху між головними країнами-видобувачами 
енергоресурсів (це в першу чергу Росія, а також такі країни як: Казахстан, 
Азербайджан, Туркменістан і теоретично до них можна віднести і країни 
Близькосхідного регіону) та європейськими країнами - споживачами цих ресурсів, 
Україна в значному ступені зацікавлена у встановленні недискримінаційного 
режиму транзиту та доступу до вільних транзитних потужностей. Вирішення цього 
питання відкриє не тільки можливості для диверсифікації джерел надходження 
ПЕР в Україну та доведення рівня постачання енергоносіїв з однієї країни  до 
загальноєвропейських вимог, а і дасть можливості для власного виходу на 
потужний європейський енергоринок. 

У той же час, встановлення чітких та прозорих критеріїв для визначення 
транзитних тарифів може зменшити достатньо великі надходження до України від 
такого транзиту (1-1,5 млрд.дол.) Тому головним завданням для України повинно 
стати значне підвищення ефективності та надійності транзитних потужностей, яке 
в справедливій конкурентній боротьбі за транзит ПЕР дасть Україні  економічні 
переваги, які повинні стати визначальними в боротьбі за ці можливості. Крім того, 
встановлення єдиного тарифу для транзиту (як внутрішнього так і зовнішнього) 
повинно стати не стільки приводом для збільшення кінцевої ціни ПЕР на 
внутрішньому ринку, скільки стимулом для підвищення енергоефективності та 
енергозбереження. 

Торгівля.  Одним з головних досягнень процесу у рамках Енергетичної Хартії 
було прийняття країнами-членами Хартії принципів і правил системи багатобічної 
торгівлі. Договір з Енергетичної Хартії включає основні правила Світової 
Організації Торгівлі (СОТ), які визначають торгівлю товарами у застосуванні до 
сектора енергетики. Це вносить істотний вклад у створення прозорих, стабільних, 
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передбачуваних і недискримінаційних умов для торгівлі енергоносіями між 
Сходом і Заходом. В однаковій мірі важливо те, що підтримуючи правила СОТ, які 
закладені в ДЕХ, країни, що підписали Договір з Енергетичної Хартії і  поки ще не 
є членами СОТ (до таких країн відноситься і Україна), будуть проводити 
реформування внутрішньої системи торгівлі в секторі енергетики, що істотно 
полегшить їхній вступ у СОТ. 

Енергоефективність. Енергетична ефективність є одним із головних 
елементів енергетичної політики будь-якої держави. Особливо значною ця 
проблема є для України де рівень енергоємності ВВП, як один із показників 
ефективності, значно перевищує показники не тільки провідних країн ЄС, а, майже, 
і усіх країн СНД. Таке становище в значному ступені гальмує, як сам процес 
ринкових перетворень в економіці держави, так і є значною перешкодою до 
досягнення економічного рівня європейських країн.  

Саме високий рівень енергоємності ВВП України визначає такі несприятливі 
моменти розвитку, як: значні потреби в ПЕР, високу собівартість виробництва, 
значні рівні забруднення навколишнього природного середовища та багато інших. 
Виходячи з цього,  досвід та досягнення країн європейської спільноти є доречними. 
Тут слід зазначити, що проблеми енергоефективності не є виключно українськими, 
а характерні для багатьох країн СНГ та європейських країн претендентів на вступ 
до ЄС. Як доказ, приведемо рівень енергоємності ВВП деяких європейських країн 
та України (див. табл.2). 

У квітні 1998 року в рамках ДЕХ був розроблений та вступив в силу Протокол 
щодо питань енергетичної ефективності та відповідних екологічних аспектів 
(ПЕЕВЕА). В рамках цього протоколу (підписаний Україною ) перед урядом 
ставляться такі завдання, як: 

• визначення політики в області енергетичної ефективності та формулювання 
програмних цілей та стратегії у відповідності до власних умов; 

• встановлення правових та нормативних рамок, які необхідні для сприяння 
енергетичної ефективності; 

• розробка, виконання та оновлення визначених програм; 
• забезпечення належних інституційних та правових інфраструктур та актів; 
• співробітництво та сприяння прогресу на міжнародному рівні. 
Слід зазначити, що Україна в цілому досягла певного прогресу в питаннях 

енергоефективності, а саме: сформовані основні принципи державної політики у 
сфері енергозбереження (на підставі Національної Енергетичної програми 
розроблена та прийнята Комплексна державна програма енергозбереження 
(схвалена постановою КМ України від 05.02.1997 року)); прийнято Закон “Про 
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енергозбереження” (прийнято ВР України у 1994 році) та ряд інших нормативно-
правових актів, які сприяють підвищенню енергоефективності; розроблені та 
затверджені цільові програми підвищення ефективності використання 
енергоресурсів (однією з них є Програма заходів щодо скорочення споживання 
природного газу, прийнята постановою КМ України від 15.07.1997 року); створені 
певні структурні підрозділи та установи, які відповідальні за виконання державних 
програм (це в першу чергу Державний комітет України з енергозбереження); 
Україна приймає активну участь у міжнародному співробітництві (найбільш 
важливими можна вважати підписання Кіотських домовленостей). 

