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НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄС У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕНЕРГОРИНКІВ ТА ВІДПОВІДНІ ДІЇ УКРАЇНИ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

2018 ПЕТРАКОВ Я. В. 

Петраков Я. В. Наближення законодавства України до права ЄС у сфері регулювання енергоринків та відповідні дії 

України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС
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У 
рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС 

та зобов’язань за Третім енергетичним па-

кетом Україна здійснює не стільки гармо-

нізацію вітчизняного законодавства до норм ЄС, 

скільки модернізацію існуючої інфраструктури та 

формування нових ринків у галузі енергетики. Існу-

ючі зобов’язання передбачають низку законодавчих, 

організаційних, техніко-технологічних та фінансо-

вих змін. Модернізація інфраструктури неможлива 

без ефективних енергетичних ринків з незалежним 

регулятором, поінформованими та обізнаними спо-

живачами, диверсифікованими базами постачання 

енергоресурсів та збуту електроенергії. 

Стаття є продовженням досліджень фінансових 

і фіскальних інструментів модернізації електроенер-

гетики України в рамках євроінтеграції. У попередніх 
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публікаціях автором було наголошено на необхід-
ності підвищення регулюючого впливу фіскальних 
інструментів [1], проведено порівняльний аналіз 
успішності секторальних інтеграційних процесів  
у країнах ЄС [2], обґрунтовано етапи поступової замі-
ни фіскальної функції енергетичних акцизів в Україні 
регулюючою в процесі гармонізації податкового за-
конодавства до норм ЄС [3].

Разом з тим, публікації в Україні, присвячені 
ґрунтовному аналізу особливостей галузевої гармо-
нізації законодавства у сфері електроенергетики є 
дуже застарілими. Метою статті є оцінка динаміки та 
особливостей наближення законодавства України до 
права ЄС у сфері регулювання енергоринків у рамках 
виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

П
ерший істотний план заходів з модернізації 
електроенергетики в Україні було розробле-
но ще у 2011 р. у рамках співпраці з Енерге-

тичним Співтовариством. Втім, багато змін, перед-
бачених Планом заходів щодо виконання зобов’язань 
в рамках Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, затвердженого розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 733-р (зі 
змінами та доповненнями), тривалий час залишалися 
невиконаними. Серед них, зокрема, такі зобов’язання 
у сфері електроенергетики:

 привести нормативно-правову базу з питань 
загальних правил функціонування внутріш-
нього ринку електроенергії у відповідність 
до вимог Директиви 2003/54/ЕС (до 1 січня 
2012 р.); 

 визначити умови та розробити правила до-
ступу до мережі транскордонної передачі 
електроенергії відповідно до рішення Єв-
ропейської Комісії 2006/770/ЕС, що вно-
сить зміни до додатка до Регламенту ЄС  
№ 1228/2003 Європейського Парламенту та 
Ради від 23 червня 2003 р. (до 1 січня 2012 р.); 

 розробити заходи із забезпечення безпеки 
електропостачання та інвестування в інфра-
структуру відповідно до вимог Директиви 
2005/89/ЕС (до 1 січня 2012 р.); 

 підготувати план заходів з імплементації 
Директиви 2001/77/ЕС щодо впровадження 
на внутрішньому ринку електроенергії, ви-
робленої з відновлюваних джерел енергії (до  
31 серпня 2011 р.); 

 підготувати план заходів з імплементації Ди-
рективи 2003/30/ЕС щодо впровадження ви-
користання біопалива чи інших видів палива 
з відновлюваних джерел енергії для тран-
спорту (до 31 серпня 2011 р.); 

 розробити заходи та методологію стосовно 
застосування загальноприйнятих стандартів 
ЄС відповідно до вимог статті 22 Договору 
про заснування Енергетичного Співтовари-

ства (до 1 лютого 2012 р.); 

 підготувати звіт про безпеку постачання 

енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 

Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства (до 1 лютого 2012 р.); 

 розробити Національний план дій з енерго-

ефективності відповідно до вимог рішення 

Ради Міністрів Енергетичного Співтовари-

ства від 18 грудня 2009 р. і від 24 вересня 2010 р.  

