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У представленій аналітичній доповіді авторами зроблено аналіз стану і
проблем електроенергетичної галузі України, причин і факторів, які заважають її успішному розвитку. На основі аналізу світового досвіду розвитку електроенергетичних систем і ринків електроенергії зроблено оцінку можливих
напрямів модернізації й реформування галузі та встановлення в Україні конкурентного ринку електроенергії. Розглянуто пріоритетні завдання політики
держави в електроенергетичній сфері на сучасному етапі та першочергові заходи щодо реформування та технологічного оновлення електроенергетики.
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Вступ
Забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства та гідної
якості життя населення значною мірою залежить від надійності й ефективності функціонування інфраструктури постачання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема електричної енергії. Електроенергетична галузь України має
достатні потужності генерації і розвинену мережу для постачання електроенергії споживачам, однак на сьогодні ця галузь наближається до кризового
стану, що визначається технологічною відсталістю і зношеністю її основних
фондів.
Надмірні втрати електроенергії при її виробництві, транспортуванні й
розподілі, а також неприпустимий рівень шкідливих викидів у атмосферу, є
причиною перебоїв у електропостачанні електроенергії споживачам і навіть
загрозою системних аварій Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) країни.
Недосконалість державного управління і регулювання, цінові диспропорції на ринку електроенергії, непрозорість відносин у енергетичній сфері,
невиконання прийнятих рішень, значні бюрократичні перепони для ведення
бізнесу, корупція не дають можливості залучати кошти інвесторів для модернізації генеруючих потужностей і розвитку інфраструктури ОЕС країни.
Незважаючи на постійне удосконалення законодавства і низку досить
правильних рішень, суттєвої зміни ситуації у електроенергетичній галузі не
відбулося, кризові явища у галузі загострюються, фінансовий стан підприємств електроенергетики погіршується. Стан виконання вже прийнятих рішень щодо модернізації системи, особливо в частині фінансування заходів
технологічного оновлення, потребує суттєвого покращення.
Така ситуація призводить до загострення загроз енергетичній безпеці
країни, а також не відповідає зобов’язанням, прийнятим Україною у зв’язку
з її приєднанням до Договору про Енергетичне Співтовариство.
Таким чином, назріла нагальна необхідність реформування системи
електрозабезпечення, що стосується як організації виробництва електроенер-
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гії, сфери її передачі й розподілу, так і зміни відносин на ринку електроенергії.
Дослідження присвячене аналізу стану електроенергетичної галузі в
Україні, світових тенденцій розвитку різних видів електрогенерації, досвіду
провідних країн світу з реформування систем електрозабезпечення, впровадження сучасних технологій, підвищення рівня безпеки енергетичних
об’єктів, включаючи заходи з боротьби з глобальними змінами клімату. В
роботі проаналізовано можливі шляхи реформування електроенергетичної
галузі України, зроблено пропозиції щодо реалізації низки заходів, які, на
думку авторів, дозволять покращити стан електроенергетичного сектору,
провести технологічне оновлення генерації і електричних мереж, а також
змінити відносини на ринку електроенергії у відповідності з принципами
конкурентності та прозорості.

1. Стан та головні проблеми електроенергетичної галузі
1.1.

Характеристика електроенергетичної системи країни

Головними складовими електроенергетичної системи є:
• об’єкти генерації електроенергії (теплоелектростанції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), гідроелектростанції (ГЕС), гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС), атомні електростанції (АЕС), блок-станції, відновлювані
джерела енергії (ВДЕ));
• об’єкти трансформації та передачі електроенергії (силові підстанції,
магістральні, міждержавні та розподільчі електромережі тощо);
• система управління і регулювання постачання електроенергії.
Основою електроенергетики країни є Об’єднана електроенергетична
система України, яка здійснює централізоване енергозабезпечення електроенергією внутрішніх споживачів і взаємодіє з енергосистемами сусідніх кра4

їн, забезпечуючи експорт та імпорт електроенергії магістральними і міждержавними лініями електропостачання.
До складу ОЕС України входять: 4 АЕС (15 діючих реакторів), 14 ТЕС,
7 ГЕС, 3 ГАЕС, 97 ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС та інші загальною встановленою потужністю 52,4 тис.МВт; 23 тис. км магістральних та міждержавних електричних мереж напругою 220÷750 кВ, 134 підстанції і 996 тис. км розподільчих
мереж напругою 0,4÷150 кВ1.
У загальній потужності електрогенеруючих станцій потужність теплових електростанцій, теплоелектроцентралей і блок-станцій становить 63,9 %,
атомних електростанцій – 26,4 %, гідроелектростанцій і гідроакумулюючих
електростанцій – 9,7 %, нетрадиційних джерел енергії – 0,2 %2.
Кожного року в Україні виробляється порядку 180÷190 млрд кВт год
електроенергії (у 2010 році – 187,9 млрд кВт год), з яких на АЕС приблизно
припадає 48 %, на ТЕС і ТЕЦ – 41 %, на ГЕС і ГАЕС близько 7 %, на блокстанції й комунальні ТЕЦ − 4 %, а частка ВДЕ складає менше 1 %3.
Основними видами палива для вироблення електроенергії є вугілля,
природний газ, мазут, ядерне паливо, використовуються також енергія рік,
вітрова, сонячна та інші види відновлюваної енергії. Власні паливні ресурси
для виробітку електроенергії становлять близько 60 % їх загального обсягу,
інша частина імпортується (в основному з Росії).
Загальні технологічні витрати електроенергії на її передачу по
електричних мережах 0,4÷800 кВ є порівняно високими. За звітними даними,
вони в цілому по Мінпаливенерго за 12 місяців 2010 року склали
21,5 млрд кВт год, або 12,54 % від виробленої електроенергії, з яких
1

Б.С.Стогній, О.В.Кириленко та ін. Особливості ОЕС України та науково-технічні проблеми забезпечення її розвитку / Інститут електродинаміки НАН України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.fel.kpi.ua/ppedisc/doc/p/p_1.pdfz; К. Ущаповський . Схема розвитку ОЕС України на 2010 рік з
перспективою до 2015 року. Основні цілі та завдання // Електропанорама, №11,- 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elektropanorama.com.ua/ua/magazine/11_2009/innovations?article=998.
2
Там само.
3
Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу
України за грудень та 2010 рік / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.

5

понаднормативні витрати становлять 1,5 кВт год (0,88 % від загальних
витрат)4.
Споживання електроенергії галузями національної економіки і населенням у 2010 році склало (нетто) 147,3 кВт год, а її експорт − порядку
4,2 кВт год. Електроенергія експортувалася в основному до Білорусі, Угорщини, Словаччини та інших сусідніх країн.
Оперативно-технологічне управління ОЕС, управління режимами енергосистеми, а також забезпечення надійності й умов паралельної роботи з енергосистемами інших країн здійснюється централізованим державним підприємством НЕК «Укренерго».
Операції купівлі−продажу електричної енергії здійснюються через Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ), оператором якого є ДП «Енергоринок», а
її експорт − через компанію «Укренергоекспорт».
Державне регулювання енергетичного ринку здійснює Національна
комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ), головними завданнями якої
є: ліцензування та регулювання діяльності суб’єктів природних монополій;
забезпечення проведення цінової і тарифної політики, захист прав споживачів, впровадження правил користування електричною енергією.
Розподіл і постачання електроенергії безпосередньо споживачам через
розподільчі лінії електропередач та підстанції здійснюється регіональними
компаніями (обленерго) – відкритими акціонерними товариствами з державною і приватною власністю.
Серед найбільших компаній, які працюють на ринку електричної енергії України – державна компанія НАЕК «Енергоатом», до складу якої входять
4 АЕС (15 ядерних енергоблоків) та вітрові електростанції (ВЕС), а також
ВАТ «Енергетична компанія України», до статутного фонду якої входять
державні пакети акцій 4 компаній теплової генерації (ВАТ «Центренерго»,
4

Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу
України за грудень та 2010 рік / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, офіційний
веб-сайт від19.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.
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ВАТ «Західенерго», ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго»), акції державної компанії ДАТ «ВАТ «Укргідроенерго» та державні пакети акцій 15
обласних енергопостачальних компаній. Серед великих приватних компаній
− приватні компанії холдінгу ДТЕК (ТОВ «Східенерго» (частка виробітку
електроенергії цією компанією у тепловій генерації складає біля 25 %, у загальному виробітку – 14 %) та енергопостачальна компанія «Сервіс-Інвест»).
1.2. Стан та проблеми розвитку електроенергетики
Електроенергетична галузь, як одна із базових галузей економіки України, довгий період часу успішно виконує свої функції, незважаючи на відсутність достатніх фінансових ресурсів, невідповідність цін і тарифів реальним
витратам на виробництво і постачання електроенергії споживачам. Більшість
об’єктів галузі були введені до дії ще за радянських часів і тільки завдяки
специфіці цих об’єктів, які і мали на момент свого введення до роботи достатньо високий технологічний рівень, значні періоди експлуатації, електроенергетична галузь не занепала, як багато інших галузей економіки України, і
змогла виконувати свої функції з постачання електроенергії. Сприятливим
фактором, який допоміг забезпечити цю можливість, був спад економіки у
пострадянський період і, відповідно, спад попиту на електроенергію, що за
наявності значного резерву потужностей, особливо теплової генерації, дозволяло більш-менш успішно задовольняти потреби суспільства в електроенергії.
Але на сьогодні технологічний рівень та зношення обладнання електроенергетики вже дійшли до критичної межі, коли подальша його експлуатація несе значні ризики не тільки щодо виконання головної функції – забезпечення економіки і населення електроенергією, але й щодо виникнення техногенних аварій, неконтрольованого збільшення собівартості електроенергії,
збільшення питомих витрат палива та загострення екологічних проблем.
Тобто нереформованість електроенергетичноїі галузі може загальмувати розвиток прогнозованого зростання економіки.
7

Оновлення основних фондів електроенергетики потребує дуже великих
коштів і сьогодні не може бути забезпечене за рахунок держави, тому єдиним
виходом із кризової ситуації є залучення інвестицій та кредитних коштів, в
першу чергу іноземних. Але для необхідних капіталовкладень інвесторів в
Україні існують значні ризики, обумовлені як масштабністю коштів і тривалістю термінів їх повернення, так і несприятливим інвестиційним кліматом
(складністю бюрократичних процедур для оформлення та ведення бізнесу,
корупцією, відсутністю надійних гарантій повернення вкладених коштів тощо).
Основні причини такого стану галузі викладено в Програмі економічних реформ5, серед них:
• непрозорість і непослідовність регуляторної політики, надмірне адміністративне втручання в діяльність ринку і його суб'єктів;
• відсутність достатньої незалежності регулятора (повноваження й
склад НКРЕ визначається Кабінетом Міністрів України);
• численні викривлення в галузі ціно- і тарифоутворення на ринку
електроенергії (економічно не обґрунтовані тарифи на виробництво й передачу електроенергії, практика перехресного субсидування між групами споживачів і між споживачами різних галузей), які не сприяють створенню правильних економічних стимулів до підвищення енергетичної ефективності як
для виробників, так і для споживачів;
• протиріччя між «Енергетичною стратегією України на період до
2030 року» й останніми тенденціями розвитку економіки України (у чинній
стратегії наголошується на збільшенні виробництва електроенергії, а не на
підвищенні енергоефективності);
• відсутність конкурентного ринку вугілля для теплової енергетики;
• низька ефективність управління активами, що перебувають у державній власності.
5

Програма економічних реформ України на 2010-2014 р.р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
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1.2.1. Теплова енергетика та розвиток ОЕС
Найбільш критичною є ситуація у галузі теплової енергетики. Більша
частина ТЕС і ТЕЦ вводилася в експлуатацію в період до 1970 року. Обладнання підприємств теплоенергетики відпрацювало свій ресурс, морально та
фізично застаріло (63,8 % енергоблоків знаходяться за межею фізичного зносу; 27,8 % − наближаються до неї, а решта, 8,3 %, – до межі розрахункового
ресурсу). Залишковий розрахунковий ресурс роботи більшості енергоблоків
ТЕС становить 5÷15 років, а деяких – лише 3÷5 років. Енергетичні блоки
ТЕС мають низький ККД (в середньому близько 30 % ), тоді як сьогоднішні
можливості дозволяють забезпечити його на рівні до 40-45%, що призводить
до значних перевитрат палива (у НАК ЕКУ вони щорічно складають близько
10 млн т вугілля)6.
Відповідно «Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і
теплоелектроцентралей у період до 2020 року» (2004 рік) та Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації цього плану (2006 рік), до
2020 року в сфері теплової енергетики України планувалося здійснити реконструкцію 65 та будівництво 8 енергоблоків. Для цього необхідно було вкласти близько 150 млрд грн капітальних інвестицій, однак до сьогодні модернізація генеруючих потужностей затримується через відсутність джерел фінансування та опрацьованих механізмів повернення кредитних коштів.
Щороку проводяться капітальні, середні та поточні ремонти обладнання теплових енергоблоків, однак кошти, які виділяються для цього є недостатніми, що призводить до неефективного використання потужностей і до перевитрат паливних ресурсів.
Модернізації потребує також і електроустаткування підстанцій (ПС)
напругою 220 кВ і вище, яке практично повністю вичерпало свій технічний
ресурс і морально застаріло. Середній термін експлуатації основного елект6

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mpe.kmu.gov.ua/fuel/doccatalog/document?id=157299.
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ротехнічного обладнання трансформаторних підстанцій 220÷750 кВ становить близько 35 років, а допустимий, у відповідності до технічних умов, −
20÷25 років. Окрім спрацьованості та технічної застарілості основного і допоміжного електроенергетичного та електротехнічного обладнання електричних станцій та мереж, електроенергетичній системі притаманні проблеми
нестачі засобів регулювання напруги та компенсації реактивної потужності,
недостатньої оснащеності засобами телемеханіки; недосконалості систем диспетчерського керування, низький рівень забезпечення електроенергетичних
об’єктів сучасними засобами моніторингу, діагностування та захисту7.
Технологічна відсталість об’єктів електроенергетики значною мірою
обумовлює також і рівень шкідливих викидів у довкілля, що на фоні активізації у світі боротьби зі змінами клімату, викликаними антропогенним впливом, породжує необхідність збільшення коштів на захисне обладнання.
Оскільки об’єкти електроенергетичної інфраструктури мають значні
терміни будівництва й експлуатації, а потреби споживання змінюються доволі динамічно (в залежності від стану економіки), структура потужностей повинна бути достатньо гнучкою й мати резерви для маневрування, яких сьогодні в Україні не вистачає. Надлишок потужностей досить значний (з
33 тис МВт потужностей теплової генерації використовується біля половини), але більшість з них або законсервовані (знаходяться у непрацездатному
стані), або не мають необхідної кількості палива (газові енергоблоки). Відсутність необхідних обсягів маневрових і пікових потужностей (які швидко і
без значних втрат можуть бути задіяні) не дозволяє забезпечити оптимальний
графік навантажень в часи пікового споживання або нічних провалах останнього. Поки що ця функція покладена на ГЕС та ГАЕС, потужність яких
складає біля 9 % від загальної потужності, що генерується, хоча оптимальний з точки зору забезпечення ефективної надійної та безпечної роботи ОЕС

7

Б.С.Стогній, О.В.Кириленко та ін. Особливості ОЕС України та науково-технічні проблеми забезпечення її розвитку / Інститут електродинаміки НАН України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.fel.kpi.ua/ppedisc/doc/p/p_1.pdfz
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показник частки маневрових та пікових потужностей має становити 15÷20%
від сумарної потужності8.
За відсутності достатнього попиту на електроенергію уночі в країні
обмежується не лише виробництво дешевої атомної електроенергії, а й вимушено зупиняється до десятка енергоблоків ТЕС, аби вранці знов запускати
їх на повну потужність. Різниця між максимумом і мінімумом споживання
електричної потужності в об'єднаній енергосистемі становить 5÷7 млн кВт.
Така ситуація, коли щодобово у нічний час виводиться у резерв біля 21 теплових енергоблоків, призводить до значних перевитрат газу й вугілля, прискорення виходу з ладу обладнання енергоблоків ТЕС. Щорічні витрати на
покриття нерівномірного попиту споживачів на електричну енергію оцінюються приблизно 2,2 млрд грн. 9.
Ця ситуація може ускладнитися зі збільшенням частки відновлюваної
енергетики, зокрема вітроенергетики, режими роботи якої залежать від сили
вітру, за відсутності якого навантаження мають компенсуватися за рахунок
інших потужностей.
Іншою, доволі значною, проблемою є недостатня розвиненість магістральних та розподільчих мереж, що обмежує їх системоутворюючі функції,
знижує надійність роботи ОЕС країни, призводить до неоптимального використання задіяних потужностей генерації. Зокрема, видача потужностей АЕС
обмежується недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередач
(ЛЕП) із західних регіонів (від Рівненської та Хмельницької АЕС) до регіонів
підвищеного споживання електроенергії (до центру і сходу країни). Наприклад, в період 2008÷2010 років вітчизняні АЕС працювали в середньому лише на 73% від планової потужності. Нерозвиненість мереж знижує також надійність постачання електроенергії споживачам Криму та Одеської області.
Частково ці проблеми вирішуються, але невиконання обсягів необхідного
8