Не зважаючи на це, реального прогресу в частині енергоефективності не 
досягнуто. Рівень енергоємності ВВП (див. табл. 2) /25/  тільки в останні роки трохи 
зменшився, але відставання від середньоєвропейського рівня зостається ще досить 
значним. Однією із причин цього слід важати структуру промисловості в Україні, де 
значне місце займають технічно застарілі енергоємні виробництва. Перебудова  
таких виробництв до сучасного європейського рівня потребує значних 
капіталовкладень та часу. 

Крім того, ті перспективні програм, які обговорюються в дійсний час, на наш 
погляд, це становище кардинально не змінять. Так, згідно з /16/, по найбільш 
оптимальному (сприятливому) сценарію розвитку ПЕК України енергоємність ВВП 
відносно 2000 року зменшиться в 1,5 рази в 2010 році та майже в 2 рази в 2020 році. 
В той же час, енергоємність ВВП розвинутих країн зменшиться відповідно в 1,2 рази 
у 2010р. та в 1,3 рази у 2020р. Тобто, навіть у 2020р., енергоємність ВВП України 
залишиться надто великою.  

Слід зазначити, що наведені в табл.2 дані  визначення рівня ВВП не враховують  
такого важливого показника, як дійсна покупна спроможність. Досить часто, 
особливо в країнах, які розвиваються та в країнах з перехідною економікою, обмінні 
курси до $USA завищені. Якщо врахувати цей фактор, то, як показано в роботі /26/, 
рівень енергоємності ВВП в Україні зменшиться майже в 2 рази. Але  відставання в 
рівні енергоефективності вітчизняного виробництва залишається ще дуже значним. 

Серед важливих заходів, які б могли корінним чином змінити ситуацію з 
енергозбереження, пропонується введення показників енергоефективності для 
споживачів усіх форм власності, та системи заохочення, чи навпаки - покарання. 
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Таблиця 2 

Енергоємність ВВП країн Європи та СНГ (т.н.е./$*)  
Країна 1992 1994 1996 1998 1999 

   Австрія 180,41 180,83 182,71 179,30 181,86 
Бельгія 278,23 281,57 300,10 295,47 282,51 
Данія 152,02 148,74 146,46 142,37 137,85 
Фінляндія 240,48 241,81 209,73 212,00 207,99 
Франція 190,41 186,17 193,41 188,05 184,57 
Німеччина 203,02 196,69 199,28 188,37 183,48 
Греція 304,54 323,23 321,53 335,75 324,20 
Італія 161,47 153,87 162,21 163,75 162,72 
Нідерланди 288,22 281,21 285,14 264,01 257,89 
Норвегія 337,92 314,33 302,78 303,54 305,92 
Португалія 266,17 282,34 285,18 301,58 300,11 
Іспанія 204,88 207,51 205,40 219,55 219,42 
Швеція 244,64 238,70 240,67 228,70 213,19 
Швейцарія 134,94 134,11 133,97 128,59 128,28 
Туреччина 328,83 340,85 366,11 363,82 374,23 
Велика Британія 241,01 233,21 233,08 215,72 210,82 
Вірменія 1 337,29 743,66 659,77 478,68 490,41 
Азербайджан 3 262,13 4 099,76 3 877,40 2 794,39 2 686,03 
Білорусія 1 299,62 1 126,47 1 182,38 981,44 976,73 
Болгарія 2 294,33 2 112,08 2 553,80 2 337,84 2 137,14 
Чехія  960,14 979,75 984,75 865,50 
Естонія 394,82 401,61 418,36 407,51 417,33 
Грузія 1 429,28 1 043,65 1 126,04 1 064,20 866,93 
Угорщина 711,34 691,57 693,56 623,96 596,45 
Казахстан 2 527,39 2 125,77 2 036,42 1 537,35 1 471,49 
Киргизія 1 618,84 1 840,92 1 821,71 1 606,49 1 608,29 
Латвія 923,20 723,46 791,34 620,35 562,98 
Литва 1 544,63 1 679,19 1 389,18 1 354,33 1 279,00 
Молдавія 1 209,57 1 006,25 1 033,77 1 087,95 1 078,24 
Польща 1 047,45 952,50 775,90 757,00 720,64 
Румунія 1 709,60 1 485,36 1 460,41 1 431,30 1 389,08 
Росія 1 779,36 1 896,89 1 929,79 1 859,09 1 817,74 
Таджикистан 2 425,23 3 013,60 4 400,55 4 028,64 4 083,83 
Туркменістан 1 461,18 1 846,23 2 241,49 2 636,94 2 705,20 