стосовно імплементації деяких директив 

з енергоефективності, зокрема Директиви 

2010/32/ЕС щодо кінцевої ефективності ви-

користання енергії та енергетичного сервісу, 

Директиви 2010/31/EU щодо енергетичних ха-

рактеристик будівель, Директиви 2010/30/EU  

щодо маркування енергетичної продукції (до 

1 лютого 2012 р.); 

 привести нормативно-правові акти з питань 

статистики в енергетиці у відповідність до 

вимог Регламенту (ЄС) № 1099/2008 Євро-

пейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 

2008 р. про статистику в галузі енергетики 

з урахуванням змін, внесених Регламентом 

(ЄС) № 431/2014 Європейського Парламенту 

та Ради від 24 квітня 2014 р., а також здій-

снити заходи щодо впровадження положень 

Директиви 2008/92/ЄС Європейського Пар-

ламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосов-

но процедури співробітництва щодо забез-

печення прозорості процедури встановлення 

цін на газ та електроенергію, які постачають-

ся промисловим кінцевим користувачам (до 

1 липня 2018 р.); 

 розробити план заходів з імплементації Ди-

рективи 2009/28/ЄС Європейського Парла-

менту та Ради від 23 квітня 2009 р. про заохо-

чення до використання енергії, виробленої  

з відновлюваних джерел, якою вносяться змі-

ни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС,  

а в подальшому нею скасовуються (до 1 груд-

ня 2013 р.); 

 розробити Національний план дій щодо ви-

робництва енергії з відновлюваних джерел 

енергії до 2020 р. відповідно до вимог Рішен-

ня Ради Міністрів Енергетичного Співтова-

риства від 18 жовтня 2012 р. щодо впрова-

дження Директиви Європейського Парла-

менту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р.  

про заохочення до використання енергії, 

виробленої з відновлюваних джерел, якою 

вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 

2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовують-

ся (до 1 грудня 2013 р.); 

 розробити проект акта законодавства щодо 

імплементації вимог Директиви 2009/72/ЄС  

про загальні правила функціонування вну-

трішнього ринку електроенергії та Регламен-

ту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до 
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мережі транскордонної передачі електро-
енергії (до 1 січня 2015 р.); 

 привести правила доступу до пропускної 
спроможності міждержавних електричних 
мереж України у відповідність до вимог Ре-
гламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов до-
ступу до мережі транскордонної передачі 
електроенергії (до 1 січня 2015 р.); 

 забезпечувати актуалізацію звітів про безпе-
ку постачання енергоносіїв відповідно до ви-
мог статті 29 Договору про заснування Енер-
гетичного Співтовариства (кожні два роки); 

 розробити відповідні підзаконні норматив-
но-правові акти з метою забезпечення реа-
лізації положень Закону України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам господарювання» 
згідно з вимогами глави IV Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства  
і додатка III до нього (до 31 серпня 2017 р.); 

 розробити соціальний план дій відповідно до 
вимог Меморандуму про взаєморозуміння із 
соціальних питань в рамках Енергетичного 
Співтовариства (до 1 січня 2015 р.); 

 утворити багатосторонню робочу групу з 
представників центральних органів вико-
навчої влади із залученням представників 
громадських організацій, суб’єктів господа-
рювання, а також представників Секретаріа-
ту Енергетичного Співтовариства для ефек-
тивного розроблення, втілення і моніторингу 
ефективності виконання реформ відповідно 
до зобов’язань в рамках Енергетичного Спів-
товариства (до 30 жовтня 2014 р.); 

 розробити проект нормативно-правового 
акта щодо імплементації вимог Регламенту 
(ЄС) № 347/2013 Європейського Парламен-
ту та Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні 
принципи транс’європейської енергетичної 
інфраструктури (до 31 грудня 2017 р.); 

 розробити проект нормативно-правового 
акта щодо імплементації вимог Директиви 
2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. стосовно 
енергетичної ефективності (до 15 жовтня 
2017 р.); 

 забезпечити транспозицію та імплементацію 
Регламенту (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 
2013 р. щодо надання та публікації даних на 
ринках електричної енергії та внесення змін 
до додатка I Регламенту (ЄС) № 714/2009 Єв-
ропейського Парламенту та Ради (до 31 груд-
ня 2017 р.); 

 забезпечити імплементацію Регламенту (ЄС) 
№ 838/2010 від 23 вересня 2010 р. щодо вста-
новлення принципів стосовно механізму ком-
пенсації між операторами системи передачі 
електроенергії та спільного регуляторного 
підходу до встановлення тарифів на передачу 

електроенергії (до 30 вересня 2017 р.) [4].