Б.С.Стогній, О.В.Кириленко та ін. Особливості ОЕС України та науково-технічні проблеми забезпечення її розвитку / Інститут електродинаміки НАН України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:]
http://www.fel.kpi.ua/ppedisc/doc/p/p_1.pdfz.
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С.Прокопчук. Електифікація незалежності // Урядовий кур'єр, 15.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=12501.
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оновлення мереж протягом багатьох років призвело до такого їх стану. Так,
урядовим планом заходів на 2006÷2010 роки було затверджено введення в
експлуатацію 5710 км ліній електропередач, однак реалізовано лише 3,9 %
запланованого обсягу10, а вартість цих робіт постійно зростає. Передбачені на
будівництво і відновлення мереж кошти не використовувались за призначенням.
1.2.2. Ядерна енергетика
Ядерна енергетика є основою електроенергетичного комплексу України і, за планами розвитку ядерної галузі, її позиція залишиться такою у найближчі десятиліття за рахунок продовження термінів експлуатації старих та
побудови нових енергоблоків. Енергетичною Стратегією України до 2030 року11 передбачалось введення в дію до 21,5 ГВт нових ядерних потужностей.
Сьогодні плани переглядаються убік зменшення, однак ядерна енергетика і в
разі їх затвердження не втратить своєї значимості для економіки країни.
Виконання цих планів не можливе без вирішення низки проблем фінансового, технологічного, техніко-економічного, науково-технічного та організаційного плану. Головні з них − пошук фінансових ресурсів для будівництва нових та продовження термінів експлуатації існуючих ядерних реакторів (ЯР), диверсифікація постачання ядерного палива; подальше підвищення ядерної безпеки, а також проблеми поводження з відпрацьованим ядерним
паливом.
Важливою проблемою є постачання ядерного палива. На сьогодні все
ядерне паливо імпортується з Росії, хоча вже зроблено перші кроки щодо диверсифікації
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«Westinghouse» проходять експлуатацію на Південно-Українській АЕС. З ці-
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єю компанією укладено угоду про постачання протягом 2011− 2015 років
10−15 % від всього обсягу палива, необхідного українським АЕС, у разі його
успішної дослідної експлуатації. За цією угодою Південно-Українська АЕС
вже одержала комерційну партію паливних касет компанії «Westinghouse»
(42 тепловиділяючі збірки)12. За останніми даними, НАЕК «Енергоатом» на
початку 2012 року почне постачання палива цієї компанії і на Запорізьку
АЕС13.
Позитивними чинниками цього плану є наявність в Україні значних запасів урану і цирконію та первинних виробництв їх переробки, що дає перспективу для власного виробництва ядерного палива. Прогнозні запаси урану
в Україні оцінюються на рівні 250 тис тон. Найближчим часом очікується
початок освоєння нового Новокостянтинівського родовища уранових руд з
проектною потужністю в еквіваленті 2,5 тис тонн уранового концентрату14.
Проблема відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в Україні вирішується лише частково: за рахунок будівництва пристанційних сховищ, вивозу
частини ВЯП в Росію на переробку, планується будівництво централізованого сховища. Але в подальшому ця проблема все більше потребуватиме повного вирішування, і тому нові технології переробки, які існують (розробляються) у світі, мають впроваджуватися в Україні, що також слід враховувати
при виборі стратегії розвитку нових ядерних потужностей.
В Україні є досвід експлуатації ЯР, відповідне науково-технічне забезпечення та кадри, які покривають поточні потреби експлуатації діючих АЕС.
Але, за оцінкою Мінпаливенерго, на сьогодні фізична та моральна застарілість більшості дослідницьких установок, стендів, лабораторного обладнання, суттєве зменшення (через відтік кадрів) кваліфікованого персоналу підприємств науково-технічного та проектно-конструкторського характеру не
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дозволяють виконувати завдання подальшого розширення ядерної енергетики, враховуючи амбіційні плани її розвитку як в країні, так і поза її межами.
Стан ядерної безпеки та виконання вимог нерозповсюдження ядерних
технологій в Україні контролюються МАГАТЕ і, загалом, відповідають міжнародним стандартам, втім вони потребують постійного вдосконалення, пов′язаного з подальшим розвитком ядерної енергетики та необхідністю врахування світових тенденцій на цих напрямах.
Останні події на атомних електростанціях Японії, пов’язані із землетрусами і цунамі, які вивели з ладу кілька ядерних енергоблоків, ставлять
підвищені вимоги до ядерної безпеки, в тому числі і в Україні, хоча її ядерні
потужності побудовані в районах значно нижчої сейсмічної небезпеки.
Серед інших чинників не малу роль відіграє політичний вплив на вирішення питань енергетики, в тому числі і ядерної, позбутися якого непросто.
Безумовно, російські ядерні технології мають залишатися на українському
ринку, однак стоїть питання щодо їх частки серед інших можливостей у цій
сфері, оскільки їх диверсифікація є одним з найважливих питань для України, питанням її енергетичної незалежності.
Україна володіє значним науково-технічним потенціалом, зосередженим головним чином у науково-дослідних і виробничих комплексах НАНУ.
Спектр наукових досліджень, пов’язаних з ядерною енергетикою, є досить
широким. До якого належать як фундаментальні, так прикладні дослідження,
які проводяться у рамках низки програм розвитку ядерної енергетики: підвищення ядерної безпеки, продовження термінів експлуатації діючих ЯР,
створення ядерного паливного циклу, поводження із ВЯП і радіоактивними
відходами та ін.
Але систематичне недофінансування досліджень, суттєве зменшення
кваліфікованого персоналу підприємств науково-технічного та проектноконструкторського характеру через відтік кадрів, їх природне старіння та відсутність поповнення молодими працівниками за умов низького професійного
престижу не дозволяють сьогодні виконувати завдання значного розширення
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парку ядерних реакторів, диверсифікації постачання ядерного палива, базуючись на сучасних новітніх технологіях побудови і експлуатації ядерних потужностей.
Потребує удосконалення також законодавчо-нормативна база, в першу
чергу з питань проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці,
визначення механізмів фінансового забезпечення ядерної енергетики, зокрема, довгострокових програм забезпечення галузі ядерним паливом, будівництва нових ядерних енергетичних блоків, програм поводження з ВЯП тощо.
Таким чином, ядерна енергетика сьогодні успішно виконує завдання
енергозабезпечення країни, але для виконання подальших завдань її розвитку, зокрема будівництва нових потужностей, необхідно провести значний обсяг заходів (організаційних, науково-технічних, промислово-технологічних,
безпекових тощо.), а також забезпечити систематичне цільове фінансування
елементів розвитку ядерно-енергетичного комплексу (ЯЕК) України практично за всіма його аспектами, розгортання яких повинне мати випереджаючий
характер.
1.2.3. Відновлювана енергетика
Головними складовими відновлюваної енергетики в Україні є гідроенергетика, вітрова і сонячна енергетика, при цьому превалючий внесок у
виробіток відновлюваної електроенергії дають великі гідроелектростанції та
великі гідроакумулюючі електростанції.
Щорічний електроенергетичний потенціал виробітку гідроенергії становить близько 20 млрд кВт год., з якого використовується трохи більше
65 %. Основу гідрогенерації складають ГЕС Дніпровського каскаду (Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська та Каховська), Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС (1 гідроагрегат), Київська і Ташлицька ГАЕС.
Потужності більшості ГЕС і ГАЕС були побудовані у 70÷80-ті роки
минулого століття і є морально застарілими. Термін експлуатації понад 60 %
15

гідрогенераторів ГЕС становить більше 30 років15. Тому основна частина обладнання гідроенергетики потребує оновлення, реконструкції і технічного
вдосконалення,

оснащення

сучасними

засобами

автоматизації

та

комп’ютеризації. Ця робота проводиться вже достатньо тривалий час компанією «Укргідроенерго» за власні кошти та кредитні кошти Світового Банку.
Станом на 1 січня 2011 року сумарна встановлена потужність всіх ГЕС
та ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго» складала 5007,6 МВт. За 12 місяців 2010 року гідроелектростанціями та гідроакумулюючими станціями ВАТ «Укргідроенерго» вироблено 12 млрд 434,057 млн кВт год., що на 1 159,544 кВт год.
(10,3 %) більше ніж у січні-грудні 2009 року16.
Значне збільшення потужностей гідроенергетики передбачається за рахунок нового будівництва, зокрема Дністровської, Ташлицької та Канівської
ГАЕС (на 2268 МВт, 1325 МВт та 1000 МВт відповідно). На сьогодні їх будівництво продовжується за рахунок державних коштів (у 2010 році на ці цілі
із спеціального фонду держбюджету було виділено біля 465 млн грн.) та залучених кредитів.
Деяке збільшення виробництва електроенергії можна одержати також
за рахунок залучення ресурсів малих і середніх річок.
На сьогоднішній день в Україні працюють від 80 до 100 малих ГЕС загальною потужністю до 120 МВт. Загальний обсяг виробленої ними електроенергії не перевищує 300-400 млн кВт год., що становить 0,23 % від усього
виробленого в країні струму. За розрахунками Асоціації "Укргідроенерго",
технічно досяжний потенціал розвитку малої гідроенергетики України стано-

15

Б.С.Стогній, О.В.Кириленко та ін. Особливості ОЕС України та науково-технічні проблеми забезпечення її розвитку / Інститут електродинаміки НАН України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:]
http://www.fel.kpi.ua/ppedisc/doc/p/p_1.pdfz.
16
Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу
України за грудень та 2010 рік / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, офіційний
веб-сайт від19.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.
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вить 8,3 млн МВт год, або 4,8 % електроенергії, виробленої об'єднаною енергосистемою у 2009 році17.
Технічний стан діючих малих ГЕС характеризується наявністю значно
або цілком зношеного основного гідросилового, гідротехнічного і електротехнічного устаткування, несправностей у спорудженнях напірного фронту, що
можуть стати причиною виникнення аварійних ситуацій, а також замуленням
водоймищ, ростом забору води на неенергетичні потреби, розмивами кріплень водозливних і берегових ділянок нижніх б'єфів тощо18.
Планами розвитку малої гідроенергетики19 до 2030 року передбачалося,
що малі ГЕС забезпечать щорічний виробіток 3,4 млрд кВт год. електроенергії, для чого потрібно було вкласти 9 млрд грн коштів, однак сьогодні їх реалізація практично не розпочата.
Вітрова і сонячна енергетики також можуть з часом внести суттєвий
внесок у забезпечення країни електроенергією. В Україні є достатній потенціал використання сонячної і вітрової енергії, достатні площі земельних ділянок та розгалужені електромережі.
Річний потенціал вітрової енергії в Україні, за оцінкою Національного
агентства України з ефективного використання енергоресурсів (НАЕР), складає порядку 500 млрд кВт год. На сьогодні в Україні працює 10 вітрових електростанцій (ВЕС) загальною встановленою потужністю 92 МВт20. Україна
свого часу була однією з перших країн на пострадянському просторі у розробці та впровадженні вітроагрегатів. На жаль, недостатнє фінансування та не-
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А.Набожняк. Водные процедуры. Если государство повысит привлекательность вложений в гидроэнергетику, малые ГЭС могут обеспечить током все карпатские курорты / Енергономика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energy.dsnews.ua/small-hydro/144-2010-12-04-15-40-19/.
18
Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу
України за грудень та 2010 рік / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, офіційний
веб-сайт від19.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.
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Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.
20
А.Набожняк. Ветер заменит газ. Ветряная энергетика способна обеспечить до четверти потребностей
Украины в энергоресурсах. // Энергономика 10.11.2010, [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://energy.dsnews.ua/wind-energy/129-veter-zamenit-gaz-vetrjanaja-energetika-sposobna-obespechit .
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вирішеність питання з виділенням земельних ділянок призвели до втрати її
передових позицій.
Координація робіт з розвитку вітроенергетики здійснюється згідно з
Комплексною програмою будівництва вітроенергетичних станцій в Україні,
яка була скорегована Кабміном у 2009 році (Постанова Кабінету Міністрів
України № 705 від 8 липня). Основою розвитку вітроенергетики є державна
підтримка у вигляді спеціального фонду на будівництво ВЕС, який формується за рахунок відрахування 0,75% від тарифу на електроенергію.
Основна частка вітчизняних вітроенергетичних установок (ВЕУ) розробляється в ДП «КБ «Південне». На базі установки потужністю 250 кВт побудовані вітростанції: Східно-Кримська, Чорноморська (республіка Крим,
м. Щелкіно), Аджи-гольська (Миколаївська обл.) і Чукотська (м. Анадир, Росія). У 1997 – 2001 рр. була створена, змонтована й запущена в експлуатацію
вітроустановка потужністю 500 кВт. В межах Комплексної програми будівництва вітроенергетичних станцій з 1994 року на підприємстві ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова» (ДП ВО ПМЗ)
було виготовлено близько 800 комплектів ВЕУ з потужністю агрегатів від
100 до 600 кВт. ДП «КБ «Південне» разом з ДП ВО ПМЗ веде проектні розробки вітроустановки потужністю 2000 кВт.
Сьогодні почалося відродження вітроенергетики в Україні за рахунок
прийняття закону про «зелений» тариф21, величина якого встановлюється
НКРЕ щорічно для кожного суб'єкта господарювання.
Перевагами вітроенергетики є порівняно низка вартість встановленої
потужності (від 1200 до 1700 євро на 1 кВт), у 3 ÷ 5 разів менші ніж для традиційної енергетики терміни будівництва об’єктів та високий ступінь екологічної чистоти. Крім цього, Україна має один із кращих у Європі вітровий
потенціал (виробництво вітрової електроенергії можливо практично на 50 %
території України), що включає регіони із значним споживанням електроене21

Закон України вiд 25.09.2008 № 601-VI Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу. / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 13, ст.155. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=601-17.
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ргії − Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську області й АР Крим. Найвищим вітроенергетичним потенціалом відзначаються узбережжя Чорного і Азовського морів22.
Сьогодні в Україні більшість вітрових електростанцій працюють на
Кримському півострові, де виробляється 70 % вітрової енергії. Виробництво
здійснюється державними підприємствами: ОП «Донузлавська ВЕС», ДП
«Східно-Кримська ВЕС», ДП «ЕТУ» «Воденергоремналадка» та «Тарханкутська ВЕС». Значний вітровий потенціал мають також території Херсонської,
Запорізької, Одеської, Миколаївської, Донецької та інших південних областей України, де з часом планується розгорнути будівництво нових ВЕС за
рахунок як державних, так і приватних коштів.
На сьогодні розглядається близько 20 проектів будівництва ВЕС, проте
практично всі вони передбачають використання готових систем зарубіжної
розробки і виготовлення основних агрегатів, що не забезпечує підтримку вітчизняних виробників, які мають розвинену проектно-конструкторську й технологічну базу23.
Іншою, не менш важливою, проблемою є нестача «балансуючих» потужностей для підключення ВЕС до об’єднаної енергосистеми. Це чинник
може стати в майбутньому ключовим за значного збільшення встановлених
потужностей ВЕС.
Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим практично на
всій території. Середньорічна кількість сонячної енергії знаходиться в межах
від 1070 кВт год/кв.м (в північній частині України) до 1400 кВт год/кв.м і
вище (на півдні України). Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал
сонячної енергії в Україні є еквівалентним 6 млн тонн у.п, його найбільші
показники мають Крим, Одеська та інші південні області України (Запорізь-
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О.Дудченко. Альтернативні джерела енергоресурсів в Українському Причорномор′ї. / Аналітична записка РФ НІСД у м.Одеса, - 2010.
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Украины в энергоресурсах. // Энергономика, 10.11.2010, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://energy.dsnews.ua/wind-energy/129-veter-zamenit-gaz-vetrjanaja-energetika-sposobna-obespec.

19

ка, Херсонська, Миколаївська)24. На сьогодні в Україні побудовано 5 сонячних електростанцій загальною потужністю 8 МВт25.
Крім цього, в Україні є науково-технічний та технологічний потенціал
для виробництва необхідного обладнання та устаткування: технології й досвід промислового отримання полікремнію – сировини для монокристалічного

кремнію,

промислового

виробництва

монокристалічного

кремнію

(ВАТ «Квазар» та ТОВ «Пілар» забезпечують майже 10 % світового обсягу
виробництва − 2,5 тис./рік), промислового виробництва фотоелектричних
елементів і фотоелектричних перетворювачів («Квазар», «Гравітон», «Гамма», «Родон», «Дніпро» та інші) та сонячних електростанцій. Нарощування
обсягів виробництва монокристалічного кремнію стримується значним подорожчанням полікремнію у зв`язку зі стрімким розвитком сонячної енергетики
у світі. Щорічно в Україні виробляється фотоелектричних елементів загальною потужністю близько 150 МВт, які практично повністю ідуть на експорт,
а щорічні обсяги впровадження в Україні лише близько 100 кВт26.
1.2.4. Проблеми реформування електроенергетичної галузі
Значною перешкодою успішного розвитку електроенергетичної галузі є
гальмування у проведенні реформ. Реформи у галузі не носили системного
характеру, були непослідовними, несли багато протиріч, досить часто зовсім
зупинялись або відкочувались назад. Це, в першу чергу, стосується процесів
приватизації, структурних змін електроенергетики, реформування ринку електроенергії і ринку енергетичного вугілля, методів державного управління та
регулювання. Монопольна державна галузь була по суті заручницею політичних і комерційних інтересів різних груп, які контролювали і використовували в своїх цілях ресурси галузі, що стало причиною прискореного вичер24
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пання цих ресурсів (замість поповнення) і не давало можливості залучати зовнішніх інвесторів.
На сьогодні в «Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки» задекларовані досить обґрунтовані цілі щодо реформування електроенергетичного сектору і запропоновано кроки для їх досягнення, зокрема проведення
реформи ринку електроенергії, включаючи ліквідацію перехресного субсидіювання і забезпечення незалежного статусу регулятора ринку, продовження приватизаційних процесів тощо. В цій програмі передбачається також підвищити ефективність управління державними енергетичними компаніями
шляхом корпоратизації та підвищення прозорості роботи цих підприємств.
Але попередній досвід щодо виконання рішень у енергетичній сфері,
коли конкретні дії не відповідали заявленим цілям і прийнятим рішенням,
дозволяє досить обережно ставитись до перспектив їх виконання. Так, наприклад, за період 2005÷2009 років рівень виконання завдань щодо паливноенергетичного комплексу, визначених РНБО України, становив приблизно
50 %. З року в рік певними структурами гальмується створення енергетичного балансу країни, бо за відсутності прозорості на енергетичному ринку та
об‘єктивної інформації про стан справ з наявністю та використанням газу і
вугілля легше застосовувати різні тіньові схеми27.
В такій ситуації характерною ознакою діяльності в енергетичній сфері
була і залишається низька виконавча дисципліна по всій вертикалі влади, відсутність жорсткого і послідовного контролю за реалізацією рішень, що приймаються, та відсутність суворої, неминучої персональної відповідальності
чиновника за їхнє невиконання. Тим більш, враховуючи, що запропоновані
Програмою економічних реформ28 рішення, зачіпають інтереси багатьох із
впливових власників підприємств (окрім населення, в процесі реформування
необхідно відмінити пільги багатьом підприємствам економіки як держав-