   Україна 1 748,79 2 175,35 2 515,64 2 445,34 2 553,15 
Узбекистан 2 089,54 2 387,65 2 575,78 2 261,92 2 215,00 

 
* -  ВВП розраховано по обмінному курсу. 
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Ще одним кроком підвищення енергоефективності виробництва, слід вважати, 

введення еколого-економічного механізму природовикористання. Сутність та зміст 
такого механізму було детально освітлено у роботах /12,13/. Прямий зв'язок між 
рівнем енергоефективності та рівнем забруднення навколишнього природного 
середовища потребує рішучих кроків по виправленню існуючого становища. У разі 
відсутності певного прогресу у частині енергоефективності та подальшого 
збільшення загальних обсягів виробництва, ставиться під загрозу і виконання 
Кіотських домовленостей, що аж ніяк не сприятиме загальному курсу держави до 
Європейського співтовариства. 

Як приклад, впровадження діючих засобів підвищення енергоефективності 
можна навести ситуацію у Німеччині. Споживання первинних енергоресурсів у 
Федеративній Республіці Німеччина за останні 10 років зберігалося на приблизно 
однаковому високому рівні, характеризуючись при цьому неявною тенденцією до 
зменшення. За цим, здавалося б, позбавленим усякого драматизму твердженням, 
стає шлях розвитку, який означає відмову від формули, яка вважалася на протязі 
більш ста років незаперечною. Вона зводилася до того, що економічний ріст є 
еквівалентним збільшенню споживання енергії. Ця формула, як і раніше, вірна 
стосовно до багатьох промислово розвинутих країн, і тим більше – до країн, які 
розвиваються. У Німеччині ж, навпаки, споживання первинних енергетичних 
ресурсів у період 1991-1999 р.р. скоротилося майже на 3%, а валовий національний 
продукт (ВНП) виріс на 11%.  

Розрив залежності між економічним ростом і ростом споживання енергії буде 
спостерігатися й у майбутньому, причому, за прогнозами, навіть у більш істотному 
ступені. Про це свідчать не тільки ріст цін на енергію, але і самостійно узяті на 
себе зобов'язання промислово розвитих держав скоротити зв'язані з використанням 
енергоносіїв викиди (парникові гази).  

Таким чином, пропонується достатньо ефективний, але досить дорогий шлях 
досягнення високої енергоефективності. Стосовно України, в дійсний час, 
залучення іноземних інвестицій в обсязі достатнім для реалізації багатьох програм 
енергозбереження та енергоефективності є проблематичним, а тому виправлення 
ситуації потребує і певних рішучих кроків керівництва держави і певні зміни в 
енергетичній, податковій політиці тощо. 
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Завдання подальшого розвитку ПЕК України на шляху до євроінтеграції.  
Враховуючи значення ПЕК для економіки країни, саме прогрес  його розвитку 

може стати визначальним в процесі євроінтеграції. Енергетична галузь України 
повинна стати "нашим локомотивом" у євроінтеграції. Саме так визначив значення 
галузі державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр 
Чалий на четвертому засіданні Комітету з питань парламентського співробітництва 
"Україна - ЄС". Тим більш, що передумови для цього є. 

Україна займає важливе місце, як у Європейському так і у світовому ринках 
енергії. З одного боку, вона є значним транзитером російського (і не тільки) газу та 
нафти на європейський та світові ринки, з іншого боку, вона сама займає провідне 
місце в Європі, як виробник та споживач енергії. 

Як було вже зазначено вище, одним із головних завдань розвитку ПЕК на 
шляху до євроінтеграції є досягнення його прийнятності та відповідності 
енергетичним європейським структурам. 

Для вирішення цього завдання необхідно досягти значного прогресу у 
виконанні умов ДЕХ, таких як:  

• лібералізація енергетичних ринків; 
•  встановлення прозорих правил їх функціонування; 
•  сприяння покращенню рівня інвестиційної привабливості галузі; 
•  підвищення рівеня енергоефективності виробництва та ін. 

Вирішення завдання підвищення ефективності пов’язане: з ефективним 
використанням великого транзитного потенціалу України, залученням 
інвестиційних можливостей країн ЄС, Росії, США та ін., для модернізації та 
реконструкції енерговиробництва, досягнення високого рівня енергозбереження та 
впровадження енергозберігаючих технологій, розширення власної енергоресурсної 
бази, більш значного впровадження НВДЕ та ін.  