Істотні зрушення в реформах електроенерге-

тики почалися лише з набуттям чинності Угоди про 

Асоціації з ЄС (далі – УА) завдяки розробленому де-

тальному Плану дій з її імплементації (табл. 1).

Р
озглянемо детальніше основні вимоги законо-

давства ЄС до формування ефективних енерге-

тичних ринків, що згадуються в табл. 1.

Директивою 2009/72/EC запроваджуються 

єдині правила для генерації, передачі, розподілу та 

постачання електроенергії. Вона також встановлює 

зобов’язання щодо універсального обслуговування  

і прав споживачів, а також уточнює вимоги щодо кон-

куренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім 

громадянам вільно обирати своїх постачальників,  

а усім постачальникам вільно здійснювати постачан-

ня своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, сво-

бода заснування та свобода надання послуг). Водно-

час Директива містить більш посилені вимоги щодо 

відокремлення операторів системи передачі (TSO)  

у рамках вертикально інтегрованих підприємств; до-

дано положення щодо захисту прав споживачів; по-

силено та деталізовано функції та повноваження ор-

ганів регулювання [7].

Директивою 2005/89/EC визначено заходи, які 

покликані забезпечити безпеку постачання електро-

енергії, що гарантуватиме належне функціонування 

внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний 

рівень взаємозв’язку (interconnection) між країна-

ми-членами, достатній рівень потужності генерації 

та баланс між постачанням і споживанням. Країни –  

члени ЄС повинні визначити загальну, прозору, не-

дискримінаційну політику з безпеки постачання 

електроенергії, що відповідає вимогам конкурентно-

го ринку електроенергії [8]. Вони повинні визначити 

та опублікувати ролі та відповідальність органів вла-

ди та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, 

країни-члени повинні гарантувати безперервність 

постачання електроенергії, вивчати можливості для 

транскордонної співпраці в частині безпеки поста-

чання, знижати довгострокові ефекти від зростаючо-

го попиту, забезпечувати диверсифікацію в генерації 

електроенергії, просувати енергоефективність та ви-

користання нових технологій, забезпечувати постій-

не оновлення мереж.

Регламентом 714/2009/EC установлено прави-

ла для транскордонних обмінів електроенергією  

з метою підвищення конкуренції та гармонізації на 

внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні  

з попереднім Регламентом 1228/2003 цей Регламент 

містить додаткові положення щодо сертифікації 

оператора системи передачі (TSO), запровадження 

мережевих кодексів, оприлюднення інформації сис-

темним оператором. Він також визначає, що Євро-

пейська мережа операторів систем передачі електро-

енергії (ENTSO) відповідає за управління системою 

передачі електроенергії для забезпечення можливос-
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Таблиця 1

План заходів України з модернізації електроенергетики та гармонізації законодавства до норм ЄС відповідно  

до зобов’язань за Угодою про асоціацію

Рік Зобов’язання України База гармонізації Примітки

2015
1. Законодавче закріплення нової моделі 
функціонування ринку електроенергії.  
2. Оновлення Енергетичної стратегії України

Директива №2009/72/ЄС; 
Регламент № 714/2009;  

Директива № 2005/89/ЄС; 
Регламент № 715/2009

Виконано повністю

2016
Визначення незалежного регуляторного органу 
для ринків електроенергії та газу, що відповідає 
критеріям, встановленим законодавством ЄС

Прийнято Закон України 
про НКРЕКП

2017

Створення умов для гарантованого забезпечення 
усіх громадян електроенергією та газом у рамках 
зобов’язань з обслуговування населення, встанов-
лених ЄЕС