С.Прокопчук. Електифікація незалежності // Урядовий кур'єр, 15.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=12501.
28
Програма економічних реформ України на 2010-2014 р.р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
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ним, так і приватним), їх виконання потребує значних засиль щодо кардинальної зміни підходів до роботи всіх гілок виконавчої влади.
Цінова політика держави, коли ціни і тарифи не відображають реальної
вартості енергії з врахуванням всіх витрат та нормального прибутку, унеможливлює створення конкурентних засад функціонування ринку електроенергії. Перехресне субсидіювання, недобросовісна конкуренція, постійна заборгованість споживачів електроенергії, непрозорість при перерозподілі власності, відсутність доступу до інформації щодо енергетичних і фінансових потоків є сьогоднішніми реаліями.
Інвестиційна привабливість об’єктів електроенергетики нівелюється
нестабільністю правил гри на ринках, високими ризиками щодо повернення
вкладених коштів і одержання прибутку інвесторами, значним рівнем корупції в країні.
Енергетичні компанії працюють в режимі одержання максимального
прибутку на короткостроковому відрізку часу і не дбають про його оптимізацію з врахуванням необхідності розвитку потужностей і інфраструктури постачання на майбутнє.
Державна енергетична політика, яка повинна бути націлена на вирішення стратегічних завдань країни, зокрема забезпечення стійкого розвитку
енергетичного сектору, забезпечення енергетичної безпеки та охорони довкілля, на сьогодні, залишається неефективною.
Відсутність економічно обґрунтованої концепції ринкових перетворень
та стійкого бажання з боку органів державної влади реалізувати ці перетворення шляхом створення та закріплення на законодавчому рівні прозорих,
зрозумілих, рівних для всіх учасників правил гри на енергетичних ринках,
призводять до їх незадовільного стану, не дозволяють створити конкурентні
умови в електроенергетичному секторі України.
Ще у 2002 році Кабміном України була ухвалена Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (далі –
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Концепція)29, яка визначила поетапний перехід до моделі повномасштабного
конкурентного ринку електроенергії.
З часу прийняття Концепції було багато розмов щодо створення конкурентного ринку електроенергії, але модель єдиного покупця-продавця як
принцип функціонування ОРЕ залишається незмінною багато років. Нарешті,
у 2009 році було прийнято закон про лібералізацію одного із фрагментів цього ринку − експорту електроенергії. До експорту, окрім держави (компанія
ДП «Укрінтеренерго»), долучилися і приватні компанії. Відповідно до змін у
законодавстві створено нормативну базу, необхідну для започаткування проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних
електромереж України з метою експорту електроенергії. Але до створення
повномасштабного конкурентного ринку електроенергії діло так і не дійшло,
відповідного закону щодо його створення досі не прийнято.
Проблемою, що не розв'язується роками, є енергозбереження. Незначні
успіхи у цій сфері практично не наближають Україну до європейського рівня
енергоефективності (енергоємність ВВП залишається більшою у 3-5 рази ніж
у європейських країнах). За думкою фахівців, найвагомішою причиною відсутності помітних результатів є те, що більшість чиновників, від яких залежить виконання численних цільових та комплексних програм, нинішній статус-кво влаштовує (і чиновника житлово-комунального господарства, де різниця між реальним споживанням послуг та споживанням, за які виставляються рахунки, становить 30−40 відсотків, і всіх гравців на енергетичному
ринку з тими колосальними, як декларується, втратами електроенергії в мережах під час її транспортування теж влаштовує). Якщо 20 років тому втрати

29

Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України / Закони України.
Інформаційно-правовий потрал , [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uazakon.com/big/text894/pg1.htm.
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електроенергії становили 8,4 %30, то за 2010 рік, за даним Мінпаливенерго,
вони склали 12,54 %31.
Ще однією проблемою, яка роками не вирішується і рішення якої залежить від дієвості влади, є стабільна тенденція розкрадання кольорових металів з ліній електропередачі і трансформаторних підстанцій всіх класів напруг.
Щоденно злочинцями розукомплектовуються десятки діючих енергетичних
об’єктів, внаслідок чого залишається без електропостачання значна кількість
споживачів електроенергії як в сільській місцевості, так і в містах. За січеньгрудень 2010 року зафіксовано 815 випадків розкрадання, викрадено 190,8 км
проводу; 47 силових трансформаторів, 28,6 т трансформаторного масла та
понад 435,7 кг кольорового металу з електрообладнання32. Тобто і новою
владою радикальні законодавчі, правоохоронні та організаційні заходи по запобіганню розкрадання державного майна і забезпеченню працездатності
об’єднаної енергосистеми країни не приймаються.
Україна має неабиякі здобутки в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень, які вже сьогодні здатні забезпечити перехід української енергетики на якісно новий рівень. До них слід віднести: створення наукових засад
прогнозування і оптимізації розвитку енергетики, фундаментальні дослідження електромагнітних процесів побудови потужних турбогенераторів, що
не мають аналогів у світі; створення засобів технічної діагностики енергетичного обладнання; створення метрологічної бази енергетики, розробку сучасних технологій зварювання, розробку технологій та обладнання, які допомагають розв'язувати проблеми енергозбереження та використання вітчизняних енергоносіїв, розробки у галузі енергетичного матеріалознавства та багато інших розробок. Але вкрай низький рівень бюджетного фінансування науС.Прокопчук. Електифікація незалежності // Урядовий кур'єр, 15.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=12501.
31
Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу
України за грудень та 2010 рік, // Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.
32
Ковалко М.П., П.В. Розен. Розкрадання (розукомплектування) енергетичного майна в розподільчих та
магістральних електромережах. Організація проведення енергетичного аудиту на промислових
підприємствах / М.П. Ковалко, П.В. Розен. - С.74-81.
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кових розробок залишає електроенергетичну галузь без достатнього науковотехнічного забезпечення. Обсяги виділених коштів на наукові, дослідні та
проектно-конструкторські

розробки

у

2010

році

склали

всього

12 млн 372 тис 900 грн., тобто на рівні 2009 року, без урахування інфляційних процесів та кризових явищ в економіці, в тому числі в енергетичній галузі33.
Таким чином сьогоднішній стан електроенергетичної галузі потребує
суттєвого покращення. Окремі досягнення у новому будівництві і модернізації об’єктів електроенергетики, такі, наприклад, як: будівництво нових ядерних енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС, будівництво енергоблоків на Ташлицькій і Дністровській ГАЕС, реконструкція енергоблоків
ТЕС, модернізація гідроелектростанцій, будівництво магістральних електромереж для більш повного задіяння потужностей АЕС, хоча і є дуже важливими успіхами на цьому шляху, але не змінюють загальної картини технологічної відсталості електроенергетичної галузі країни та незавершеності процесу
її реформування.
Прискорення реформ дозволило б здатно забезпечити: суттєве покращення фінансового стану підприємств електроенергетики, підвищення їх інвестиційної привабливості, можливість запровадити нові сучасні технології,
зменшити шкідливий вплив на довкілля.

33

Рішення XXIII Міжнародної науково-технічної конференції з питань розвитку енергетики України в
рамках відзначення 130-річчя НТСЕУ «Проблеми реконструкції та модернізації об’єктів електроенергетики
та їх науково-технічного супроводу» Вівторок, 21 вересня 2010, [Електронний ресурс] ─ Режим доступу:
http://www.ntseu.net.ua/ua/work/pr/131-nik01.
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2. Світовий досвід проведення політики у електроенергетичній сфері
Світові тенденції розвитку електроенергетики
Світове споживання електроенергії постійно збільшується (з 1990 року
по 2007 рік − зросло на 40 %)34. Основними споживачами електроенергії є
США, Китай, Росія та Індія. В подальшому, згідно прогнозів WEO 201035,
глобальний попит на електроенергію у світі буде зростати швидше ніж на
інші кінцеві види енергоресурсів (2,2% на рік згідно сценарію нових стратегій в період з 2008 року по 2035 рік). Збільшення енергетичних потужностей,
які необхідні для заміни старих потужностей за цей же період, складе близько 5900 ГВт. Буде відбуватись поступове переміщення інвестицій у низьковуглецеві технології. Частка вугілля і газу у виробництві електроенергії буде
знижуватись від 68 % у 2008 році до 55 % у 2035 році.
Серед лідерів впровадження низько-вуглецевих технологій − країни
ЄС, які виробили загальну стратегію енергетичного розвитку, засновану на
превалюючому прискореному впровадженні відновлюваної енергетики і підвищенні енергоефективності. На сьогодні в цих країнах структура електрогенерації є різною. Теплові електростанції є найбільшими виробниками електроенергії у ФРН і Бельгії, де вони розташовані переважно в міських районах.
АЕС превалюють у Франції (виробляють 78 % електроенергії в країні), у
Бельгії − (56 % електроенергії), у ФРН − (31 % електроенергії) і у Великій
Британії − (20 % електроенергії). Гідроелектростанції є значними виробниками електроенергії у Швейцарії (майже 60 %), Франції і Австрії36.
Впровадження відновлюваної енергетики і енергозбереження дозволить значно просунутись у вирішенні такої загальносвітової проблеми як
проблема зміни клімату. За даними DeutscheBankGroup, за період з липня
2008 року по лютий 2009 року у всьому світі було прийнято близько 250 заАналітичний анонс російського і світового ринку сонячної енергетики [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://eto.org.ua/son/207-analitik-of-rynok-aon-energy.html.
35
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/weo2010_es_russian.pdf.
36
Порівняльна характеристика промисловості Франції та Німеччини (ФРН). [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=78f4f74483ce0f9b.
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конодавчих актів та приписів, присвячених глобальній проблемі зміни клімату.

Обсяг

державного

фінансування

за

аналогічний

період

склав

200 млрд доларів37. Чинне енергетичне законодавство ЄС передбачає до
2020 року зниження рівня викидів парникових газів на 20 % (порівняно з
1990-м роком). Основне завдання у вирішенні цієї проблеми – це зниження
викидів вуглекислого газу, значну частку яких створюють підприємства теплоенергетики. У новій енергетичній стратегії на період до 2020 року, запропонованою Європейською Комісією зазначено, що «… в області виробництва
електроенергії інвестиції мають бути спрямовані на те, щоб до 2020 року
майже дві третини електроенергії надходило від низьких концентрацій джерел вуглецю (поточний рівень становить 45 %)»38.
Щодо перспективи атомної енергетики, яка також є низьковуглецевою енергетикою, то у зв’язку із черговою (після Чорнобильської)
масштабною аварією на АЕС у Японії, вимоги безпеки можуть змінити плани
її розвитку в окремих країнах. Німеччина вже заявила про введення трьохмісячного мораторію на продовження терміну експлуатації АЕС, Швейцарія
також призупинила процес оновлення АЕС, за перегляд енергетичної політики в Європі стосовно використання атомної енергії виступив і комісар ЄС з
енергетики Ґюнтер Еттінґер39. Але такі країни як США, Франція, Китай, Росія, Південна Корея та інші не збираються відмовлятися від ядерної енергетики, а лише будуть підвищувати безпеку існуючих АЕС та будувати ядерні
реактори III і IV поколінь з підвищеною безпекою.
У новій європейській енергетичній стратегії ядерній енергетиці відводиться досить важлива роль як одному із перспективних видів низьковуглецевої енергетики: «Необхідно відкрито і об’єктивно оцінити внесок
37
Аналітичний анонс російського і світового ринку сонячної енергетики [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://eto.org.ua/son/207-analitik-of-rynok-aon-energy.html.
38
Енергетика 2020. Стратегія конкурентоспроможної, сталої і безпечної енергетики. / Повідомлення європейської комісії для європейського парламенту, ради, європейського економічного і соціального комітету
і комітету регіонів, Брюссель, 10.11.2010, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.escoecosys.narod.ru/2011_5/art160.pdf.
39
Комісар ЄС з енергетики Ґюнтер Еттінґер виступив за перегляд енергетичної політики в Європі стосовно використання атомної енергії. / Українсько-німецький форум . [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://unf.org.ua/ua/events/17.html.
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ядерної енергетики, завдяки якій в даний час виробляється близько третини
електроенергії ЄС, з яких дві третини – енергетика без вуглецю. З огляду на
підвищений інтерес до цього виду виробництва електроенергії як в Європі,
так і в усьому світі, необхідно проводити вивчення щодо технологій безпечного використання радіоактивних відходів, а також готувати довгострокові
перспективи розвитку нових систем виробництва електроенергії»40.
На фоні проблем з безпекою АЕС, все більше дивідендів одержала відновлювана енергетика, щодо необхідності прискореного розвитку якої заявляють практично всі країни. Особливих успіхів у її розвитку досягнуто у
таких країнах як: США, країни ЄС, Китай, Індія, Японія, Мексика. Головний
акцент робиться на розвиток технологій відновлюваної енергетики, зниження
вартості електроенергії, виробленої цією енергетикою.
Відновлювана енергетика повинна забезпечити задоволення зростаючого попиту на електроенергію (потреби в електроенергії у світі підвищуються на 3−4% щорічно), оскільки більшість традиційних станцій у розвинених
країнах уже працюють на повну потужність. Тому фахівці прогнозують зростання потреби у відновлювальних джерелах. Розуміння щодо пріоритету розвитку відновлюваної енергетики у світовому масштабі знайшло своє відображення у багатьох міжнародних угодах і актах, зокрема серед основних цілей розвитку тисячоліття, ООН зазначено забезпечення екологічної стійкості
шляхом включення цього завдання у національні стратегії та програми41. Згідно законодавству ЄС, до 2020 року частка відновлюваних джерел у споживанні енергії повинна досягти 20 %.
Європейська комісія у своїй новій енергетичній стратегії до 2020 року42
пропонує докласти зусиль до широкомасштабного використання альтер-
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нативних джерел енергії й в найближчі після 2020 року десятиліття, модернізувати енергетичну інфраструктуру, щоб сприяти конкуренції альтернативних джерел з традиційними джерелами енергії.
У 2000 році була створена European Renewable Energy Council (EREC) −
материнська організація європейських компаній, що працюють в області виробництва, продажу та досліджень пристроїв відновлюваної енергетики: сонячної-, гідро-, біо-, геотермальної та вітроенергетики. А також була створена компанія European Photovoltaic Industry Association (EPIA), цілями якої є
просування відновлюваної енергетики на національному, європейському і
світовому рівнях, підтримка членів асоціації в розвитку бізнесу в Європейському Союзі й за його межами. Організація інформує про нові закони у сфері
відновлюваної енергетики, займається також і прогнозуванням ринку43.
На період становлення відновлюваної енергетики з метою стимулювання її розвитку, а також з метою підвищення енергоефективності у європейських країнах запроваджено низку заходів, серед них: субсидії на виробництво відновлюваної енергії, інвестиційні субсидії на впровадження енергоефективних заходів у промисловості і торгівлі; надання пріоритету електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами при закупівлі; виділення
державних дотацій на розвиток та ін. Розміри державної підтримки відновлюваної енергетики у світі досягли кількох десятків міліардів доларів, більша
частина яких витрачається на наукові розробки. Так, за даними МЕА, у 2009
році на розвиток відновлюваної енергетики і біопаливного сегменту було витрачено 57 млрд дол., в тому числі − 37 млрд дол. на наукові розробки, а до
2035 року загальна сума коштів зросте до 205 млрд дол. або 0,17 % світового
ВВП. З них 63% припаде на відновлювану енергетику.
Активний розвиток профільних державних і приватних компаній, які
працюють у економічно сприятливому середовищі, створеному державою,
і комітету регіонів, Брюссель, 10.11.2010, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.escoecosys.narod.ru/2011_5/art160.pdf.
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дозволив європейським країнам, США і іншим країнам вже сьогодні досягти
суттєвих успіхів у становленні таких відновлюваних джерел електроенергії
як вітроенергетика та сонячна енергетика.
Вітрова енергетика – найбільший виробник відновлюваної електроенергії у світі, якщо не рахувати гідроенергетику. За даними Всесвітньої вітроенергетичної асоціації (WWEA)44, встановлена потужність світової вітроенергетичної галузі на 2009 рік досягла 159 тис МВт. Лідерами за темпами
впровадження вітроенергетичних станцій є: США, Китай, Німеччина, Іспанія,
Індія, Мексика та інші. За прогнозами фахівців, до кінця 2020 року у світі
встановлені потужності вітроенергетики будуть складати біля 15 % усіх потужностей електрогенерації. Загальною тенденцією є збільшення потужності
вітроагрегатів, яка на сьогодні досягає кількох мегават.
Сьогодні Сполучені Штати Америки, Китай та Індія мають розвинену
індустріальну базу, і кількість виробників вітроустановок в цих країнах значно зросла за ці роки. Сьогодні тринадцять компаній продають більше
1000 МВт потужностей для вітроенергетики в рік, виробничі потужності решти виробників наближаються до цієї цифри швидкими темпами.
У США завдяки останнім досягненням технічного прогресу вітрові
електростанції за показниками рентабельності наблизилися до теплових, що
працюють на природному газі. Це зумовило інтенсивне зростання обсягів виробництва вітрової енергії. Федеральний уряд США надає компаніям, що виробляють вітрову енергію, податкові кредити, що стало потужним стимулом
для комунальних служб, зацікавлених у зменшенні податків, до розбудови
мережі власних вітрових електростанцій45. Ринки вітрової енергії інтенсивно
розвиваються в Іспанії, Італії, Франції, Великобританії та Індії. Вітрова електроенергія нині доступна майже повсюди у світі. Конкуренція виробників вітрових установок останнім часом значно посилилась, що призводить до не44
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обхідності виходу компаній на зовнішні, ще не досить розвинені ринки таких
країн як: Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина, Україна. Зацікавленість у
цих країнах найбільших виробників вітроустановок пов’язана не лише з бажанням освоювати нові ринки, але і з тим, що в західноєвропейських країнах
з кожним роком стає все важче знайти місце для будівництва вітрових електростанцій. Для успішного просування бізнесу в східноєвропейських країнах
компанії шукають шляхи взаємовигідного співробітництва, включаючи побудову потужностей виробництва окремих частин вітроустановок, що створює додаткові робочі місця в цих країнах46.
Що стосується сонячної енергетики, то передові позиції щодо її розвитку займають США, Китай , Японія, країни ЄС. Значну увагу розвитку сонячної енергетики приділяють також Канада і Австралія, ПАР, Бразилія, Мексика, Єгипет, Ізраїль і Марокко. Більшість компаній-виробників сонячних
модулів розташовані в Азії: Китай, Тайвань, Японія. Станом на кінець 2010
року сумарна встановлена потужність фотовольтаїки у світі складає близько
40 ГВт. Найбільшу частку світового ринку фотоенергетики становить ринок
Європи − близько 70 % всіх встановлених потужностей (майже 16 ГВт)47.
У 2010 році порівняно з попереднім роком ринок сонячної енергетики
Євросоюзу зріс на 132 %. За оцінками EPIA, зараз у Європі понад 3 мільйонів
домоволодінь отримують електрику від сонячних модулів. Серед європейських країн лідером ринку сонячної енергетики є Німеччина. Її державна політика спрямована на заохочення впровадження споживачами джерел екологічно безпечної електроенергії, в тому числі й сонячної, шляхом законодавчого
регулювання.
У Німеччині розвитком сонячної енергетики займаються державні консорціуми. За даними місцевого міністерства охорони навколишнього середовища, на 2011 рік уряд запланував податкові пільги компаніям, які входять у
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державні консорціуми. Для них до 2015 року будуть знижуватися податки на
5 % щороку. Місцеві органи влади також активно заохочують розвиток сонячної енергетики шляхом надання пільгових кредитів, звільнення від податків,
компенсації різниці в цінах тощо48.
Німеччина також стала піонером у побудові гібридних електростанцій,
в яких використовується енергія сонця і біогазу, на сьогодні в країні за допомогою таких електростанцій виробляється більше 4 терават енергії49.
У США на сьогодні діє найбільше у світі об'єднання приватних компаній − Індустріальна асоціація сонячної енергії. Вона у 2010 році отримала від
уряду 11 млрд доларів дотацій на розвиток та переоснащення сонячних електростанцій. За 2009 рік об'єм ринку сонячної електроенергії у країні зріс з 357
до 485 мегават. Найбільше державних грошей компанії вкладають у фотовольтаїку − систему, яка одразу переробляє сонячну енергію у струм. Наприклад, Каліфорнія щорічно виділяє галузі по 3 млрд доларів50.
За прогнозами EPIA потужності відновлюваної енергетики до кінця
2011 року зростуть на 10,1 ГВт (прогноз "помірний") і 15,5 ГВт (прогноз "за
умови державної підтримки"). За умови проведення сприятливої державної
політики, до 2014 року сумарна потужність цієї енергетики може збільшитися на 30 ГВт51.
Разом з тим, зростаючий попит на електроенергію європейські країни
планують задовольняти не тільки за рахунок атомної і відновлюваної енергетики. Основу генерації, принаймні до 2020 року як і раніше, складуть електростанції на вугіллі і газі (Power Plant Options for the Future - Power Plants
2020)52. Головним напрямком розвитку теплової генерації стало стимулюван48
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ня комбінованого виробництва енергії (електричної та теплової енергії) ТЕЦ,
включаючи малі ТЕЦ. Для цього передбачаються державні пріоритети при
купівлі електроенергії, субсидії та компенсації53.
Системи комбінованого виробництва теплової та електричної енергії
дають суттєве (до 30−40 %) зменшення витрат в процесі спільного виробництва теплової та електричної енергії в порівнянні з їх роздільним генеруванням, а також зменшують кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище. Когенераційні установки дозволяють також залучати до енерговиробництва альтернативні паливні ресурси, сприяють поліпшенню умов проживання населення великих міст за рахунок централізації їх теплозабезпечення.
Для забезпечення вимог енергоефективності і екологічності теплової
генерації передбачається активізувати наукові дослідження в області технологій виробітку електроенергії. Також зусилля будуть націлені на вдосконалення інфраструктури електричних мереж, забезпечення резерву потужностей та розвитку систем зберігання енергії, без яких потужності відновлюваної
енергетики не можуть бути «повністю гарантованими джерелами» електроенергії.
Країни світу приділяють особливу увагу розвитку систем передачі та
розподілу електроенергії. У зв’язку із значним розширенням цих систем,
ускладненням їх функцій, у зв’язку із становленням конкурентних ринків
електроенергії і необхідністю приєднання до систем значних обсягів відновлюваної генерації, забезпечення надійності роботи енергосистем стає одним
із найважливіших завдань розвитку електроенергетики. Виникнення системних аварій у енергетичних системах низки країн (США, Канади, Росії), які
призвели до значних економічних втрат є додатковим підтвердженням важливості цього питання. Додаткові завдання виникають при інтеграції енергосистем різних країн, зокрема це стосується приєднання енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO.
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Демонополізація і дерегуляція енергетичних ринків вже стала реальним фактором у світі, питання лише у темпах її проведення та у ступені і
глибині ринкових перетворень. Темпи і терміни еволюції від монопольної до
конкурентної форми організації є різними для різних країн. Різними є і працюючі моделі ринку, які відрізняються ступенем конкуренції. Жодна з моделей ринку електроенергії не існує на практиці в чистому вигляді. Вибір державами тієї або іншої моделі організації ринку електроенергії для реформування залежить від багатьох чинників.
В електроенергетиці багатьох країн ще зберігаються вертикальноінтегровані регульовані монопольні компанії. Такі розвинені країни як Франція і Японія фактично не проводять стрімкого реформування електроенергетики. Приблизно половина штатів США, в яких ціни на електроенергію досить низькі, не поспішають з реформуванням, зберігаючи в себе регульовані
монополії. Ці країни і штати обмежилися допуском до електропостачання незалежних виробників електроенергії із забезпеченням роздільного обліку витрат за сферами генерації, транспорту, розподілу і збуту електроенергії. Багато країн зупинилися на моделі «Єдиний покупець». Дана модель є базовою
для ринків електроенергії в Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії. Ці держави
утворюють один із функціонально найстабільніших ринків електроенергії у
світі − NordPool, який був заснований у 1993 році Норвегією і Швецією. Модель «Конкуренція на оптовому та роздрібному ринках» була вибрана Європейським Союзом для створення внутрішнього ринку електроенергії, а також
у програмах реформ деяких країн: Фінляндії, Німеччини, Японії, Нідерландів
і Португалії54. Цей шлях повинен сприяти створенню відповідного інвестиційного клімату. Але Європейський ринок електроенергії на сьогодні ще не
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працює як єдиний ринок, а є фрагментованим на національні ринки з численними перешкодами для відкритої і справедливої конкуренції55.
В процесі еволюції ринків роль держави змінюється від прямого регулювання цін до розробки правил функціонування ринків та контролю за дотриманням цих правил. Разом з тим, роль держави у забезпеченні енергетичної безпеки залишається вагомим фактором, який впливає на встановлення
співвідношення конкурентних сегментів енергетичного ринку та природних
монополій. Окрім цього, з погляду забезпечення енергетичної безпеки, держава повинна опікуватись розвитком інфраструктури енергопостачання,
оскільки окремі гравці лібералізованого ринку не бажають вкладати кошти у
такі капіталоємні об’єкти, як об’єкти інфраструктури енергетики.
На вирішальну роль державної політики у створенні основи для прийняття інвестиційних рішень наголошується у новій енергетичній стратегії
ЄС56. Критичним і невідкладним завданням цієї політики є розвиток відповідної енергетичної інфраструктури, особливо її модернізація в країнах, які
приєдналися до ЄС з 2004 року. З цього приводу у новій стратегії, оприлюдненій ЄК, зазначено: «Комісія продовжуватиме працювати над реалізацією
основної європейської ініціативи створення смарт-електросистеми з тим, щоб
з’єднати всі системи електромереж, починаючи з офшорних вітрових електростанцій у Північному морі, сонячних електростанцій на півдні та існуючих
гідроелектричних гребель, і закінчуючи окремими домашніми господарствами, роблячи тим самим електричні мережі розумнішими, ефективнішими і
надійнішими»57.
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Як один з найбільших імпортерів енергії, ЄС приділяє також значну
увагу розбудові транскордонних електромереж, що буде слугувати забезпеченню стабільності і безпеки поставок в ЄС.
Використання смарт-лічильників і смарт-енергосистем є ключовим завданням на шляху використання повного потенціалу альтернативних джерел
енергії та енергозбереження, підвищення надійності енергосистем, а також
поліпшення надання енергетичних послуг. Високоточні інтелектуальні комунікаційні смарт-енергосистеми дозволять енергетичним компаніям керувати
всією мережею енергопостачання як єдиною системою, споживачам − точно
регулювати власні витрати енергії, а владі − створювати інтелектуальну енергетичну інфраструктуру58.
У 2010 році, за даними Zpryme Research & Consulting, серед країн, які
вклали кошти в розвиток технології Smart Grid, лідирує Китай з розмірами
інвестицій $7,32 млрд. Трохи відстають США, які вклали в «розумні» мережі
$7,09 млрд. І з великим відривом за двома наддержавами слідують Японія з
$849 млн і Південна Корея з $824 млн. Замикає цю п’ятірку Іспанія з
$807 млн, вкладеними в майбутнє енергетики59.
Наприклад, уряд Китаю, має наміри проводити активний пошук відповідного державним реаліям і потребам шляху розвитку інтелектуальних мереж енергопостачання, збільшити рівень підтримки досліджень в галузі технології надвисоковольтної передачі електроенергії, прискорити темпи розвитку технології передачі електричного струму надвисокої напруги60.
Інвестиції у розвиток і оновлення інфраструктури повинні виділятися, в
основному, за рахунок коштів, які сплачуються споживачами електроенергії.
Але коли масштаби потрібних інвестиції є досить значними, як, наприклад,
заявлені ЄС у новій енергетичній стратегії потреби, то виникає необхідність
залучення державних коштів. Так, для заміни застарілих потужностей, модеРозумні електромережі, або що таке Smart Grid, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/rozumni-elektromerezhi-abo-shcho-take-smart-grid.
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рнізації та адаптації інфраструктури, збільшення попиту на низьковуглецеву
енергетику в країнах ЄС до 2020 року необхідно залучити близько
1 трлн євро, тільки в сферу транспортування енергоресурсів та електроенергії
ЄС має інвестувати 200 млрд євро. Очікується, що лише близько
100 млрд євро надійде з приватного сектору; решту має фінансувати бюджет
ЄС та його держав-членів. Підраховано, що ЄС повинен створити або оновити 30 000 км кабелів мережі в найближчі 10 років61.
Україні, яка розпочала низку економічних реформ, в тому числі і реформу електроенергетичної галузі, може стати в нагоді досвід країн світу,
включаючи досвід країн ЄС, особливо в частині організації нового прозорого
конкурентного ринку електроенергії, модернізації електромереж, в тому числі і міждержавних мереж для забезпечення експорту української електроенергії до європейських країн, надання їм нової якості розумних систем. Корисним може бути і досвід у розвитку вітрової і сонячної енергетики, організації
фінансування та державного регулювання процесів функціонування електроенергетичного комплексу. Але впровадженню цього досвіду мають передувати системні дослідження і аналіз переваг та недоліків різних моделей функціонування ринку, методів фінансування модернізації та впровадження нових
енергетичних потужностей з врахуванням комплексних проблем і умов, які
існують в Україні.