І, нарешті, забезпечення енергетичної незалежності. Це завдання повинно 
виконуватися разом з інтеграційними процесами, а тому тут необхідно проводити 
гнучку та виважену політику відстоювання власних інтересів України разом з 
врахуванням інтересів країн Європи, Росії та інших причетних до ПЕК України 
країн. Значним важелем у відстоюванні власних інтересів України є і повинні 
залишитися її енерготранзитні можливості. Найважливішою умовою задіяння цих 
можливостей є висока надійність транзиту, якість транзитних послуг, 
обов’язковість виконання договірних зобов’язань. Не менше значення мають 
проведення гнучкої і в той же час прозорої та передбачуваної тарифної політики та 
пошук шляхів забезпечення високих обсягів транзиту, які б забезпечили 
максимальне використання існуючих транзитних магістралей. 
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Забезпеченню енергетичної незалежності повинно також сприяти і 
збільшення обсягів видобутку власних енергоносіїв, диверсифікація імпорту, а 
також, що найбільш реально і перспективно, зменшення енергоємності ВВП 
(споживання енергії на одиницю ВВП). Потенціал останнього в Україні дуже 
значний /14,15/ і якщо його задіяти, а це цілком співпадає з вимогами ДЕХ та 
загальним процесом євроінтеграції, то, враховуючи наявний потенціал ПЕК 
України, про проблему енергетичної незалежності можна було б забути (як 
показано у Концепції /16/ частка власних ресурсів у загальному  енергоспоживанні 
може сягнути до рівня  73,3%  /16/). 

Таким чином, для виконання завдання подальшого розвитку ПЕК в 
напрямку поставленої мети  - бути випереджаючим,  є всі потенційні можливості. 

Головними напрямками цього процесу повинні стати /1/: 
• відповідна європейським стандартам нормативно-правова база; 
• якісні зміни в ПЕК спрямовані на підвищення ефективності використання 

енергоресурсів та досягнення прийнятного рівня диверсифікації джерел їх 
імпорту; 

• прискорений розвиток вугільної галузі та атомної енергетики, як одних із 
головних чинників впливу на енергетичну безпеку країни; 

• реалізація прийнятих програм енергозбереження; 
• поглиблення та подальший розвиток ринкових перетворень в ПЕК; 
• прискорення інтеграційних процесів, зорієнтованих на об’єднання 

енергетичних потенціалів країн у масштабах Євразійського континенту та 
посилення ролі України, як значної енерготранзитної держави. 
Необхідною умовою успіху є успішне втілення загальноекономічних та 

політичних заходів, які суттєво впливають на ПЕК. 
Розглянемо ці завдання окремо по галузям енергетики. 
Нафтова галузь. Україна має розвинуту систему транспортування та 

переробки нафти. Разом з тим, завантаження нафтотранспортних магістралей 
становить менше ніж 50%. 

Причини такого становища висвітлені у Концепції державної політики щодо 
сфери постачання та транзиту сирої нафти /17/ і є наступними: 

• низький рівень завантаження нафтопереробних підприємств України та 
сусідніх держав; 

• введення в експлуатацію обхідного російського нафтопроводу Суходільна-
-Радіонівська; 
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• моральний та фізичний знос обладнання та систем забезпечення 
транспортування нафти. 
На наш погляд, до причин низького завантаження нафтопроводів України 

слід додати: 
• відсутність чіткої державної політики регулювання цін та тарифів; 
• невизначеність зі ступіннем приватної власності нафтопровідної системи 

та участі держави; 
• недосконала система управління нафтовою галуззю. 
Якщо розглянути взагалі джерела постачань вуглеводної сировини на 

українські НПЗ з точки зору забезпечення певного рівня диверсифікації, то значних 
змін за останні роки вони не перетерпіли. Головний постачальник — Росія (75%), 
крім неї 14% нафти поставляє Казахстан і тільки 11% — українські нафтовидобувні 
структури. Таким чином, можна відмітити суттєву монопольну залежність 
нафтопостачань від Росії. Але російська сировина протягом п'яти перших місяців 
2002 p. поставлялася 12 компаніями, серед яких найбільш вагомі постачання 
здійснювали "ТНК" (26% загального обсягу постачань), "Татнафта" (порядку 21%), 
"ЛУКОЙЛ" (порядку 10%), "ЮКОС" (порядку 4%) і ін. Тобто, жодна компанія 
окремо не поставляє обсяги, що могли б претендувати на монопольне виробництво 
нафтопродуктів. Це підтверджує і баланс пального в Україні. За станом на 
13.06.02р. - 34.6% світлих нафтопродуктів на ринок поставлено ЗАТ 
"Укртатнафта", 28.3% приходиться на частку ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез". 
Інші виробники не дотягають і до 15% ринку ГСМ, причому, частка імпортованих 
нафтопродуктів знаходиться на рівні 4.5%. Таким чином, ні сировинна, ні 
виробнича складові не дають права підозрювати кого-небудь з нафтовиків у змові. 
Тим більше, що між ними сьогодні ведеться гостра конкуренція за кінцевого 
споживача. "Великі нафтові компанії працюють на ринку півтора-два роки і за цей 
час не змогли ще побудувати ефективний ланцюжок збуту. Головним чином ми 
використовуємо послуги регіональних трейдеров, тому коливання цін обумовлені 
їх взаєминами з регіональною владою", — пояснює ситуацію Петро Мирошников, 
глава представництва ЗАТ "КазахОйл - Україна".  