Договір про засну-
вання Енергетичного 
Співтовариства, Розділ III

Виконано повністю

2018

Створення умов для здійснення спільних 
досліджень і розробок у галузі ядерної енергетики.  
Приведення правил доступу до пропускної 
спроможності міждержавних електричних мереж 
України у відповідність до законодавства ЄС.  
Забезпечення прозорої цінової та тарифної політики 
у сфері електроенергії.  
Створення інформаційної платформи для публікації 
даних щодо ринку електроенергії України. 
Приєднання до механізму фінансової компенсації 
витрат оператора системи внутрішньої передачі 
електроенергії на розміщення транскордонних 
потоків електроенергії в рамках ENTSO-E.  
Безпека постачання електроенергії. 

Планування розвитку об’єднаної енергетичної си-
стеми.  
Створення механізму затвердження пріоритетних 
проектів спільного інтересу (PECI) у сфері 
електроенергії, природного газу та нафти в рамках 
Енергетичного Співтовариства

Угода про Асоціацію V.1.341,  
Додаток XXVII, 
Регламент № 714/2009;  
Директива № 2009/72/ЄС  
 
 
 
УА IV.11.278  
Регламент № 543/2013 
(Третій енергетичний пакет)  
 
 
 
УА V.1.341, Додаток XXVII  
та Директива № 2005/89/ЄС, 
Директива № 2009/72/ЄС; 
Регламент № 714/2009 
УА V.1.341, Додаток XXVII; 
Регламент №347/2013 
(Третій енергетичний пакет)

Виконано повністю  
 
 
 
 
 
 
У процесі виконання  
 
 
 
 
 
У процесі виконання

2019

Створення оператора ринку та гарантованого по-
купця електроенергії.  
Відокремлення та сертифікація оператора системи 
передачі.  
Забезпечення впровадження нової моделі 
функціонування ринку електроенергії.  
Забезпечення конкурентних цін на ринку 
електроенергії.  
Розмежування функцій постачання та розподілу 
електричної енергії учасниками ринку 
електроенергії

УА V.1.341, Додаток XXVII та 
Директива № 2009/72/ЄС,  
стаття 9 (1),  
Регламент № 714/2009

У процесі виконання

2020 Реалізація проектів Програми INSC відповідно до 
щорічних програм дій за 3 напрямами (секторами) УА V.1.342.3 У процесі виконання

2022

Ефективне використання кредитної допомоги ЄІБ 
та ЄБРР для реформування енергетичного сектора 
України.  
Планування та забезпечення приєднання 
Об’єднаної енергосистеми України до енергетичної 
системи континентальної Європи ENTSO-E

УА V.1.338 V.1.341,  
Додаток XXVII  
та Директива №2009/72/ЄС; 
Регламент № 714/2009

У процесі виконання

Джерело: розроблено автором на основі електронної системи звітування виконання Плану дій за Угодою про асоціацію з ЄС «Пульс Уго-
ди». URL: http://pulse.eu-ua.org/
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ті торгівлі та постачання електроенергії через кордо-

ни в межах ЄС [9].

О
сновні нормативно-правові та організаційні 

зміни в частині трансформації ринку елек-

троенергетики в Україні розпочалися з при-

йняттям 13 квітня 2017 р. Закону України «Про ринок 

електричної енергії», в якому було враховано вимоги 

щодо зобов’язань України за Договором про засну-

вання Енергетичного Співтовариства та Угодою про 

асоціацію; зокрема щодо норм acquis communautaire 

у сфері енергетики, було сформовано законодавче 

підґрунтя для нової моделі ринку електроенергетики, 

яка передбачає існування кількарівневих ринків: 

 балансуючого ринку; 

 ринку допоміжних послуг, 

 ринку «на добу наперед»; 

 внутрішньодобового ринку.

Відповідно до закону двосторонні договори по-

чинають діяти з 1 липня 2019 р., разом з балансую-

чим, «на добу наперед» і внутрішньодобовим ринка-

ми (для побутових споживачів ринок стане доступ-

ним лише у 2020 р.).