3. Стратегічні напрями та перспективи розвитку електроенергетичної системи України
Головні цілі і завдання реформування електроенергетичної галузі на
найближчий період часу визначені «Програмою економічних реформ Украї-
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ни на 2010 – 2014 роки»62. Серед них створення ефективної енергетичної галузі і підвищення питомої енергоефективності економіки, що повинно створити умови для подальшої модернізації потужностей електроенергетичної
галузі. Ефективна енергетична галузь не може бути створена без проведення
реформи ринку електроенергії, який повинен працювати на принципах конкуренції , прозорості та незалежності.
3.1. Перспективи реформування ринку електроенергії
На сьогодні в рамках Оптового ринку електричної енергії державне
підприємство «Енергоринок» здійснює покупку електроенергії у її виробників (енергогенеруючих компаній). Вартість електричної енергії, що закуповується на ОРЕ, визначається як середньозважена величина вартості електричної енергії теплових, атомних електростанцій, гідроелектростанцій, теплоелектроцентралей та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які продають електричну енергію в ОРЕ. При цьому тарифи на виробництво електричної енергії атомними електростанціями, гідроелектростанціями та ТЕЦ встановлюються НКРЕ, а ціна закупівлі електричної енергії, виробленої тепловими станціями, визначається погодинно, виходячи із цінових заявок.
Оптова ринкова ціна електричної енергії формується на погодинній основі, виходячи з платежів виробникам електричної енергії, імпортерам електричної енергії, підприємству, яке здійснює диспетчерське управління ОЕС та
передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами та іншим суб’єктам ринку, які мають право на отримання коштів відповідно до законодавства.
У світі найбільш поширеними моделями організації оптового ринку
електричної енергії є: модель єдиного покупця; лібералізована модель єдино-
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го покупця; модель обов’язкового Спотового ринку (Пулу); модель двосторонніх контрактів з балансуючим ринком63.
Згідно прийнятої Концепції64, повномасштабний конкурентний ринок
електроенергії повинен складатися з ринку двосторонніх контрактів, балансуючого ринку для забезпечення попиту і пропозиції на позаконтрактні обсяги електроенергії та ринку додаткових послуг.
На початку реформування передбачалося створення автоматизованої
системи диференційованого обліку електроенергії та обміну даними, яка б
дозволяла в режимі реального часу відстежувати поставку кожної кіловатгодини на території України, що відповідає міжнародним стандартам. Також
повинна бути створена і упроваджена система всіх елементів балансуючого
механізму. АЕС, ТЕС і ТЕЦ мали право вільного й безперешкодного продажу
електроенергії прямим чином як енергопостачальникам (обленерго), так і
споживачам. Гідроелектростанції, які виробляють пікову енергію, прямо
продавати її не могли, їхній товар мав бути реалізованим на балансуючому
ринку, де постачальники і споживачі могли докуповувати енергію. Основний
обсяг продукції повинен був закуповуватися у виробників за довгостроковими (ф’ючерсними угодами). Електроенергія, яка не була куплена,
повинна прямувати також на балансуючий ринок. Основними споживачами
електроенергії балансуючого ринку мали бути розподільні компанії – обленерго, через які електроенергія мала поступати дрібному бізнесу і населенню.
Механізм купівлі−продажу мав реалізовуватися через оператора ринку на
підставі Договору ринку і відповідно Правилам ринку.
Основною метою ринку системних послуг мало бути забезпечення можливості для учасників на комерційній ринковій основі одержувати справедливу платню за виконання додаткових технологічних дій, що забезпечують
підтримку надійності або збільшують рівень якості енергопостачання.
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Функції ОРЕ могли бути розширені за рахунок утворення нових (крім
зазначених вище) сегментів, таких, як: ринок потужностей генерації (аукціони на довгостроковий продаж потужностей); ринок ф’ючерсних контрактів
(страхування цінових ризиків); ринок торгівлі правами на передачу електроенергії (використання пропускної здатності електричних мереж).
Згідно Концепції часова вартість генерації електроенергії складається
як сума часової вартості базової, регулюючої та пікової потужності. До оптової ціни генерації додається питома вага на 1 кВт год. вартості послуг інших
учасників ОРЕ, а також інвестиційна складова, яка потребує окремого опрацювання65. Ціноутворення на послуги з передачі електроенергії (з рисами
природної монополії) складається з трьох компонентів: плати за доступ до
мережі електропередач; плати за втрати на лінії та плати за перевантаження
(попит перевищує пропозицію при існуючих цінах)66.
Лібералізація ринку мала дати право великим промисловим підприємствам укладати прямі договори з електростанціями на поставку необхідних
обсягів електроенергії за договірними цінами, а виробникам дозволяла продавати електроенергію як за прямими договорами, так і через біржу. Таким
чином, споживачі могли самостійно обирати постачальника електроенергії,
який запропонує найнижчу ціну. Реформа повинна зробити ринок привабливішим для інвесторів, що зрештою сприяє залученню інвестицій в галузь, а
також зниженню цін за рахунок більшої конкуренції.
Незважаючи на привабливість такої моделі і позитивний світовий досвід її впровадження, за час після прийняття Концепції країна так і не спромоглась перейти на нову модель електроенергетичного ринку. Скоріш за все,
наміри щодо реформ тільки декларувалися, фактично ж ні один Уряд країни
не мав серйозного бажання втілювати їх в життя. До того ж, перехід до пов-
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номасштабної моделі функціонування ринку електроенергії гальмували проблеми системного характеру, у тому числі:
• надмірна спрацьованість потужностей і об’єктів енергетичної інфраструктури, відповідна потреба в їхній технічній і технологічній модернізації за сучасними критеріями (виробничої продуктивності, енергозатратності й екологічної безпеки) та відсутність необхідних для цього коштів;
• відсутність конкуренції на ринках первинних енергоносіїв (природного газу, вугілля та ядерного палива);
• нереалізованість повного експортного потенціалу електроенергетики, (зумовлена, в першу чергу, досить слабкою інтеграцією з об’єднаною
енергосистемою Євросоюзу);
• наявність дебіторсько-кредиторської заборгованості суб’єктів діяльності на енергоринку;
• перехресне субсидування одних категорій споживачів за рахунок
інших (відносно субсидування побутових споживачів);
• залежність регулюючого органу (НКРЕ) від впливу політичних чинників (при встановленні тарифів та розподілі коштів).
Сьогодні настав час перейти від декларацій до реальних дій щодо реформування ринку електроенергії. Стимулом прискорення цього процесу
можуть стати вимоги міжнародних фінансових інституцій, які дають Україні
кредити лише на умовах впровадження європейських моделей ринку енергоресурсів, а також необхідність впровадження європейських правил ринку у
зв’язку із тим, що Україна стала повноправним членом Європейського Енергетичного Співтовариства.
Згідно Програми економічних реформ67 «…реформа ринків електроенергетики й ринків паливних ресурсів повинна забезпечити зрозумілі й прозорі правила функціонування ринків, зниження можливостей адміністратив-
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ного втручання у функціонування ринків, передбачуваність доходів для прийняття інвестиційних рішень». Для цього необхідно:
• розробити план переходу від моделі єдиного покупця до моделі
прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для
кваліфікованих споживачів;
• урегулювання законами принципів функціонування й розвитку ринку електричної енергії України;
• забезпечення вільного доступу до конкурентних ринків паливних
ресурсів, у тому числі до ринку енергетичного вугілля.
За цією Програмою, перехід до нової моделі ринку повинен початися
до кінця 2012 року і закінчитися у 2014 році, тобто планується суттєве прискорення цього процесу. Перші кроки у її становленні вже зроблено. У тестовому режимі проведено аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми
контрактами. У квітні минулого року було створено «Українську енергетичну біржу», предметом діяльності якої є продаж електроенергії. Було розроблено низку нормативних документів, які регламентували різні аспекти діяльності ринку. Але за повне забезпечення ринку нормативно-правовою базою
ще говорити рано, особливо це стосується відпрацювання конкретних механізмів практичної діяльності, де ще існує багато проблем. Серед них: діяльність щодо диспетчерського управління, коли існують суттєві відхилення фактичного графіка навантаження від планового графіка, вдосконалення процесу планування і підвищення ефективності роботи енергосистеми в нових
умовах та ін.
Не вирішеними залишаються також питання визначення функцій учасників ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку, зокрема, функції
адміністратора розрахунків, системного оператора, оператора балансуючого
ринку, оператора біржі і оператора комерційного обліку, а також функції
складання прогнозів споживання електроенергії, подачі цінових заявок і пропозицій, реєстрації учасників балансуючого ринку, складання договорів з
цими учасниками і договорів щодо відповідальності за небаланси.
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На сьогодні найбільших успіхів у реформуванні ринку досягнуто в частині експорту електроенергії, де створено законодавче підґрунтя і нормативну базу необхідну для започаткування проведення аукціонів щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних електромереж України з метою експорту електроенергії. Завдяки цьому експорт електроенергії суттєво просунувся на шляху лібералізації ринку, чому до того ж немало сприяла ініціатива приватних компаній.
Подальші кроки на цьому шляху − це прийняття Концепції Державної
цільової програми інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до
енергетичного об’єднання європейських держав і Кодексу електричних мереж України, які знаходяться у процесі узгодження68.
В результаті повномасштабного впровадження нової моделі ринку в
перспективі очікується збільшення обсягів інвестицій в електроенергетичну
галузь, покращення конкурентного середовища та встановлення ринкових
принципів ціноутворення.
Разом з тим, особливо на перших етапах цього процесу, можна очікувати низку досить суттєвих труднощів. Це, в першу чергу, наслідки підвищення
ціни електроенергії, що за низького рівня енергоефективності призведе до
економічних втрат для низки підприємств, особливо тих, частка електроенергії в структурі собівартості продукції яких є значною. Знизиться також конкурентоспроможність і рентабельність теплової генерації, якою виробляється
більш дорога електроенергія, ніж на АЕС і ГЕС. Відповідно, знизиться ринкова вартість активів ТЕС і ТЕЦ69. Але, з іншого боку, це буде стимулювати
заходи щодо підвищення рівня енергоефективності, що є досить важливим
фактором для України.
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Багато питань повинно бути вирішено з прийняттям Закону України
«Про основи функціонування ринку електричної енергії України», проект
якого розробляється вже досить давно, але ще досі не подано до Верховної
Ради України.
Відсутність такого закону у значному ступені стримує процеси реформування електроенергетичної галузі, в першу чергу, процеси приватизації,
які є однією з необхідних умов лібералізації системи відносин та підвищення
конкурентоспроможності електроенергетичних підприємств.
Відсутність конкретних умов функціонування ринку електроенергії не
дає можливості потенційним інвесторам оцінити ступінь втручання у роботу
ринку владних структур, включаючи цінові обмеження, і, відповідно, терміни
окупності вкладених коштів.
Від приватизації очікується поліпшення фінансового і технічного стану
енергетичних компаній. Головне, щоб основною метою подальшої приватизації енергетичних об’єктів було не фінансування поточного дефіциту бюджету, а сприяння розвитку й модернізації інфраструктури електроенергетики, зокрема, оновлення генеруючих потужностей ТЕС і ТЕЦ, оснащення її
сучасними екологічно чистими, енергоефективними і маневреними енергоблоками.
На сьогодні, приватизація у електроенергетиці почала поступово поновлюватись, це, в першу чергу, стосується обленерго (у травні минулого року
було продано пакет Чернігівобленерго), але цей процес стримується тим, що,
за думкою приватних підприємців, ціна обленерго є завищеною.
Згідно Програми економічних реформ70 приватизація енергопостачальних компаній повинна бути проведена у 2012 році, приватизація теплових
енергогенеруючих компаній повинна початися до кінця 2012 року і закінчитися у 2014 році.
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Згідно Розпорядження Кабміну від 11 квітня 2011 року, в поточному
році буде продано державні пакети акцій генеруючих компаній «Дніпроенерго» (25 %) і «Західенерго» (45,1 %), 25 % акцій «Київенерго», по 50% акцій у
«Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаття-обленерго», по 45%
«Крименерго» і «Чернівціобленерго»; 40,06 %