Таким чином, взагалі ринок нафти та нафтопродуктів можна вважати 
диверсифікованим та відповідаючим вимогам євроінтеграційного процесу. В тім і 
на цьому, ніби то успішному ринку, є достатньо проблем та прорахунків. Серед них 
слід відмітити: 

• достатньо значне державне втручання в економічні процеси 
нафтопереробки (акцизи, тарифи, ціни встановлюються, виходячи не з 
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конкуренції, а під впливом адміністративних, а в деяких випадках і 
політичних рішень); 

• не прозорість політики ціноутворення; 
• досить низька доля власного виробництва і відповідно значна залежність 

від зовнішніх постачань, які в свою чергу піддані впливу значних коливань 
цін, попиту та пропозиції світового ринку; 

• відсутність значних стратегічних запасів нафти та нафтопродукті, які б 
сприяли більш стабільному розвитку в разі виникнення кризових явищ на 
світових енергоринках; 

• низька ефективність нафтопереробки тощо. 
Ще одним з реальних шляхів інтеграції України у загальноєвропейський 

ринок нафти є створення Євразійського нафтотранспортного коридору Каспій - 
нафтопровід Одеса-Броди - Європа. Саме з завершенням будівництва 
нафтопроводу Одеса-Броди та перспективами його продовження до Гданська, 
з’являються додаткові можливості участі України щодо енергозабезпечення 
Європи. Разом з тим, без вирішення цілої низки проблем, сам факт створення 
нафтопроводу нічого не вирішує. Створений і об’єктивно необхідний шлях 
постачання нафти в Європу при сприятливих міжнародних умовах (в першу чергу 
це стосується погіршення відносин Європа – країни ОПЕК і, навпаки, покращення 
відносин ЄС – Росія) не забезпечено необхідними обсягами нафти і процес його 
запуску в експлуатацію затягується. Серед причин такого становища слід назвати: 

• не вироблення принципів участі зацікавлених сторін у експлуатації цього 
нафтопроводу (як у майновому так і у нормативно-законодавчому плані); 

• відставання темпів освоєння родовищ нафти Азербайджаном та низьке 
завантаження нафтопроводу Баку - Супса, нафтою яких, за попередніми 
розрахунками, повинен був заповнений нафтопровід Одеса – Броди; 

• не погоджена політика щодо експлуатації нафтопроводу (яка нафта 
транспортується, хто наповнює нафтопровід, хто і яку нафту транспортує 
та багато інших); 

•  низькі темпи приватизації в ПЕК України та вкрай незадовільний імідж 
України, як “корумпованої” держави /18/, які не сприяють успішній 
експлуатації нафтопроводу . 

Для вирішення цих питань потрібні узгоджені дії усіх гілок влади. Так, для 
забезпечення необхідного рівня надходження інвестицій потрібно, як законодавче 
вирішення майнової долі магістральних нафтопроводів та зменшення рівня ризиків 
при їх використанні, так і забезпечення певного рівня конкуренції та прозорості, а 
також обгрунтованості у визначенні цінової та тарифної політики (чому аж ніяк не 
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сприяє створення виключно державної вертикально-інтегрованої компанії 
“Нафтогаз України”). 

Як приклад, уряд Франції прийняв рішення про розпродаж державних нафто - 
і газопроводів. Тим самим у Франції, під прямим тиском Євросоюзу, створюються 
умови для вільної конкуренції на внутрішньому енергетичному ринку. Як стало 
відомо, велика частина  газопроводу буде продана найбільшій національній газовій 
компанії - Gas de France за €110 млн. Загальна вартість цієї розгалуженої магістралі 
перевищує €5 млрд. У свою чергу, третя по потужності нафтовидобувна корпорація 
Європи - французька TotalFinaElf купує в уряду нафтопроводи, вартість яких 
досягає €600 млн. Продаж державної власності у такому стратегічному секторі, як 
енергетичні магістралі, стала можливою після прийняття 1 серпня 2002р. 
парламентською більшістю нової правки відповідних законів.  

На жаль, в Україні такі рішення проходять вкрай напружено та зі значним 
запізненням, що неминуче позначається на темпах економічного розвитку та, як 
наслідок, євроінтеграційного процесу. 

Газова галузь. Україна є одним з найбільших транзитерів газу у світі. У 
той же час, Україна є і одним із найбільших покупців газу у світі, що вкрай 
негативно впливає на енергетичну незалежність та безпеку /19/. Майже з 75 млрд. 
м3 на рік використаного газу на власний видобуток припадає тільки 17 млрд. м3 і 
хоча 30 млрд. м3 газу достається Україні як плата за транзит саме російського газу 
у Європу, значна залежність від монопольного імпортера газу (Росії) до останнього 
часу залишилася. Навіть експорт туркменського газу в межах до 15% від потреб з 
врахування транспортування через територію Росії, в значній мірі, таку залежність 
лиш трохи зменшує та не виключає повністю. 