Закон України «Про ринок електричної енер-

гії» прийнято у квітні, але його виконання почало-

ся лише із серпня 2017 р. з певним запізненням, що 

може призвести до відставання від вказаних термінів 

у реформі. Основні завдання впровадження Закону –  

створення правового поля на рівні вторинного за-

конодавства, організаційно-технічні заходи, моделю-

вання економічної моделі, розв’язання питання бор-

гів, сертифікація ОСП, створення інфраструктури 

нового ринку, розділення обленерго та інше. У 2018 р. 

діяльність у сфері гармонізації зосереджується як на 

прийнятті Правил ринку, Правил ринку на добу напе-

ред, Кодексів тощо, так і на навчанні фахівців. Майже 

півторамісячна відсутність кворуму НКРЕКП не до-

зволила вчасно прийняти низку нормативно-право-

вих актів нового ринку та розпочати широке обгово-

рення проектів кодексів та правил [4].

Разом із тим, впровадження нової моделі ринку 

електроенергії потребує законодавчих, організацій-

них, фінансових та технічних (технологічних) змін, 

для чого 19 липня 2017 р. Кабінетом Міністрів Украї-

ни було схвалено План організації підготовки про-

ектів актів, необхідних для забезпечення реалізації 

Закону, але лише 9 серпня 2017 р., тобто майже через 

чотири місяці після прийняття Закону, урядом ство-

рено Координаційний центр із забезпечення запрова-

дження нового ринку електричної енергії, Проектний 

офіс, який разом з Регулятором, НЕК «Укренерго» та 

ДП «Енергоринок» розробляють механізми впрова-

дження нового ринку.

Після розблокування роботи НКРЕКП 27–29 груд-

ня 2017 р. прийнято для обговорення проекти Пра-

вил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та вну-

трішньодобового ринку; Правил роздрібного ринку 

електричної енергії; Кодекси системи передачі та 
розподілу тощо. Розпочата, хоча і з запізненням, кор-
поратизація ДП НЕК «Укренерго», створено філії ДП 
«Енергоринок»: оператор ринку та гарантований по-
купець.

Регулятор також прийняв низку постанов, 
що стосуються ліцензування діяльності учасників 
ринку: оператора ринку; діяльності з виробництва 
електричної енергії; діяльності з перепродажу елек-
тричної енергії (трейдерської діяльності); діяльності  
з постачання електричної енергії споживачу; діяль-
ності з розподілу електричної енергії; діяльності зі 
здійснення функцій гарантованого покупця; діяль-
ності з оптового постачання електричної енергії [5].

З 
травня 2017 р. змінилися правила проведення 
аукціонів, і тепер вони проводяться ДП «НЕК 
«Укренерго» на електронній аукціонній плат-

формі Damas, за допомогою якої можна взяти участь 
в аукціоні та отримати доступ до пропускної спро-
можності міждержавних електромереж. Законом 
«Про ринок електричної енергії» передбачено прове-
дення спільних (скоординованих) аукціонів на 2019 р. 
щонайменше із сусідніми системними операторами 
зони ENTSO-E. У кінці серпня та на початку верес-
ня 2017 р. ДП «НЕК «Укренерго» було підготовлено 
та направлено НКРЕКП пакет із п’яти проектів до-
кументів відповідно до вимог прийнятого Закону, які 
регулюють взаємовідносини учасників ринку елек-
тричної енергії на перехідному етапі до впроваджен-
ня спільних (скоординованих) аукціонів, а саме: 

 методика визначення доступної пропускної 
спроможності міждержавних електричних 
мереж ОЕС України;

 правила управління обмеженнями та Поря-
док проведення розподілу пропускної спро-
можності міждержавних перетинів; 

 примірний договір про доступ до пропускної 
спроможності міждержавних перетинів; 

 структура розподілу пропускної спромож-
ності міждержавних перетинів; 

 методи управління обмеженнями міждер-
жавних перетинів [5]. 