− «Донецькобленерго» і

25,99 % − «Тернопільобленерго»71. Першим серед генеруючих компаній на
приватизацію буде виставлено ВАТ "Західенерго", оскільки воно найбільш
підготовлене до приватизації. Відповідний конкурс планується провести влітку 2011 року72. Втім, отримати значні кошти від продажу компаній буде
важко у зв’язку із значним ступенем зношеності основних фондів об’єктів,
які виставляються на продаж. До того ж, у зв’язку із вступом України до Європейського Енергетичного Співтовариства, підвищуються екологічні вимоги до цих об’єктів, що потребує додаткових витрат на оснащення ТЕС сучасними системами газоочищення, вартість яких оцінюється величиною
4,8 млрд. доларів.
В процесі приватизації необхідно також зберегти гарантії стабільності
роботи ОЕС, забезпечення її розвитку та забезпечити достатній рівень енергетичної безпеки держави, для чого необхідно залишити у її власності, в першу чергу, базові потужності АЕС, регулюючі потужності ГЕС і ГАЕС, міждержавні та магістральні високовольтні лінії електропередач та систему диспетчерського управління енергосистемою країни.
Таким чином, процес лібералізації ринку електроенергії є досить складним у технічному та організаційному плані. В цьому процесі є багато можливостей для дискримінації окремих учасників або споживачів. Відповідно,
можна чекати як підтримки, так і потужного опору реформам у процесі впровадження нової моделі електроенергетичного ринку. Важливим фактором успіху цих реформ є паралельна лібералізація суміжних ринків вугілля і ядер71
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ного палива, впровадження єдиних принципів, правил і механізмів торгівлі
на енергетичних ринках.
Необхідно також запровадити прозору співпрацю з інвесторами, що
сприятиме поліпшенню загального інвестиційного клімату в державі, зміцненню її енергетичної безпеки, впровадженню новітніх екологічно чистих
технологій, оновленню матеріально-технічної бази підприємств електроенергетичного комплексу, а також утвердженню іміджу України як надійного та
передбачуваного ділового партнера.
3.2. Перспективи модернізації та будівництва нових потужностей
Головні напрями розвитку електроенергетики визначені Енергетичною
Стратегією України на період до 2030 року. На сьогодні ця Стратегія переглядається у зв’язку зі зміною прогнозів розвитку економіки та енергетики
країни. Тому з більш-менш прийнятною достовірністю можна говорити про
модернізацію галузі лише на найближчу перспективу, і про вже озвучені владою проекти нового будівництва. Серед них , в першу чергу, слід назвати будівництво двох нових ядерних енергоблоків на Хмельницькій АЕС, продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС, плановий термін роботи яких
закінчується. У 2013 році в Україні планується створити потужності з виробництва власного ядерного палива.
Буде продовжено будівництво Дністровської, Ташлицької та Канівської
ГАЕС, продовжена модернізація потужностей теплової енергетики та гідроенергетики, модернізація і будівництва електромереж, планується реалізувати низку проектів щодо впровадження відновлюваної енергетики.
За міждержавною угодою з Російською Федерацією (від 9 червня 2010
року) у 2016 році планується побудувати 2 ядерних енергоблоки типу ВВЕР1000 (В-392) на Хмельницькій АЕС. За оцінками фахівців, вартість будівниц-
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тва двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС, які планується побудувати
в першу чергу, складе порядку 33 млрд. грн. (4,154 млрд. дол.) 73.
За заявами російської сторони, на нових енергоблоках будуть встановлені самі сучасні системи безпеки, які включають нові пасивні системи відводу тепла, аварійного охолодження, багатоканального електропостачання, а
також високий ступінь захисту від зовнішньої дії, включаючи сейсмостійкість74, однак, провадження цих систем захисту може призвести до подорожчання будівництва75.
Щодо створення в Україні потужностей з виробництва власного ядерного палива, то планується побудувати завод з виробництва ТВЕЛів, розширити видобуток природного урану, розвинути виробництва щодо первинної
переробки урану, виробництва цирконію та виробів з нього. Технології виробництва ядерного палива будуть російськими. 27 жовтня 2010 року була підписана рамкова угода між державним концерном «Ядерне паливо» і російським ОАО «ТВЕЛ» про створення спільного підприємства для реалізації проекту, частка України в якому складе 50% + 1 акція, при цьому російська сторона готова надати фінансування проекту на рівні до 60%76. Завод по виробництву ядерного палива планується побудувати у Кіровоградській області.
Першу чергу заводу планується здати в експлуатацію у 2014 році, у 2015 році
потужність заводу складе 400 тонн урану на рік. За попередніми оцінками
вартість заводу складе більше 6 млрд грн.77.
Процес продовження термінів експлуатації ЯР розпочато у грудні
2010 року з енергоблока №1 Рівненської АЕС (на 20 років), на черзі – енер-
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гоблок №2 цієї ж АЕС. Загалом, протягом наступних 10 років планується
продовжити терміни експлуатації ще 11 енергоблокам.
Виконання цих планів неможливе без вирішення низки проблем фінансового, технологічного, техніко-економічного, науково-технічного та організаційного плану. Головні з них це: пошук фінансових ресурсів для будівництва нових та для продовження термінів експлуатації існуючих ЯР, диверсифікація постачання ядерного палива; подальше підвищення ядерної безпеки,
проблеми поводження з відпрацьованим ядерним паливом.
Ремонти та реконструкція енергоблоків ТЕС і ТЕЦ проводяться згідно
плану заходів схвалених розпорядженням Уряду від 8 вересня 2004 року
№ 648 «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій
у період до 2020 року» та щорічних планів Мінпаливвуглепрому. Згідно цих
планів продовжується модернізація низки енергоблоків українських ТЕС
(Бурштинської, Придніпровської, Криворізької, Курахівської, Луганської, Зуївської, Запорізької, Старобешевської) та передбачається будівництво енергоблоку супернадкритичних параметрів на Бурштинській ТЕС78.
У 2011 році Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія
України» планує здійснити різні ремонти на 68 енергоблоках теплових електростанцій, які перебувають в управлінні компанії, у рамках підготовки до
осінньо-зимового періоду 2011/2012 років. Зараз у ремонті перебуває 3 енергоблоки79.
У цілому пріоритетами для теплоелектростанцій НАК «ЕКУ» на 2011
визначені, зокрема, скорочення питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії на 1,2 г/кВт г, а також зменшення споживання газу на
170 млн куб. м порівняно з 2010 роком. НАК «ЕКУ» має 79 енергоблоків різної потужності, більша частина з яких перебуває в роботі, інші законсервовані або перебувають на реконструкції.

Звіт про виконання за 9 місяців Плану роботи Мінпаливенерго України на 2010 рік [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50377.
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Основна частина обладнання гідроенергетики потребує оновлення, реконструкції і технічного вдосконалення, оснащення сучасними засобами автоматизації та комп’ютеризації. Ця робота проводиться вже достатньо тривалий час компанією «Укргідроенерго» за власні кошти та кредитні кошти Світового Банку. Планується залучати кошти і інших міжнародних фінансових
установ (ЄБРР та ЄІБ ).
У 2010 році в рамках проекту модернізації потужностей гідроенергетики було залучено кредит Світового Банку у розмірі 60 млн дол.80. Реалізація
цього проекту триватиме до 2017 року. За цей час заплановано завершити реконструкцію на всіх гідроагрегатах генеруючих потужностей. Реалізація проекту реконструкції в цілому дозволить збільшити річне виробництво електроенергії на 500 кВт год та потужність на 400 МВт81.
Щодо розвитку малої гідроенергетики, то держава не вкладала кошти
у її розвиток у зв’язку із хронічною їх нестачею, а приватні компанії (на сьогодні 80 % малих ГЕС є приватними) не були в цьому зацікавлені з причини
низької віддачі інвестованих коштів і занадто обтяжливих процедур оформлення дозволів на будівництво і відведення землі. Вирішенню проблеми повинні сприяти діючі з 2009 року так звані «зелені тарифи», хоча вони для малої гідроенергетики є значно нижчими, ніж для інших видів відновлюваної
енергетики (вітрової, сонячної та ін.) 82.
Розвиток малої гідроенергетики планується прискорити у рамках виконання Державної програми противопаводкових заходів у Карпатському регіоні, де за попередніми планами Мінпаливенерго передбачається побудувати
58 енергетичних вузлів у тому числі 45 ГЕС і 13 ГАЕС загальною встановле-
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://news.dt.ua/articles/73171.
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ною потужністю 1635 МВт. З врахуванням «зеленого тарифу» термін окупності малих ГЕС повинен скласти 5 − 6 років, ГАЕС – 3−4 роки83.
Основні завдання розвитку електроенергетичної системи України в
частині будівництва, реконструкції, технічного переозброєння електроенергетичних об’єктів на період до 2015 року визначені в схемі розвитку ОЕС
України84. Перспективи розвитку ОЕС пов’язані, в першу чергу, із забезпеченням її цілісності, надійності і безпеки функціонування, із розвитком електричних мереж та збільшенням їх пропускної здатності. Вирішення цих завдань можливо в разі модернізації систем регулювання, моніторингу, створення додаткових маневрових генеруючих потужностей, модернізації систем
протиаварійної автоматики та побудови нових ліній електропередач. Оскільки заміну застарілого електроенергетичного обладнання в короткі терміни
провести неможливо, то для забезпечення надійності ОЕС передбачається
систематично проводити оцінку фактичного стану та проводити продовження ресурсу обладнання на основі сучасних методів і засобів контролю і діагностики з використанням інформаційних технологій85.
У зв’язку з майбутнім впровадженням нової моделі ринку електроенергії актуальним завданням буде створення інтелектуальних систем інформаційної підтримки персоналу енергетичних об’єднань та систем автоматизованого диспетчерського керування. Впровадження цих систем є необхідним також у зв’язку з інтеграцією ОЕС України до європейської системи.
Основні завдання цієї інтеграції визначені у розробленій державній цільовій
програмі86, серед них є завдання виконання критеріїв безпеки, надійності і
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сталості роботи ОЕС України, а також побудова телекомунікаційної системи
та розвиток систем автоматичного регулювання і дистанційного керування
роботою об’єктів ОЕС. Відповідно, завдання розвитку електричних мереж
передбачені у розробленій Мінпаливенерго Концепції87.
Що стосується модернізації електромереж, то серед проектів, які планується реалізувати у найближчий період часу − будівництво повітряної лінії
750 кВ Рівненська АЕС – Київська ПС, будівництво повітряної лінії 750 кВ
Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС Київська. Впровадження цих
проектів в цілому дозволить забезпечити задіяння потужностей АЕС західного регіону, збільшення пропускної спроможності перетину Захід – Вінниця та
підвищення надійності електропостачання споживачів центрального регіону
України та м. Києва.
З метою підвищення надійності функціонування енергосистеми України, зокрема поліпшення електропостачання південних областей країни, будується також ЛЕП від Сімферополя до Севастополя, планується побудувати
ЛЕП 750 кВ (Запорізька АЕС − підстанція «Каховська») за рахунок кредиту
ЄБРР (вартістю 500 млн євро). Реалізація проекту дозволить також використати незадіяні потужності Запорізької АЕС, зменшити втрати при передачі
електроенергії.
Розвиток вітрової і сонячної енергетики останнім часом підтримується
державою, на їх використанні базується Національний проект «Енергія природи». Мають зацікавити інвесторів до будівництва вітрових і сонячних електростанцій і зміни у законодавстві України в частині введення «зелених тарифів». В рамках Національного проекту «Енергія природи» планується до
2015 року побудувати 2000 МВт вітроенергетичних та до 1000 МВт сонячних
потужностей в Криму і у Запорізькій області88. Загалом до 2015 року в Украї-
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ні планується довести частку відновлюваної енергетики до 20%