На відміну від нафтопровідної системи, завантаженість якої досить низька, 
газова система магістральних трубопроводів діє з досить високим рівнем 
завантаження. Крім того, є і досить значний потенціал збільшення транзитних 
можливостей.  

Але надії на повну реалізацію транзитних потужностей України не 
виправдовуються. За останні роки рівень транспортування газу через територію 
України в країни Європи не тільки не збільшився, а навіть зменшився. Причини 
такого становища аналогічні причинам низької наповненості нафтопроводів. Крім 
того, значна заборгованість за раніш отриманий газ перед Росією та факти відбору 
газу, які мали місце в недалекому минулому, аж ніяк не сприяють стратегічному 
напрямку до ЄС, а є прямими порушеннями ДЕХ (лише не підписання Росією 
цього договору врятувала Україну від жорстких дій з боку Європи, у тому, 
негативний імідж України все ще залишається). 
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Разом з цим, інтенсивна експлуатація газотранспортної системи призвела 
до того, що значна частина магістральних газопроводів, компресорного та іншого 
обладнання потребують реконструкції. Близько третини газопроводів 
експлуатуються від 23 до 48 років, майже 45% трубопроводів мають недосконале 
покриття, яке не захищає їх від корозії. Значна частина парку встановлених на 
компресорних станціях газоперекачуючих агрегатів є морально та фізично 
застарілими. Для успішної експлуатації газопроводів України потрібні значні 
кошти, отримання яких, багато в чому, буде сприяти і інтеграційному курсу в ЄС. 
Серед інших можливих напрямків співробітництва між Україною та ЄС в газовій 
сфері слід назвати: 

• реформування газотранспортної системи України, як у майновому плані, 
так і вирішення питань її реконструкції та модернізації; 

• створення сучасної системи контролю та обліку газу, як на магістральних, 
так і на внутрішніх газопроводах; 

• пошук та реалізація нових спільних проектів транспортування газу у 
Європу, на жаль, серед нових перспективних проектів постачання газу в 
країни ЄС участі України не передбачається . 

Взагалі, подальшу долю газотранспортної системи України пов’язують зі 
створенням газотранспортного консорціуму. По цьому питанню потрібна зважена 
політика держави. Як приклад, у роботі /20/ показано, як на основі взаємних 
домовленостей між зацікавленими країнами можна досягти взаємовигідного 
результату. А саме - зниження тарифів на транспортування газу при гарантованому 
збільшенні об’ємів його транспортування приносить додатковий прибуток обом 
країнам. Аналогічні принципи повинні бути закладені і у майбутні домовленості 
щодо створення консорціуму. Як приклад, доля Росії у такому консорціумі повинна 
залежати від об’ємів додаткового завантаження газопроводу та наданих інвестицій, 
доля країн Європи повинна також залежати від об’єму наданих інвестицій та 
встановленого тарифу на транспортування. Саме розробка і проведення такої 
політики, як найкраще відповідає головним принципам ДЕХ (недискримінаційного 
доступу, відкритості та прозорості в встановлені тарифів, взаємовигідності) та 
сприятиме покращенню іміджу України. На жаль, в теперішній час, коли вже 
приймаються рішення по створенню консорціуму державою така політика ще не 
проголошена. 

Вугільна галузь.  Вугілля є єдиним енергоносієм, якого в Україні 
потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб. Це важливий 
чинник гарантування енергетичної безпеки держави. Завдання полягає у тому, щоб 
суттєво змінити баланс споживання енергоносіїв, зменшити як абсолютний обсяг, 
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так і частку споживання природного газу з одночасним збільшенням цих 
показників стосовно вугілля. Затверджена урядом Програма “Українське вугілля” 
передбачає: 

• переоснащення перспективних шахт надійним і високопродуктивним 
обладнанням; 

• ліквідацію неперспективних і санацію потенційно перспективних 
вугледобувних підприємств; 

• роздержавлення майна вугледобувних підприємств за особливими 
правилами оцінки вартості з урахуванням їх рентабельності та 
інвестиційної привабливості.  

Саме такі завдання були поставлені Президентом у своєму посланні до ВРУ 
/1/.  