89

. Для роз-

витку відновлюваних джерел енергії в Україні у найближчі 3 − 4 роки планується залучити біля 3 млрд дол. приватних інвестицій.
На сьогодні список можливих компаній (як іноземних, так і вітчизняних), які мають бажання працювати на ринку вітроенергетики України (інвестування, постачання ВЕУ, будівництво ВЕС) значно розширився. Серед цих
компаній можна назвати: французькі компанії «Компані дю Ван», «Beten
ingenierie», німецькі компанії «Nordex AG» і «Wind Guard», компанії
«Fildstone» (Великобританія) і «Energy Conversion Licensing BV» (Нідерланди), естонську енергокомпанію «Alikonte Ou», українську компанію «НоваЕко», «Донбаську паливно-енергетичну компанію», ТОВ «Wind Power», ТОВ
«Еurосаре Ukraine I», «Еиго Саре New Energy Ukraine» та ін. Основою ВЕС
повинні стати вітроагрегати більш значної потужності (порядку 2 – 2,5 МВт),
відповідно збільшиться потужність і ВЕС (до 300 − 500 МВт). Повинен значно збільшитись і коефіцієнт використання встановленої потужності вітрогенераторів (рівень якого для деяких вітроагрегатів останнього покоління може
сягати до 42 %). Стримуючими для закордонних інвесторів факторами є нестабільність правил гри на ринку і значний рівень корупції, що зменшує можливості залучення великих інвестицій.
Серед вітчизняних виробників лідерами залишаються ДП «КБ «Південне» разом із ДП ВО ПМЗ, які пропонують збудувати ВЕС у м. Павлоград
Дніпропетровської області потужністю 300 МВт на базі вітроустановки потужністю 2000 кВт вітчизняної розробки90. Головним стримуючим фактором
реалізації цього проекту є недостатній рівень державної підтримки щодо надання необхідних гарантій під інвестиційний проект.
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Іншим перспективним виробником ВЕУ розглядається Краматорське
ЗАО «Енергомашспецсталь», яке планує освоїти випуск до 100 ВЕУ на рік
потужністю 2,5 МВт разом із німецькою компанією «Fuhrlander»91.
Значною проблемою, що стримує залучення, в тому числі і закордонних учасників проектів вітроенергетики на сьогодні залишаються складні дозвільні процедури на всіх етапах реалізації проектів, включаючи підключення ВЕС до мереж92. На сьогодні можливості ОЕС щодо підключення складають від 2 до 6 тис МВт встановлених потужностей, в той час, коли очікувана
потреба на найближчі роки складає порядку 14 тис МВт.
Широке впровадження сонячної електроенергетики в Україні сьогодні
тільки розпочинається. Тільки в Криму у 2011 році планується побудувати
сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю 200 МВт, а в наступні
декілька років – 1000 МВт, такі ж потужності передбачається створити на південному заході Одеської області93.
Значний інтерес до будівництва сонячних електростанцій і впровадження своїх технологій виявляють і закордонні компанії, в тому числі й ті,
які мають достатньо великий досвід у розробці технологій і виробництві сонячних потужностей. Серед них японська корпорація Sharp з досвідом розробок у цій сфері порядку 50 років, частка якої на світовому ринку складає порядку 5,6 %; річний випуск сонячних панелей складає порядку 700–
900 МВт94. Іншою компанією, яка має широкі плани щодо будівництва СЕС в
Україні, є австрійська компанія з українськими активами «Актив Солар», яка
планує будівництво СЕС в Криму загальною потужністю 600 МВт, в Одесь-
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кій області – потужністю 420 МВт95. Компанія DSVG GmbH (Німеччина)
планує побудувати у Запорізькій області СЕС потужністю 10 МВт96 .
Стимулюючим до вкладення коштів у розвиток сонячної енергетики
чинником стало введення «зеленого тарифу». Стримуючими чинниками є:
законодавче положення щодо задіяння місцевих виробників у створенні сонячних потужностей (частка місцевої сировини, матеріалів, робіт і послуг
повинна бути не меншою 30 %), організаційні і технічні проблеми приєднання СЕС до мережі, бюрократичні перепони щодо оформлення дозвільної документації, ліцензування, відсутність стимулів до використання відновлюваних джерел енергії серед населення, низька обізнаність громадськості з перспективами альтернативної енергетики, зокрема, фотоелектричними технологіями тощо.
Загалом, за інформацією НАЕР, за рахунок розвитку вітрової, сонячної
енергетики та розвитку малої гідроенергетики частка відновлюваних джерел
в енергетичному балансі України до 2015 року має зрости до 10 %. Так, у
2011 році інвестиції у розвиток вітрової і сонячної енергетики України повинні скласти не менше 400 млн євро97.
До сьогодні розвиток електроенергетичної галузі стримувався з причини відсутності достатніх коштів на модернізацію енергоблоків генеруючих
потужностей, електромереж, обладнання та устаткування, не говорячи вже
про нове будівництво, особливо тих об’єктів, які дозволяли б оптимізувати
роботу ОЕС у різних режимах споживання електроенергії, в першу чергу,
маневрових потужностей і магістральних ЛЕП високої напруги. Вартість необхідного оновлення генерації оцінюється приблизно у 17−20 млрд дол.
США протягом 10 років. Для прикладу, у 2010 році енергетичними підпри-
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ємствами Міненерго освоєно 4921,8 млн грн., що на 16,9 % менше ніж у 2009
році98.
Кошти від продажу електроенергії в окремих випадках не покривають
навіть поточних витрат на планові ремонти та закупівлю палива. На сьогодні
в Україні існує система диференційованих тарифів. Найменшу ціну платить
населення, покриваючи, за розрахунками НАК ЕКУ, лише біля 30 % витрат
від їх економічно обґрунтованого рівня. Різниця у витратах покривається за
рахунок промислових підприємств та генеруючих компаній, що досить часто
призводить до збитковості останніх. Зростання цін на енергетичне паливо
для електростанцій, на комплектуючі матеріали і запчастини ще більш загострюють положення електроенергетичних компаній. Таким чином, при існуючій тарифній політиці в державі електроенергетична галузь не в змозі самостійно вирішити проблему модернізації її основних фондів.
В ядерній енергетиці, де капітальні витрати є досить значними (вартість одного ядерного блоку складає декілька мільярдів доларів), фінансова
проблема стоїть особливо гостро. Кошти потрібні також на продовження термінів експлуатації та виведення із експлуатації існуючих ЯР, на побудову
потужностей для забезпечення ядерної енергетики власним ядерним паливом
та на підтримку необхідного рівня безпеки АЕС. Так, на реалізацію комплексної програми підвищення рівня безпеки всіх енергоблоків, введеної в дію 7
грудня 2010 року, потрібно мінімум 1,4 млрд. євро99.
Дефіцит коштів «Енергоатому» складає біля 2 млрд грн. на рік, в тому
числі на продовження термінів експлуатації ЯБ необхідно порядку
800 млн грн. на рік100. Враховуючи прибутки «Енергоатому» (у минулому
році – 1,2 млрд грн.), вирішити всі фінансові проблеми за рахунок оплати за
продану споживачам електроенергію не можливо (потреби «Енергоатому»
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оцінюються величиною порядку 32-35 млрд дол.), що пояснюється низькими
тарифами відпуску електроенергії протягом досить значного періоду часу101.
На сьогодні ці тарифи не відповідають реальним витратам на виробництво
ядерної енергії з врахуванням усіх необхідних компонентів витрат (в тому
числі, витрат на виведення ЯР із експлуатації, поводження з відпрацьованим
ядерним паливом, інвестиційних витрат).
Намагаючись покращити своє фінансове становище і враховуючи можливі зміни на ринку електроенергетики, НАЕК «Енергоатом» розробив проект Концепції діяльності компанії в період переходу і функціонування повномасштабного ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електричної енергії України, в якій враховані особливості ядерної галузі, зокрема,
необхідність фінансування витрат на поводження з ВЯП, виводу АЕС із експлуатації, забезпечення норм радіаційної безпеки, виконання вимог органів
державного регулювання та міжнародних зобов’язань, соціального захисту
населення, яке проживає в зонах АЕС та ін. На сьогодні соціальні виплати
цьому населенню забезпечує Кабмін (у цьому році було виділено на ці потреби 136,5 млн грн.).
Збитковість підприємств електроенергетичної галузі і неясність перспектив щодо покращення їх фінансового положення не сприяє також залученню інвестицій для модернізації об’єктів генерації, устаткування та обладнання. Відсутність бажання інвесторів вкладати кошти у розвиток електроенергетики пояснюється також незадовільним інвестиційним кліматом в
Україні. Непрозорістю відносин в енергетиці, зокрема, корпоративних відносин, обтяжливі процедури оформлення бізнесу, корупція не дозволяють потенційним інвесторам ризикувати коштами без достатніх гарантій їх повернення, тим більш, що кошти є досить значними зі значним терміном окупності.
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Інше можливе джерело фінансування – приватизація державних пакетів
акцій теплової генерації розглядалося на протязі досить тривалого часу різними урядами країни з перемінним успіхом. Єдиний досі приклад успішної
приватизації – це «Східенерго», що дозволило розпочати широкомасштабну
реконструкцію потужностей ТЕС вартістю 430 млн дол. терміном 4 роки, на
сьогодні модернізовано 5 із 17 енергоблоків102.
Нарешті, у цьому році Кабінет міністрів постановою від 23 лютого
2011 року відкрив дорогу до широкої приватизації теплової генерації, виключивши з переліку підприємства, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (теплові енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя), «Західенерго» (Львів), «Центренерго» (Київська обл.), «Донбасенерго» (Донецька обл.), а також 19 обласних енергопостачальних компаній
(обленерго) і «Київенерго»).
Чи вдасться одержати суттєві кошти на модернізацію підприємств теплової генерації покаже час, але зміна власника дає надію на покращення ситуації щодо оновлення технологій, що повинно призвести до оптимізації витрат, зменшення втрат енергії і палива, підвищення ефективності виробітку
електроенергії і зменшення шкідливих викидів у довкілля.
Одержання кредитів від міжнародних фінансових установ теж не є
простою задачею, тим більш у посткризовий період розвитку світової економіки, хоча деякі можливості з цього питання перед Україною відкриваються,
що стосується, в першу чергу, кредитних ліній на розвиток відновлюваної
електроенергетики та вирішення екологічних питань галузі.
Практика залучення кредитів в електроенергетику України все ж таки
існує. Так, для модернізації потужностей компанією «Укргідроенерго» залучено кредит Світового банку у розмірі 160 млн дол., компанія «Донбасенерго» одержала кредит «Ощадбанку» розміром 55 млн дол.

102

В Тарнавский. Напряжение в $20 миллиардов. Перспективы модернизации украинской электроэнергетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/427366ab9ab43e6cc22576fe004f997d.

57

На програму підвищення безпеки АЕС НАЕК «Енергоатом» планує залучати кредити ЄБРР і ЄІБ, але перемовини щодо цього тільки почалися103.
На будівництво нових енергоблоків ХАЕС цього року планується одержати
кредит «Ощадбанку РФ» на суму 4 млрд дол104. Банк готовий надати
1 млрд дол на першочергові роботи, при цьому для одержання кредиту українська сторона повинна вкласти в проект не менше 15 % вартості. Одержання
кредитів, окрім світової фінансової кризи, ускладнюється ще й високим рівнем заборгованості українських енергокомпаній, особливо НАЕК «Енергоатом», що може призвести до здорожчання вартості нових запозичень.
Можливості бюджетного фінансування модернізації об’єктів електроенергетики, порівняно з потребами, є досить обмеженими, тому в останні роки бюджетні кошти на модернізаційні проекти майже не виділялись. Такі
проекти фінансувались за рахунок інвестиційної надбавки до ціни електроенергії та за рахунок кредитних коштів різних фінансових організацій. Але
фінансування було недостатнім. Значний рівень соціальних потреб, які на
сьогодні накопичились у суспільстві, не дозволяє також надіятись на збільшення бюджетного фінансування у найближчій перспективі.
Існує також практично незадіяний досі потенціал фінансування за рахунок впровадження механізмів Кіотського протоколу, що стосується розвитку потужностей відновлюваної енергетики, можливості розвитку якої в
Україні на сьогодні використовуються мало.
Таким чином, для проведення модернізації електроенергетичної галузі
існують всі технічні і технологічні можливості. Модернізація може бути проведена із залученням як вітчизняних, так і закордонних компаній, але залишається проблемним питанням пошук джерел фінансування для технічного
переоснащення і побудови нових електроенергетичних потужностей. Для вирішення цього питання потрібно, в першу чергу, створити умови при яких
вкладені кошти гарантовано повертаються інвесторам чи кредиторам ще й з
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нормальним прибутком, а також максимально спростити дозвільні процедури
і захистити інвестора від корупційних дій чиновників. Створення цих умов
лежить на шляху реформування ринку електроенергії, проведення ефективної приватизації та проведення низки реформ у сфері державного управління
і регулювання.
Поки такі умови не будуть створені, проблема фінансування модернізації великих об’єктів електроенергетики (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, магістральних
електромереж) залишиться невирішеною.

3.3. Напрями вдосконалення державного управління та регулювання
3.3.1. Корегування нормативно-правової бази
Проведення суттєвих перетворень в енергетичній галузі, в тому числі і
електроенергетичній підгалузі, не можливе без створення сучасної нормативно−правової бази. Саме закони повинні стати основою правого регулювання
енергетичних відносин. Положення законів має бути максимально чітким та
деталізованим, що дозволить мінімізувати прийняття підзаконних нормативно−правових актів та уникнути дискримінаційного застосування законодавства105.
На сьогодні правове регулювання паливно-енергетичного комплексу
(ПЕК) має несистемний характер – відсутній рамковий закон, який би встановлював основні засади та підходи до регулювання відносин у відповідних
галузях енергетики, і електроенергетична галузь тут не є виключенням.
Крім того, приєднання України до впливових міжнародних об’єднань
(Договору про Енергетичне Співтовариство, Договору Енергетичної Хартії)
та стратегічна мета щодо вступу до ЄС вимагають виконання взятих на себе
зобов’язань щодо впровадження відповідних положень Європейського зако105
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нодавства, організації відповідних структур регулювання та розвитку національних конкурентних ринків електроенергії та газу.
Відповідно до вимог Договору про Енергетичне Співтовариство, Договірні сторони зобов’язані впровадити певні положення Європейського законодавства acquis communautaire з питань електроенергетики, газу та довкілля106. Для електроенергетичної сфери це, перш за все, положення Директиви
2003/54/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії.
Метою даної Директиви є утворення повністю життєздатного, лібералізованого та конкурентного ринку електроенергії Європейського Співтовариства. Основні положення Директиви передбачають надання всім споживачам
можливості вільного вибору своїх постачальників, експлуатації систем розподілу та електропередавання окремими юридичними особами (в правовому
та юридичному плані), а також регулювання (на основі затверджених й опублікованих тарифів) доступу третіх сторін до мереж розподілу та передавання.
Положення Директиви вимагають відповідної об’єктивної, прозорої та недискримінаційної процедури надання дозволів на будівництво нових генеруючих потужностей (в першу чергу це стосується будівництва нових АЕС). Для
забезпечення дієвої конкуренції та ефективної роботи електроенергетичного
ринку Директивою передбачено створення незалежних органів регулювання.
Крім цього документа, acquis communautaire в сфері електроенергетики
передбачає прийняття Регламенту 1228/2003/ЄС − про умови доступу до мережі для транскордонних обмінів електроенергією та Директиву 2005/89/ЄС
– про заходи із забезпечення надійності постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру.
Метою Регламенту 1228/2003/ЄС є розроблення гармонізованої бази
транскордонного обміну електроенергією яка включає: положення про необхідність надання операторам системи електропередавання компенсації за ви-
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трати, які були понесені внаслідок обслуговування транскордонного перетікання електроенергії у їхніх мережах, від операторів систем електропередавань, які є джерелом транскордонних перетікань, а також систем, де ці перетікання завершуються; вимоги щодо відповідності тарифів на доступ до мереж правилам прозорості, недискримінаційності та урахування собівартості
перетоків на основі оцінки перспективних довгострокових граничних витрат;
положення щодо вирішення проблем перевантаження певних мереж на недискримінаційних ринкових засадах. Крім того, додаткове Рішення Європейської Комісії 2006/770/ЄС, яким вносяться певні зміни до Регламенту
1228/2003/ЄС, упроваджує основні рекомендації щодо управління та розподілу наявних потужностей для транскордонних обмінів електроенергією між
національними системами.
Що стосується Директиви 2005/89/ЄС, то основною метою даного документу є забезпечення надійності електропостачання. Цим документом визначаються необхідність забезпечення адекватного рівня генераційних потужностей та рівноваги між пропозицією та попитом, належного рівня сполучень
між країнами-членами Співтовариства. Одне із основних положень Директиви визначає необхідність дотримання операторами систем електропередавання та розподілу певних єдиних операційних правил і обов’язків щодо забезпечення надійності мережі.
Дані зобов’язання повинні бути впровадженні в національне законодавство впродовж одного року з дати підписання Договору про Енергетичне
Співтовариство (для Директиви 2005/89/ЄС був встановлений кінцевий термін впровадження 31 грудня 2009 року). Крім того, Договором передбачені
зобов’язання країн-членів щодо відкриття своїх ринків електроенергії для
всіх споживачів (крім домогосподарств) з січня 2008 року. Повна лібералізація ринку електроенергії заплановано завершити до січня 2015 року.
Окремими положеннями acquis communautaire встановлюються вимоги
щодо розвитку відновлюваних джерел енергії, які зафіксовані в Директиві
2001/77/ЄС «Про стимулювання виробництва електроенергії поновлюваними
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джерелами енергії на внутрішньому ринку електроенергії». Основною метою
даної Директиви визначено суттєве збільшення частки відновлюваних джерел енергії у національному виробництві електроенергії. Вимоги Директиви
стосуються заохочення до розширення споживання електроенергії, яка вироблена з відновлюваних джерел енергії, виконання «національних індикативних планів», які визначають базові зобов’язання країн ЄС та зобов’язання
відповідно до вимог Кіотського Протоколу.
Окремими положеннями Договору про Енергетичне Співтовариство
встановлюються певні вимоги щодо конкуренції та торгівлі енергією через
мережі, а саме: заборона створення картелів, заборона зловживання панівним
(монопольним) становищем, заборона державної підтримки.
Слід зазначити, що після приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство, інтеграція ринків електроенергії та газу з відповідними ринками ЄС стала також завданням і нашої країни. Наріжним каменем
Меморандуму про порозуміння між Україною та ЄС щодо співробітництва в
енергетичній галузі107 стало здійснення реформ в сфері електроенергетики,
які повинні забезпечити поступовий рух галузі в напрямі інституційної структури, передбаченої положеннями acquis communautair, до яких слід віднести:
•

прийняття

основоположного

Закону

України

«Про

електро-

енергетику», де мають бути враховані і аспекти законодавства ЄС;
•

створення ОРЕ, який є доступним для енергогенеруючих компаній

різних форм власності ( приватних і державних);
•

утворення органу регулювання енергетики – НКРЕ;

•

упровадження системи ліцензування окремих видів діяльності в

електроенергетичній сфері (генерації, передавання, постачання) та створення
умов для поступового переходу до розмежування видів діяльності де-факто;
107

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі / Документ 994_694 від 01.12.2005 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_694.

62

•

створення системи доступу третіх сторін на основі регульованого

тарифу на послуги передачі;
•

визначення «оператора системи передачі», відповідного за балансу-

вання енергетичної системи, який є юридично відокремленим від конкурентної діяльності;
•

надання права вибору постачальника електроенергії (крім домогос-

подарств) та впровадження гарантованого постачання електроенергії споживачам операторами системи розподілу (Обленерго) в межах відповідних територій.
Однак вважати реформу електроенергетичної галузі завершеною (у законодавчій та нормативній базі) не доводиться, в законодавстві наявні значні
прогалини. Так, передбачені законодавством ЄС ключові механізми або не
створені взагалі, або впроваджені лише частково, а саме108:
•

остаточно не визначені оператори системи та розподілу;

•

система оптового ринку України працює в режимі «єдиного покуп-

ця», перехід на ринок довгострокових договорів та балансуючого ринку
(РДДБ) затримується;
•

не забезпечені механізми доступу третіх сторін до системи транспо-

ртування електроенергії;
•

не забезпечено нормативно−законодавче супроводження транс-

ордонної передачі та торгівлі електроенергією (експорту, імпорту та транзиту);
•

відсутні конкретні процедури або критерії надання дозволів (в тому

числі і тендерів) на будівництво об’єктів генерації;
•

не існує механізмів вибору постачальника електроенергії, стандартів

якості постачання електроенергії (згідно Планів реалізації Програми Економічних реформ, розробка таких актів запланована на 2011 рік);
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•

не розроблені процедури звітів про надійність постачання, в тому

числі довгострокових прогнозів потреб у пропускній спроможності та адекватності систем;
•

остаточно не затверджений статус органу регулювання – НКРЕ.

3.3.2. Цінова і тарифна політика
Необхідною умовою реалізації стратегічних завдань розвитку ПЕК,
впровадження масштабних заходів з розвитку, технічного оновлення й модернізації основних фондів, а також послідовного впровадження конкурентних
відносин в галузі та на суміжних ринках, є удосконалення цінової і тарифної
політики через впровадження економічно обґрунтованого рівня цін і тарифів
на енергоносії. Ціни і тарифи на енергетичних ринках повинні не тільки відшкодовувати економічно обґрунтовані витрати на виробництво, транспортування і постачання енергоносіїв, забезпечувати ефективне функціонування та
розвиток енергетичних об’єктів (технічне та технологічне оновлення, модернізацію тощо), а і стимулювати залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії109.
В загальному плані метою державного ціноутворення в електроенергетиці є110:
•

захист економічних інтересів споживачів від можливого завищення

тарифів на електроенергію;
•

створення механізмів оптимального співвідношення економічних

інтересів виробника (в частині забезпечення достатності отримуваних коштів
для розширеного відтворення) і споживача (в частині забезпечення конку-
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рентоспроможності кінцевої продукції та рівня соціальної захищеності для
населення);
•

створення для виробника електричної енергії умов для стимуляції

оптимізації тарифів на основі підвищення ефективності діяльності, використання нової техніки, передових технологій, сучасних організаційних рішень
при забезпеченні необхідного рівня безпеки, скорочення непродуктивних витрат та підвищення економічної обґрунтованості інвестиційних проектів;
•

забезпечення можливості короткострокового та довгострокового

прогнозування рівня цін на електроенергію (зрозумілість та прогнозованість
цін і тарифів).
Основним джерелом забезпечення фінансових потреб розвитку електроенергетики повинна стати оптимізація цінової і тарифної політики з включенням необхідних витрат на розвиток енергетичних підприємств. На жаль,
світова фінансово-економічна криза не тільки відтермінувала фінансування
запланованих заходів, а і значним чином змінила цінові орієнтири та пріоритети.
Згідно Національного плану дій111 в розділі «Реформування електроенергетики» передбачено коригування ЕС-2030 шляхом розроблення та розгляду
Кабінетом Міністрів України відповідних змін до Енергетичної Стратегії
України саме в частині розвитку електроенергетики.
Світові тенденції у тарифоутворенні та практика розвинутих країн світу
показують, що цінова і тарифна політика в електроенергетичній галузі базується на необхідності відшкодування обґрунтованих витрат енергетичних
підприємств на виробництво, передачу, розподіл та постачання електроенергії, і, перш за все, витрат на первинні паливно-енергетичні ресурси (природний газ, вугілля, ядерне паливо). Таким чином, середньо та довгострокові те-
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нденції зміни цін на електроенергію будуть визначатися наступними факторами:
•

змінами (як зростанням, так і падінням) ринкових цін на природний

газ, вугілля, уран на світових ринках (певна відмінність ціноутворення на існуючих енергоринках може визначатися в відмінних трендах зміни цін на
основні ПЕР, але наявні тенденції та політика, яка проводиться основними
країнами-експортерами енергоресурсів, показують привалюючу домінанту в
напрямку збільшення цін на основні ПЕР);
•

зростання вартості робочої сили у структурі витрат енергокомпаній,

що пов’язано із світовими тенденціями та відставанням України у цьому контексті від рівня розвинутих країн (наявні тенденції безумовно позитивні, але
підвищення вартості робочої сили повинно бути пов’язано з підвищенням
продуктивності праці);
•

зростання інвестиційної складової у структурі ціни електроенергії

(потреба значних капіталовкладень у відновлення морально та фізично застарілого обладнання);
•

змінами ефективності виробництва електроенергії (застосування

стимулюючої енерго- та ресурсозбереження, технологічного оновлення, покращення менеджменту).
На жаль, більшість запланованих ЕС-2030 заходів, навіть враховуючи
етапність її реалізації, не виконано. Таке становище змушує не тільки переглянути цільові установи Стратегії, а й приймати достатньо непопулярні дії
(в першу чергу, це стосується підвищення тарифів для населення та доведення їх до економічно обґрунтованого рівня).
Так, в Національному плані дій112 на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., передбачено планомірне встановлення економічно обґрунтованих тарифів, що стимулюють зниження ви112
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України № 504/2011 від 27.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/13492.html.
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трат і забезпечуватимуть можливість залучення інвестицій у галузь електроенергетики. Серед запланованих заходів необхідно відзначити:
•

ліквідацію перехресного субсидування (розробку та видання поста-

нови НКРЕ щодо приведення тарифів на електроенергію для населення до
економічно обґрунтованого рівня – 1 етап);
•

розроблення та впровадження методології «стимулюючого ціноут-

ворення» для створення стимулів підвищення енергоефективності;
•

залучення інвестицій та оновлення основних фондів;

•

підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів електроенергії.

Як показано в роботі113, вірогідність інвестування в електроенергетичну
галузь буде визначатися рівнем цін на енергоринку, який має забезпечувати
більш вищу прибутковість вкладень порівняно з іншими секторами. Таким
чином, визначена домінуюча тенденція до значного збільшення цін на електроенергію, що є негативним чинником проведення подальшої лібералізації
ринку електроенергії. Одним із механізмів зменшення цін на електроенергію
вважається поступове впровадження довгострокових договорів та балансуючого ринку – РДДБ (докладніше див. розд. 3.1.).
На сьогодні тарифи на передачу та постачання електроенергії визначаються за традиційним методом, який відомий у міжнародній практиці − як
«витрати плюс». Основний недолік такого методу полягає в тому, що він не
заохочує суб’єктів господарювання до економії ресурсів, а навпаки, стимулює завищення операційних витрат. Таким чином, одним із основних напрямків удосконалення цінового та тарифного регулювання повинно стати стимулювання ефективності на усіх ланках енергетичного ланцюга (виробництво, транспортування, розподіл електроенергії) та споживання електроенергії.
3.3.3. Науково-технічне забезпечення розвитку галузі

113

У.Є. Письменна. Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання / У. Письменна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – 208 с.
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Електроенергетична галузь характеризуються високою наукоємністю
технологічних процесів, а ефективність роботи галузі значною мірою визначається інтелектуальним рівнем її кадрового потенціалу. Особливе місце в
цьому процесі відведене науковому супроводу та науковій підтримці всіх напрямів виробничої діяльності: вирішення проблемних поточних питань галузі, виконання наукового супроводу впровадження у виробництво перспективних розробок та новітніх технологій, формування перспектив розвитку.
На сьогодні передова роль науки майже в усіх галузях ПЕК України значною мірою втрачена (безумовним виключенням з цього переліку можна
вважати атомну енергетику, де визначальна роль науки є надзвичайно важливою умовою безпечної роботи цієї галузі).
Враховуючи необхідність відновлення провідної ролі галузевої науки
шляхом розробки і реалізації низки цілеспрямованих організаційних, економічних і нормативно-правових заходів, Міністерством енергетики та вугільної промисловості розроблена "Концепція наукового забезпечення розвитку
енергетики"114.
Основною метою Концепції визначено створення механізмів ефективного науково-технічного забезпечення галузей ПЕК, розробка системної координації з управління науково-технічним прогресом для практичного переходу на інноваційну модель розвитку енергетики. Визначаючи, що на сучасному етапі розвитку основні завдання ПЕК окреслені Енергетичною стратегією
України на період до 2030 року та передбачають розроблення основних програм та заходів за 34 напрямками, серед яких найбільш пріоритетним визначено енергозбереження й роботу по ефективному використанню ПЕР, в першу чергу, за рахунок впровадження новітніх інноваційних технологій.
Для забезпечення стабільного функціонування економіки країни саме
модернізація та підвищення ефективності діючого виробництва повинні ста-

114

Концепція наукового забезпечення розвитку енергетики / Рішення колегії Мінпаливенерго 14.02.2008
року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50215.

68

ти головним джерелом нарощування енергетичного потенціалу країни, що
можливо реалізувати лише за умов відновлення та суттєвого зміцнення ефективної науково-технічної діяльності.
В якості шляхів розв’язання проблем наукового розвитку енергетики
Концепцією визначено: створення та налагодження стабільного функціонування системи фінансування робіт (передбачається, що при визначені видатків на галузеву науку необхідно не тільки забезпечити процес простого самовідтворення, а і гарантувати інноваційний шлях розвитку енергетики. Основними джерелами фінансування повинні стати як кошти Державного бюджету
України в рамках реалізації міжгалузевих науково-технічних програм, так і
кошти галузевого інноваційного фонду розвитку науки та техніки в рамках
реалізації галузевих науково-технічних програм й енергокомпаній (інноваційна складова в тарифі)); відтворення цілісної системи наукового супроводу
програм і проектів в галузях ПЕК, що передбачає як структурні так і функціональні зміни в управлінні; забезпечення широкої взаємодії та обміну з провідними науково-технічними установами світу тощо.
Таким чином, забезпечення ефективного функціонування науковотехнічного потенціалу галузі дозволить не тільки забезпечити виконання завдань Енергетичної стратегії 2030, а й сприяти переходу галузі й всієї економіки України на інноваційний шлях розвитку.
3.3.4. Зменшення шкідливого впливу на довкілля
Однією із найважливіших проблем розвитку електроенергетичних систем (як в Україні, так і в світі цілому) є необхідність значного обмеження викидів. На сьогодні, в якості глобальної стратегічної мети щодо забезпечення
сталого розвитку, підтриманої політичною декларацією на конференції в Копенгагені, визначено обмеження зростання світової температури (яка, в першу чергу, пов’язана зі зростанням викидів парникових газів) не більше 20С.
Для досягнення поставлених цілей необхідно обов’язкове виконання взятих
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на себе попередніх зобов’язань щодо зменшення викидів парникових газів та
прийняття більш рішучих та амбіційних заходів в подальшому.
Згідно ЕС 2030, головними завданнями в тепловій енергетиці (основному джерелу забруднення навколишнього природного середовища) є зменшення викидів забруднювальних речовин (твердих частинок, двоокису сірки,
оксидів азоту) та парникових газів в атмосферне повітря. Cучасний стан екологічної чистоти енергетики України є вкрай незадовільним: загальний рівень викидів електростанцій в Україні в 5-30 разів перевищує стандарти
ЄС115 (табл.1 ).

Таблиця 1
Речовина

Тверді частки
Діоксид сірки
(SO2)
Оксиди азату
(NO)

Нормативи викидів,
мг/м3

Наявний рівень викидів,
мг/м3

Директива
2001/80/ЄС

1 000 – 1 700

50 - 100

3 000 - 7 000
700 – 1 800

400 - 2000
200 - 600

Наказ Мін- Наказ Мінпприроди від рироди від
27.06.2006
22.10.2008
№309
№541
з 01.01.2016р.
50

Перевищення
Директиви
ЄС,
разів

20 - 34

500

50 - 100
з 01.01.2016р.

7,5 – 17,5

500

400 - 2000
200 - 600

3,5 - 9

Що стосується викидів парникових газів, то згідно узгоджених положень
Кіотського протоколу, для України були визначені «м’які» кількісні зобов’язання, які полягають в не перевищенні протягом 2008 – 2012 рр.
(п’ятирічного терміну) відповідного п’ятиразового рівня викидів базового
1990 року. Таким чином, враховуючи значне падіння промислового виробництва після 1990 року, Україна отримала значний надлишок квот на викиди
парникових газів, який, враховуючи наявні економічні механізми реалізації

115

Зменшення шкідливих викидів у тепловій енергетиці України через виконання вимог Європейського
енергетичного співтовариства // Зелена книга – документ для обговорення / Міжнародний центр перспективних досліджень, Київ. – 2011.
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положень Кіотського протоколу, має вартісний вираз і може бути спрямований на модернізацію економіки (в тому числі і електроенергетичної галузі).
Але існують ризики втрати Україною такої можливості залучення значних коштів для модернізації її економіки116, а саме:
•

повної втрати довіри до України реальних і потенційних покупців

надлишкових квот на викиди парникових газів через порушення укладених
угод, нецільове використання отриманих коштів, непрозорі механізми розподілу коштів, непрофесійне ведення переговорів;
•

унеможливлення використання гнучких механізмів Кіотського про-

токолу через невідповідність вимогам прийнятності (відповідно до цих вимог
країна-учасниця зобов’язана: бути стороною Кіотського протоколу; призначити організацію уповноважену схвалювати від імені держави проекти спільного впровадження; прийняти національні правила й процедури схвалення
проектів, їхнього моніторингу та верифікації; розрахувати та зареєструвати
свою встановлену квоту на викиди; створити національну систему інвентаризації викидів парникових газів; створити і підтримувати національний електронний реєстр одиниць викидів та поглинання парникових газів; щорічно
представляти національний кадастр антропогенних викидів і поглинання парникових газів).
На сьогодні можна констатувати, що Україна, в цілому, дотримується
взятих на себе зобов’язань і має можливості щодо використання механізмів
Кіотського протоколу, але широта та ефективність впровадження наявних
можливостей потребує значного покращення.
Що стосується електроенергетичної галузі, то саме теплова електрогенерація (ТЕС та ТЕЦ) є основним забруднювачем повітря в Україні. На галузь
припадає майже 80 % загальнонаціональних викидів діоксиду сірки та 25 %
оксиду азоту.

116

Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір / С.П.
Орленко, Я.А. Жаліло, І.В. Трофимова [та ін.]. – К.: НІСД, 2010. – 48 с.
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Незважаючи на те, що впродовж 2006 – 2008 рр. українські екологічні
нормативи наблизилися до вимог ЄС (в першу чергу це стосується Директиви 2008/10/ЄС щодо практики застосування найкращих допустимих технологій), загальні викиди підприємств теплової енергетики практично не зменшуються (табл. 2). Більше того, за оцінками спеціалістів, зпрогнозовані викиди підприємств ТЕС до 2030 року імовірно можуть перевищити гранично допустимі рівні. Кінцевою датою дотримання вимог Директиви 2001/80/ЄС
(Про обмеження викидів певних забруднювачів у повітря від установок тривалого спалювання) для України встановлено 2017 рік.
Таблиця 2
Обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря від діяльності з виробництва
електроенергії і тепла в України в 2005-2007 рр.
Забруднюючи
речовини

2005

2006

2007

NOx

Обсяг
викидів,
тис. т
154.1

%
Від загального
обсягу викидів
30,0

SOx

876,1

73,0

1 114,6

77,0

1 069,2

79,0

пил

327,7

42,0

347,6

44,0

306,2

41,0

Обсяг
%
Обсяг
%
викидів, Від загального викидів, Від загального
тис. т
обсягу викидів тис. т
обсягу викидів
158,2
32,0
172,3
24,0

Одна із основних причин такого становища − хибна практика не інвестування у природоохоронні заходи на наявних енергоблоках та не відповідність сучасним екологічним нормативам нових енергоблоків. За оцінками,
для забезпечення відповідності екологічним вимогам ЄС, Україна має залучити від 5 до 17 млрд $ (в залежності від кількості енергоблоків що модернізуються), що в декілька разів перевищує щорічний сукупний обсяг інвестицій
у теплоенергетичну галузь.
Практика не виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС існує (що
пов’язано з достатньо значними термінами експлуатації енергоблоків ТЕС і
неможливістю їх одночасної заміни чи модернізації), а тому передбачено кілька схем відкладання вимог, а саме:
•

можливість запровадити перехідні національні плани та відтерміну-

вання застосування вимог до червня 2020 року;
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•

можливість визначення окремих електростанцій такими, що не під-

лягають під дію Директиви, в разі обмеження часу їх роботи 20 000 годин та
подальшому закриттю до грудня 2015 року, чи 17 500 годин та закриттю
впродовж 2016 – 2023 рр.;
•

преференції для ТЕС що працюють на місцевому твердому паливі

(наприклад, лігніт) у вигляді звільнення від обмежень на викиди SO2 до
2019 року, але за умови очищення палива від сірки.
Серед основних причин недотримання Україною сучасних екологічних
стандартів, слід назвати, як технологічні й структурні чинники (застарілі технології виробництва енергії та захисту довкілля, неоптимальну структуру
споживання палива з переважанням частки вугілля, використання вугілля низької якості), так і поблажливе для забруднювачів екологічне регулювання,
низькі темпи проведення реформування енергоринку, низьку результативність технічної допомоги.
Дана ситуація потребує рішучих, і, на жаль, не популярних кроків, щодо
скорочення викидів підприємствами теплової енергетики. Це пояснюється
необхідністю суттєвого поліпшення умов життя населення України (стану
здоров’я її громадян), необхідністю забезпечення надійності та технологічної
безпечності роботи ОЕС. Основні заходи на цьому шляху є:
•

підготовка Національного плану скорочення викидів та обґрунту-

вання позиції України щодо зобов’язань з скорочення викидів в наступних
(ПостКіотських) домовленостях глобального рівня;
•

розробка та реалізація вимог до граничних концентрацій забрудню-

ючих речовин для конкретних енергоблоків (з врахуванням вимог Директив
ЄС щодо найкращих практик та місцевих особливостей), планів та вимог
щодо їх модернізації чи виведення з експлуатації;
•

удосконалення системи екологічного моніторингу;

•

завершення реформування енергоринку України та приведення у

відповідність загальної нормативно-законодавчої бази.
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Таким чином, забезпечення зниження шкідливого впливу енергетики на
довкілля буде сприяти не тільки виконанню взятих Україною зобов’язань, а і,
в першу чергу, стати фундаментом забезпечення сталого розвитку країни,
здоров’я та безпеки життя її населення.

4. Експорт електроенергії та міжнародне співробітництво
Достатньо вигідне географічне положення України (між потужними виробниками електроенергії та значними її споживачами) та наявність достатньо розвинутої мережі зв’язку української енергосистеми з енергосистемами
країн-сусідів дозволяють здійснювати суттєвий обмін та продаж електроенергії в інші країни та регіони як на сході й півдні, так і на заході.
На сьогодні ОЕС України працює синхронно (паралельно) з єдиною енергетичною системою Росії і Молдавською енергетичною системою, а окремо
виділена частина української ОЕС («Бурштинський острів») працює паралельно з об’єднаними енергетичними системами країн Західної, Центральної і
Східної Європи – UCTE (Union for the Coordination of Transmission of
Electricity – у липні 2009 року UCTE увійшла до складу нової асоціації – Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E
зі збереженням зобов'язань за раніш досягнутими домовленостями), а саме
Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії. Крім того, за рахунок наявності
прикордонних

тупикових

ліній

між

Україною−Росією

та

Украї-

ною−Білоруссю в невеликих обсягах та в рамках технологічного сальдо перетоків здійснюється постачання електричної енергії прикордонним російським
та білоруським споживачам ОЕС України та одночасне постачання електричної енергії українським споживачам з боку енергосистем Росії та Білорусі.
На сьогодні існує обмеження з максимально допустимого експорту з
«Бурштинського острову», яка погоджена з уповноваженим представником
UCTE і складає 550 МВт в літній період та 500 МВт в зимовий, що обумов74

лено як наявними генеруючими потужностями острову, так і динамічною
стійкістю його мережі. Постачання здійснюється ЛЕП по напрузі 220, 400 та
750 кВ, а саме:
•

з угорською енергосистемою: одна ЛЕП 750 кВ, одна ЛЕП 400 кВ та

дві ЛЕП 220 кВ;
•

зі словацькою енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ;

•

з румунською енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ.

•

з польською енергосистемою: одна ЛЕП 220 кВ (з двох блоків Доб-

ротворської ТЕС до Польського міста Замостя).
В той же час, саме невелика потужність ЛЕП не дозволяє значно збільшити експорт електроенергії в західному напрямку, що може вважатися певним слабким місцем інтеграції України до європейського енергетичного ринку. Загальні обсяги експорту електроенергії з України у 2008-2009 рр. та за
4 місяця 2011 року наведено на рис. 1,2,3.
Так, експорт електроенергії у квітні 2011 року склав 447,6 млн кВт год
електроенергії, що на 180,8 млн. кВт год, або на 67,8 % більше ніж у відповідному періоді 2010 року. Протягом січня – квітня 2011 року експортовано
1 643,6 млн кВт год електроенергії, що на 174,9 млн кВт год або на 11,9 % більше відповідного показника 2010 року117.
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Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу
України за квітень та 4 місяці 2011 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article;jsessionid=51CBDDC07234FAA7B465581315F1F57B?ar
t_id=197753&cat_id=35081&showHidden=1.
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Рис. 1. Обсяги експорту електроенергії в 2008 – 2009 рр.