Як було вже сказано, в перспективі до 2020 року використання вугілля в 
країнах ЄС буде збільшуватися (див. табл. 1), але тільки в абсолютному вигляді 
(доля вугілля в загальному балансі енергоспоживання навпаки поступово буде 
зменшуватися). При цьому передбачається, що 100% необхідного для споживання 
в ЄС вугілля буде імпортоване. Це відкриває для України достатньо великий та 
перспективний ринок збуту вугілля. Крім того, використання новітніх ефективних 
технологій спалювання вугілля (за даними роботи /24,19/ вони не скільки не 
поступаються за екологічними показниками технологіям спалювання газу) 
дозволить використовувати вугілля в Україні при виробництві електроенергії без 
порушення екологічних норм та стандартів. А в разі підтвердження такої 
ефективності спалювання вугілля можливий прорив і на інші ринки. “Україна має 
необхідні технічні та технологічні можливості для успішного розв’язання цього 
завдання. Усе це дасть змогу не лише реально забезпечити енергетичну 
незалежність країни, а й відкрити перспективи розвитку вугільної промисловості, 
повніше завантажити потужності вітчизняного машинобудування, чорної та 
кольорової металургії, хімічної промисловості, приладобудування та будіндустрії, 
істотно знизити потреби в імпорті природного газу. Потрібно врахувати і 
зацікавленість у такій політиці іноземних інвесторів, а також екологічний аспект її 
здійснення” /1/ .  

Ситуація на електроенергетичному ринку, найбільш значному споживачеві 
вугілля, де значна частина основних генеруючих потужностей вже виробила свій 
ресурс та в своїй більшості не відповідає екологічним вимогам, на фоні збільшення 
потреб в електроенергії, в повній мірі сприяє реалізації таких проектів.  

Електроенергетика.  Зараз в Україні потенційно достатньо генеруючих 
потужностей щоб забезпечити майже двохкратний рівень попиту на 
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електроенергію. Але неефективна генерація та передача (транспортування) струму, 
застаріле обладнання призводять до високих витрат палива і значних втрат уже 
виробленої електроенергії. Так, за даними Міненерго України, у 2000 році втрати 
на лініях електропередач по Україні склали майже 21%, а в деяких областях 
сягнули майже до 50%. Все це не відповідає європейським вимогам і не дозволяє в 
найближчий час говорити о можливості їх об’єднання. Невеликий досвід роботи 
Буштинського острову в європейській енергосистемі є лише виключенням з 
ситуації, яка складається в електроенергетиці України. 

Одним із показників, який характеризує ефективність генерації, є питомі 
витрати умовного палива на виробництво одиниці енергії. Динаміка його зміни за 
останні роки наведена на рис. 9. Таким чином ми бачимо, що за останні роки 
ситуація не тільки не покращилася а, навпаки, погіршилася.  
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Рис. 9.   Питомі витрати палива на ТЕС , г.у.п. на 1 кВт*год 
 

Ще одним актуальним питанням електроенергетичного сектору України є 
забезпечення генеруючих потужностей паливом. Не зважаючи на низький рівень 
власного видобутку, саме природний газ в останні роки став головним 
енергоресурсом генерації (майже 40% в загальному балансі енерговикористання 
для генерації), що, в цілому, відповідає європейським процесам підвищення долі 
саме газу, яке б сприяло сталому розвитку та виконанню Кіотських домовленостей. 
Але загальний рівень викидів ТЕС України за останні роки хоча і зменшився, але 
не за рахунок переважного використання газу (за ці роки доля газу в загальному 
балансі електрогенерації збільшилася, крім того збільшилася і доля АЕС), а за 
рахунок значного зменшення загального рівня генерації. При цьому (див. рис. 9), 
питомий рівень викидів на одиницю виробленої енергії навпаки підвищився. Таким 
чином, підвищення долі газу в загальному енергобалансі для України не є 
виправданим, більш детально це питання розглянуто в роботі /21/.  
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Крім того, виробництво в Україні енергії за рахунок НВДЕ (а це є одним із 
стратегічних напрямків для країн ЄС) просувається дуже повільними темпами і, не 
зважаючи на актуальність питання забезпечення енергетичної незалежності і 
екологічної безпеки, в загальному обсязі генерації має дуже малу частку. 

Що стосується подальшого розвитку електроенергетики, то головними його 
напрямками слід вважати: 

• створення сучасного оптового ринку електроенергії; 
• переважний розвиток енергогенерующих потужностей, які використовують 

вугілля та ядерне паливо; 
• інтеграцію єдиної електроенергетичної мережі України  

в електроенергетичні мережі Європейських країн. 
Одним із головних принципів існування об’єднаної енергосистеми Європи є 

необхідність успішного функціонування внутрішніх ринків електроенергії. 
Головними же ознаками таких ринків є: конкуренція, вільний доступ до 
транспортування та гарантований вибір виробника електроенергії. Саме такі умови 
формування внутрішнього ринку можуть забезпечити підвищення ефективності 
виробництва, передачу та розподіл електроенергії, підвищення надійності 
постачань та прийнятних рівнів екологічного забруднення. В Україні такий ринок 
лише створюється, процес його створення просувається дуже повільно та з явними 
помилками.  

Слід зазначити, що об’єднання енергосистем України та Європи потребує і 
фінансових витрат та виконання досить жорстких технічних вимог, які стосуються 
частоти електричного струму та наявності маневрених потужностей. Саме ці 
питання були і поки що зостаються для України актуальними, а тому потребують 
свого вирішення. При цьому, на нашу думку, головними пріоритетами в такому 
процесі повинно стати не будівництво нових сучасних генеруючи потужностей, а 
модернізація та реконструкція існуючих, в тому числі і за рахунок коштів від їх 
приватизації. 