Рис. 2. Загальний рівень експорту електроенергії в квітні 2011 р.
та за 4 місяця 2011 р.
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Рис. 3. Напрями експорту електроенергії з України в 2010 та 2011 рр.

Аналіз практичних аспектів інтеграції ОЕС України з енергосистемами
Європи показує, що для створення технічних умов щодо інтеграції ОЕС
України до системи ENTSO-E необхідно118:
•

визначити рівень технологічних стандартів і умов паралельної робо-

ти ОЕС України з європейською енергосистемою;
•

визначити терміни та джерела фінансування заходів з введення до-

даткових регулюючих та модернізації діючих потужностей, підвищення стійкості, режимної керованості та безпечності електропостачання в нормальних
та аварійних режимах, у тому числі, шляхом проведення реконструкції ТЕС
та ГЕС для забезпечення первинного та вторинного регулювання частоти та
потужності, а також рівнів напруги в ОЕС, модернізації та побудови нових
систем інформаційного забезпечення та керування ОЕС;

118

Рішення Громадських слухань «Практичні аспекти інтеграції ОЕС України з енергосистемами Європи» / Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України 30 березня 2010 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntseu.net.ua/ua/news/association-news/70-2010-03-30? tmpl=component
&print=1&layout=default&page=.
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•

визначити і встановити прозорі і стабільні засади податкової та амо-

ртизаційної політики щодо суб'єктів, які безпосередньо забезпечують реалізацію технічних планів інтеграції з ENTSO-E;
•

забезпечити на державному рівні зовнішньополітичну підтримку за-

ходів щодо інтеграції української енергосистеми. з енергосистемами Європи.
Першочерговим завданням має стати розроблення програми інтеграції
об'єднаної енергосистеми України до ENTSO-E та деталізованого плану заходів, спрямованого на її реалізацію.
Так, в ході реалізації програм модернізації об’єктів «острова» (до складу
якого входять три ТЕС – Бурштинська, Добротворська і Ладижинська, а також Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська обл.) та Теребля-Ріцька ГЕС (Закарпатська обл.) з загальним рівнем генерації в 1950 МВт119 та доведення їх до
стандартів забезпечення паралельної роботи прийнятих в UCTE, реалізовано:
•

для забезпечення надійності паралельного режиму роботи «острова»

та належної якості електроенергії змонтовано та введено в роботу систему
регулювання частоти і потужності на базі комп’ютеризованого центрального
регулятора;
•

проведено суттєву модернізацію телекомунікаційної мережі з впро-

вадженням сучасних систем збору і передачі інформації на волоконнооптичних лініях зв’язку, що забезпечило можливість значного збільшення
обсягів, швидкості та географії передачі інформації, а також інтегрування частини телекомунікаційної мережі Західної енергосистеми в телекомунікаційну мережу UCTE;
•

впроваджено сучасну надійну апаратуру релейного захисту;

•

тощо.

Реалізація вищенаведених програм створила передумови для збереження
позицій України на Європейському ринку електроенергії та подальшого нарощування експорту електроенергії, наблизила оснащеність електромережі
Бурштинський острів / НЕК «Укренерго», [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo.
119
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засобами регулювання параметрів і автоматизації процесів до сучасного світового рівня, забезпечила належну якість електроенергії, підвищила надійність електропостачання, в тому числі і споживачів регіональної енергосистеми, мінімізувала потенційні наслідки аварій за рахунок взаємодопомоги в
аварійних ситуаціях.
Але із-за відсутності фінансування проект приєднання України до
ENTSO-E призупинено120. Для виконання комплексу технічних і екологічних
заходів, яке є умовою приєднання ОЕС України до Європейської мережі
(ENTSO-E), за попередніми оцінками, необхідно близько 8,655 млрд грн. –
гроші чималі, але довгострокові наслідки такого об'єднання значно перевищуватимуть необхідні вкладення.
Що стосується механізмів здійснення експорту електроенергії, то з травня 2009 року, в наслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії», для здійснення експорту електричної енергії енергопостачальники закуповують необхідний її обсяг на оптовому ринку електричної
енергії України за оптовою ринковою ціною, а доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електроенергії надається на умовах аукціону. Аукціон на термін не більше одного
року проводиться НЕК «Укренерго», яка здійснює передачу електричної енергії міждержавними електричними мережами України. Аукціон проводиться
не рідше за один раз на місяць за умови наявності і вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж. Порядок проведення аукціону
затверджується НКРЕ (Постанова НКРЕ від 22.10.2009 року №1207 «Про
затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту
електричної енергії»).

Приєднання України до ENTSO-E призупинено // УНІАН від 3 березня 2011 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eunews.unian.net/ukr/detail/195342.
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Участь в аукціоні беруть суб’єкти електроенергетики, які володіють ліцензією на здійснення діяльності щодо незалежного постачання електроенергії, є членами ОРЕ України і не мають простроченої заборгованості за електроенергію, куплену на оптовому енергоринку. Переможцем аукціону визначається суб’єкт електроенергетики, який запропонував найвищу ціну.
Загальні вимоги до експортерів електроенергії в Україні наступні:
•

бути резидентом України;

•

володіти ліцензією-квотою не менш ніж річний обсяг експорту еле-

ктроенергії;
•

мати контракт на купівлю необхідного об’єму електроенергії у ДП

«Енергоринок»;
•

мати контракт на доступ до пропускної спроможності міждержав-

них електричних мереж з НЕК «Укренерго», за результатами перемоги у відкритому аукціоні;
•

бути зареєстрованим учасником (членом) ОРЕ України;

•

не мати прострочених зобов’язань за електричну енергію в Україні і

перед бюджетом України;
•

купувати не менше 70 % від заявленої потужності електроенергії з

добовим і щомісячним граничним контролем графіка споживання;
•

мати на рахунках фінансові кошти в достатньому обсязі для забез-

печення авансових оплат за контрактами з ДП «Енергоринок» та НЕК «Укренерго».
Існуюча нормативно-правова база містить ряд обмежень, які не дозволяють потужним національним виробникам електроенергії (наприклад,
НАЕК «Енергоатом») використовувати свій експортний потенціал та нарощувати його шляхом реалізації прибуткових інвестиційних проектів, в тому
числі і у сфері експорту електроенергії, а тому потребує певного удосконалення. На цей рік контрактом на здійснення експорту електроенергії володіє
тільки компанія ДТЕК (найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія).
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Продовжується удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності з експорту електроенергії і на інших напрямах. Завершується робота з
погодження остаточної редакції оновленої Технічної угоди «Про забезпечення паралельної роботи ОЕС України та Молдовської енергосистеми». Ця
технічна угода є складовою нормативно-правової бази, на основі якої організована паралельна робота енергосистем країн і стосується оперативнодиспетчерського управління паралельною роботою енергосистем, розрахунків та узгодження погодинних сальдоперетоків електроенергії, регулювання
частоти й потужності тощо.
Планується підписати оновлену редакцію «Договору щодо синхронної
роботи та обліку Польського Блоку Регулювання, включаючи «Острів Бурштирської електростанції», що приєднаний до мережі Регіональної групи «Континентальна Європа»», яка враховує нові законодавчі та технічні вимоги європейських енергосистем.
В цілому, експорт електроенергії з України та реалізація програм із забезпечення паралельної роботи енергосистеми України з іншими енергосистемами, дають суттєві можливості щодо проведення модернізації національної енергосистеми, удосконалення нормативно-правового забезпечення її роботи, підвищення її надійності та безпеки.

5. Пріоритетні завдання політики розвитку електроенергетичної
галузі України
5.1. Потреби у реформуванні і модернізації
Електроенергетика України є технологічно складною, розгалуженою
системою, яка реалізує одночасно генерування і споживання електричної
енергії

і

потребує

централізованого

диспетчерського

оперативно-

технологічного керування та контролю в режимі реального часу всіма ланками електроенергетичного комплексу, включаючи системну і протиаварійну
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автоматику. Аварійні або кризові ситуації в цьому комплексі можуть призвести до масштабних криз в економіці, значно впливати на добробут населення,
тому забезпечення надійності і безпеки функціонування електроенергетичного комплексу є надзвичайно важливим для життя країни.
Зношеність більшої частини основних фондів електроенергетики, їх
технологічна відсталість дійшли вже до критичної межі, коли подальша їх
експлуатація може призвести не тільки до технічних аварій, а навіть до порушення роботи єдиної енергетичної системи країни.
Незбалансованість розвитку електрогенерації і електричних мереж, нестача маневрових потужностей не дають можливості оптимально використовувати потужності електрогенерації, призводять до значних втрат палива і
енергії при переході на пікові навантаження енергетичної системи.
Неприпустимо високий ступінь забруднення навколишнього середовища, пов'язаний із функціонуванням застарілих і технологічно відсталих
об’єктів електроенергетики, не дозволяє покращувати умови життя громадян
країни, призводить до зростання захворюваності населення, не відповідає європейським нормам енергетичного виробництва.
Існуючі викривлення в системі ціноутворення, відсутність конкурентних засад функціонування ринку електроенергії не дозволяють ефективно
розвиватися електроенергетичним підприємствам, знаходити кошти на їх модернізацію.
Головними причинами такого стану можна визначити недосконалу систему державного управління та регулювання галузі, відсутність сприятливих

умов

для

залучення

інвестицій,

недосконалість

нормативно-

законодавчого забезпечення, серед них:
• неефективність та несистемність державного стратегічного планування та прогнозування розвитку електроенергетики;
• низька ефективність роботи Оптового ринку електроенергії, затягування переходу на нову модель ринку;
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• недосконала система ціноутворення, яка не відображає реальні витрати на виробництво і постачання електроенергії;
• відсутність належних гарантій для інвесторів, які б включали гарантії повернення вкладених коштів та одержання прибутку;
• бюрократичні перешкоди, складність процедур оформлення бізнесу,
одержання дозволів, корупція та ін., які не сприяють зацікавленості потенційних інвесторів до вкладення коштів у електроенергетичну галузь;
• відсутність дієвої системи впливу на неплатників за спожиту електроенергію;
• відсутність конкурентного ринку енергетичного вугілля;
• низька ефективність управління активами, які перебувають у державній власності.
5.2. Пріоритетні завдання державної політики
Нагальною потребою розвитку електроенергетичного комплексу є його
докорінна перебудова на основі використання передових енергетично ефективних та екологічно безпечних технологій, забезпечення маневреності потужностей, зменшення втрат електроенергії в мережах, забезпечення ринкових умов функціонування на принципах конкуренції та прозорості. Зміна існуючої ситуації у електроенергетичній галузі можлива за умови проведення
реформ як у сфері виробництва і транспортування, так і у сфері розподілу
електроенергії. Основою реформування повинно стати впровадження ринкових принципів функціонування електроенергетичної галузі, в першу чергу, в
питаннях встановлення конкурентного ринку електроенергії, відповідної тарифної і цінової політики, ліквідації проблеми неплатежів, запровадження
принципів регулювання ринку електроенергії на основі прозорих і зрозумілих правил, налагодження дієвого контролю за їх виконанням. Ці реформи
повинні створити умови для залучення необхідних інвестицій з метою техно-
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логічного оновлення галузі, а також умови для її подальшого економічно
ефективного функціонування.
Пріоритетними завданнями на цьому шляху є:
• прийняття Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» з подальшим впровадження заходів щодо його виконання;
• створення в країні сприятливого інвестиційного клімату;
• встановлення тарифів, які б відповідали економічно обґрунтованим
витратам на виробництво і постачання електричної енергії;
• запровадження системи дотацій на оплати послуг з електропостачання для соціальної підтримки населення;
• створення системи стимулювання своєчасної і повної оплати за
спожиту електроенергію;
• стимулювання споживачів до енергоощадного використання електроенергії;
• створення системи стимулів для залучення до електрогенерації відновлюваних та альтернативних джерел енергії.
5.3. Першочергові заходи щодо реформування та технологічного
оновлення
Виходячи із проведеного у попередніх розділах аналізу, першочергові
заходи повинні включати:
• планування роботи галузі та покращення державного управління і
регулювання;
• стабілізацію фінансового стану підприємств електроенергетики;
• підвищення надійності роботи об’єднаної енергетичної системи країни, організацію її приєднання до європейської електроенергетичної системи
і збільшення експорту електроенергії;
• підвищення рівня енергетичної ефективності і впровадження НВДЕ.
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Розробка та корегування планів розвитку галузі. Головним заходом
на найближчий період повинно стати внесення змін до Енергетичної стратегії
України121 в частині:
• прогнозу потреб країни у електроенергії;
• розвитку структури генеруючих потужностей;
• розвитку маневрових потужностей;
• розвитку електричних мереж в залежності від географії об’єктів
споживання та інших питань.
Державне управління, регулювання та підтримка. Основні заходи,
які потрібно реалізувати щодо цього напряму:
• прийняття Закону України «Про державне регулювання в енергетиці
України»;
• приведення аналізу нормативно − правової бази щодо реформування
електроенергетики на предмет усунення протиріч між положеннями різних
нормативно − правових документів, з метою корегування цієї бази у відповідності до сучасних завдань реформування;
• організація постійно діючого моніторингу розробки та удосконалення існуючих законопроектів, що впливають на формування енергетичної
політики України, із залученням до цієї роботи громадських організацій енергетичного та екологічного спрямування;
• розробка плану поетапного переходу від моделі єдиного покупця до
моделі прямих договорів і балансуючого ринку;
• створення конкурентного ринку енергетичного вугілля;
• забезпечення відкритості і прозорості роботи ринку електричної
енергії, зокрема в частині обсягів використаного палива, виробленої і спожитої енергії, цін і тарифів, впливу на довкілля та ін.;
• забезпечення реальної незалежності регулятора ринку електроенергії (НКРЕ);
121

Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.
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• організація залучення передових вітчизняних розробок і вітчизняних підприємств до модернізації електроенергетики;
• запровадження системи контролю надійності постачання та якості
споживаної електроенергії;
• пошук оптимальних варіантів державної підтримки модернізації
електроенергетики;
• підтримка розвитку науково-технічного потенціалу в електроенергетичній галузі.
Фінансово-економічна стабілізація роботи підприємств. Комплекс
заходів щодо виконання цього завдання повинен включати:
• приведення цін і тарифів для споживачів електричної енергії у відповідність до економічно обгрунтованих витрат на її виробництво, транспортування і постачання, ліквідація системи перехресного субсидіювання;
• впровадження системи захисту малозабезпечених верств населення
при підвищенні цін і тарифів;
• впровадження системи стимулів до повної і своєчасної оплати за
спожиту електричну енергію та системи штрафних санкцій;
• впровадження першочергових заходів щодо стимулювання інвесторів, зокрема, спрощення бюрократичних процедур, надання держав-них гарантій ведення бізнесу і повернення вкладених коштів та ін.;
• проведення приватизації державних енергетичних підприємств,
включаючи об’єкти теплової генераціїї;
• визначення залишкового ресурсу електроустаткування для подальшої реконструкції і модернізації і продовження термінів експлуатації енергетичного обладнання.
Підвищення надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи
країни, організації її приєднання до європейської електроенергетичної системи і збільшення експорту електроенергії. Ці заходи дозволять підвищити надійність і ефективність роботи ОЕС, підвищити рівень енергетичної
безпеки країни. Головні з них це:
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• розробка плану еволюційної зміни структури генеруючих потужностей;
• продовження реконструкції та подовження періоду експлуатації
ГЕС і ГАЕС як основи маневрових потужностей ОЕС країни;
• продовження розбудови електричних мереж, в першу чергу, магістральних ліній електропередач 330 − 750 кВ для збільшення пропускної здатності мереж у напрямах регіонів найбільшого споживання електроенергії, зокрема, ЛЕП «Запорізька АЕС – Каховська», підстанції «Київська» та ін.;
• розробка заходів щодо забезпечення надійності функціонування
ОЕС при запровадженні нової моделі функціонування ринку електроенергії,
передбачивши, зокрема, забезпечення резерву генеруючих потужностей для
покриття піків графіка навантажень та інші, в тому числі, і адміністративні
заходи регулювання;
• впровадження економічних стимулів до зменшення втрат електроенергії при її транспортуванні електричними мережами;
• вдосконалення систем моніторингу та захисту, впровадження інтелектуалізованих систем протиаварійної автоматики, створення сучасних інформаційно-діагностичних комплексів;
• створення і впровадження сучасних систем регулювання ОЕС для
забезпечення оптимального графіку навантажень;
• прийняття Державної цільової програми інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до енергетичного об’єднання енергосистем європейських держав і розробка плану заходів щодо її реалізації;
• приведення технічних норм, правил і вимог, що діють в ОЕС України до положень, які прийняті в ENTSO-E, зокрема, виконання вимог з частоти і рівнів напруги.
Підвищення рівня енергетичної ефективності і впровадження
НВДЕ. Ці заходи повинні стати необхідною складовою модернізації електроенергетики, основою її подальшого ефективного функціонування та вирішення завдань охорони довкілля. Головними з них повинні стати:
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• визначення пріоритетних науково-технічних розробок і проектів використання НВДЕ та порядку їх пріоритетного фінансування (кредитування),
в тому числі, порядку надання державних субсидій;
• запровадження стимулюючого ціноутворення для прискорення
впровадження енергозберігаючих заходів споживачами електроенергії;
• внесення змін до законодавства щодо посилення економічних стимулів до зменшення шкідливих викидів: збільшення штрафів за забруднення
довкілля та посилення відповідальності за несвоєчасну їх сплату, спрямування одержаних коштів на природоохоронні заходи;
• розробка стимулюючих правил приєднання до електромереж джерел
відновлюваної енергетики та методики визначення вартості такого приєднання;
• задіяння механізмів Кіотського протоколу для фінансування впровадження відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;
• розширення масштабів впровадження передових закордонних проектів, зокрема щодо використання вітроенергетичних установок та технологій
сонячної енергетики.
Результати реалізації завдань реформування електроенергетичної галузі, визначених Програмою економічних реформ122, в тому числі і наведених
вище заходів, значною мірою залежать від відповідальності всіх гілок влади
при їх виконанні, а також від ефективності системи контролю за виконанням
розроблених документів (стратегій, програм, планів, та ін.). Підвищенню
ефективності цієї системи могло б сприяти залучення громадськості до аналізу ситуації в галузі на всіх етапах проведення реформ, яке може дати вагомі
результати лише за умови забезпечення відкритості і прозорості дій влади в
енергетичній сфері.

Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
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