Одним із стратегічних напрямків розвитку енергетики Європи є 
приоритетне використання НВДЕ, яке не тільки забезпечує прийнятний рівень 
екологічного забруднення, але і гарантує в жорстких умовах конкуренції за ринки 
традиційних енергоресурсів (нафта та газ) прийнятний рівень енергетичної 
безпеки. На жаль, навіть прогнозні цифри вкладу таких джерел енергії в загальний 
енергобаланс не перевищують 4% ( ще 3% дає гідроенергетика), що значно менше 
Європейського рівня  (15 – 20% для НВДЕ та ГЕС).  

Ще однією із умов вступу до ЄС, яка стосується електроенергетики, є 
високий рівень безпеки АЕС. З врахуванням приоритетного розвитку саме ядерної 
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енергетики ці питання для України є вкрай важливими. Детальний огляд їх був 
здійснено в роботі /22/.  

Таким чином, сучасний стан ПЕК України, в цілому, не відповідає 
європейським вимогам і не готовий до євроінтеграції. В тім, закладений в ньому 
потенціал та вибраний шлях подальшого розвитку може значно просунути ПЕК на 
цьому шляху та стати “локомотивом” для такого процесу. 

 
Висновки та рекомендації 

Європейський енергетичний ринок досяг значного прогресу в своєму 
розвитку, базуючись на простих та загальноприйнятних принципах: конкуренція, 
енергоефективність, безпека.  

Основні тенденції розвитку енергозабезпечення країн ЄС це : 
• зменшення рівня залежності за рахунок розвитку власної енергетичної 

бази, управління попитом, збільшення енергоефективності та пошук нових 
шляхів постачання ПЕР; 

• поступове впровадження принципу управління зовнішньою залежністю за 
рахунок забезпечення надійності постачань, підвищення рівня відносин з 
країнами-постачальниками; 

• зміна структури енергетичних балансів за рахунок збільшення частки газу 
та відновлюваних джерел енергії в загальному енергоспоживанні; 

• підвищення безпеки та екологічної прийнятності енергетичних 
виробництв. 
Розвитку відносин європейських країн в енергетичній сфері та 

впровадженню ефективних ринків повинен сприяти ДЕХ. Україна, яка є членом 
ДЕХ, ще не використала всі можливості для досягнення відкритих і 
конкурентноспроможних ринків, сприятливого інвестиційного клімату, 
прийнятного рівня ефективності та безпеки енерговиробництва і споживання. 

Україна має певні передумови для успішного входження в європейські 
енергетичні ринки. Серед цих передумов можна відзначити важливе геополітичне 
положення України на шляху головного руху енергоносіїв з Азії та Росії в Європу 
та значний власний потенціал ПЕК країни. Разом з цим, існує ряд проблем, які 
необхідно вирішити для досягнення  цілей євроінтеграції у сфері енергетики. Серед 
них, найбільш важливими є: недостатній загальний економічний розвиток, низький 
рівень енергоефективності виробництва, несприятливий інвестиційний клімат, не 
досконала законодавча база та рівень виконання вже прийнятних норм і законів. 

Основними напрямками вирішення названих проблем є: 
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• становлення та розвиток енергетичних ринків на основі прозорих правил 
гри, зваженої цінової та тарифної політики, встановлення сприятливого 
інвестиційного клімату та інших ринкових механізмів; 

• підвищення енергоефективності за рахунок модернізації потужностей, 
нових технологій та енергозбереження при генерації, передачі і споживанні 
енергії; 

• впровадження принципів управління зовнішньою енергетичною 
залежністю за рахунок взаємовигідних домовленостей з постачальниками 
та обов’язковісті виконання цих домовленостей, підвищення престижу 
країни,  як надійного партнера у взаємовідносинах; 

• впровадження подальшого пошуку шляхів диверсифікації 
енергопостачань; 

• розробка та реалізація державної політики у сфері транспортування 
енергоносіїв; 

• поступового впровадження еколого-економічного механізму 
природокористування, який би стимулював енерговиробників до 
зменшення забруднення природного середовища; 

• розробка та законодавче оформлення державної приватизаційної політики 
у енергетичній сфері, яка б дозволяла використати кошти від приватизації 
для оновлення енергетики, була прозорою та виключала зловживання; 

• зменшення в енергетичному балансі долі використання газу за рахунок 
вугілля (разом з підвищенням ефективності його спалювання) та АЕС 
(разом з підвищенням рівня безпеки АЕС та вирішенням проблем безпеки 
робот з відпрацьованим ядерним паливом); 

• більш значне впровадження НВДЕ, як перспективного та екологічно 
прийнятного джерела енергопостачання. 
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