У жовтні 2017 р. НКРЕКП опублікувала на своє-
му сайті перші три документи для збору і прийняття 
зауважень та пропозицій, однак прийняти їх не всти-
гла у зв’язку із відсутністю кворуму з листопада 2017 р.  
Як наслідок, Секретаріат Енергетичного Співтова-
риства порушив справи проти України в частині не-
дотримання відповідних правил, а саме – про недо-
тримання НЕК «Укренерго» як оператором системи 
передачі Правил проведення аукціонів, затверджених 
НКРЕКП і пов’язаних з розподілом транскордонних 
потужностей. За інформацією Міненерговугілля, Се-
кретаріат Енергетичного Співтовариства ініціював 
процедуру врегулювання цих спорів. Аукціони на ім-
порт електроенергії будуть розпочаті після того, як 

запрацює нова модель ринку.
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21 листопада 2017 р. між Міненерговугілля та 

корейськими компаніями KEPCO та KOTRA був 

підписаний Меморандум щодо співпраці у сфері 

електроенергетики, зокрема за напрямками: обмін 

інформацією про сферу електроенергетики кожної 

країни; обмін технологіями у сферах Smart Grid, AMI 

(розширені інфраструктурні вимірювання), SCADA 

(контрольне управління та збір даних), управлін-

ня відключеннями та інших; співробітництво щодо 

скорочення втрат енергії при її передачі та розподі-

лі. Дане співробітництво має посприяти створенню 

концепції «розумних мереж» в Україні та підготов-

ки плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії 

України до 2035 р.

У квітні 2018 р ДП «НЕК «Укренерго» провело 

публічне обговорення та подало на затвердження 

НКРЕКП План розвитку Об’єднаної енергетичної 

системи України (ОЕС України) на 2017–2026 рр. На 

найближчі роки план включає реалізацію низки тех-

нічних заходів з підготовки до інтеграції з ENTSO-E, 

розвиток телекомунікаційної мережі та впровадження 

систем автоматичного регулювання частоти й потуж-

ності, комплексну реконструкцію підстанцій 220 кВ  

і вище з повною заміною фізично і морально зноше-

ного основного та допоміжного обладнання [6].

Тим часом, з метою виконання вимог Націо-

нального плану дій з відновлюваної енергетики на 

період до 2020 р. і через велику кількість звернень, 

НКРЕКП почала публікувати статистичну інформа-

цію щодо об’єктів альтернативної електроенергетики, 

яким встановлено «зелений» тариф, а також затвер-

дила зміни до Примірного договору про купівлю-про-

даж електроенергії з відновлюваних джерел (РРА).

С
еред ключових змін такі: фіксований термін дії 

РРА – до 1 січня 2030 р. (до внесення змін при-

близний PPA не встановлював термін його дії, 

і, як правило, зазвичай укладався на рік, а потім що-

річно термін його дії подовжувався); чітке визначення 

форс-мажору; можливість переуступлення права ви-

моги для захисту прав кредиторів; більше варіантів 

для інвесторів для вирішення суперечок; концепції 

попереднього укладення договору (РРА може бути 

укладений до початку будівництва та введення елек-

тростанції в експлуатацію). Варто зазначити, що до-

кумент, головне завдання якого – збільшити кількість 

інвесторів, покращити умови їхньої роботи, а також 

залучити борговий капітал з більш низькою вартіс-

тю – був розроблений фахівцями НКРЕКП спільно  

з такими міжнародними фінансовими установами, як 

ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Кор-

порація приватних закордонних інвестицій (OPIC).

Найголовнішим досягненням для фінансового 

забезпечення модернізації електроенергетики ста-

ло приєднання України до Міжнародного агентства  

з відновлюваних джерел IRENA. Участь у цьому агент-

стві відкриває для України цілу низку можливостей: 

зокрема, однією з головних є можливість подавати 
заявки до Абу-Дабійського фонду розвитку (АDFD) 
щодо отримання пільгових кредитів на «зелені» 
проекти: під 1–2% терміном до 20 років, включаючи 
5-річний пільговий період, при умові співфінансуван-
ня 50/50. Окрім того, приєднання до IRENA дозво-
лить Україні тісніше співпрацювати з розвинутими 
державами задля залучення інвестицій, що вкрай ак-
туально, зважаючи на необхідність виконання цілей 
Національного плану дій з відновлюваної енергетики 
на період до 2020 р. Приєднання до IRENA є додатко-
вою гарантією та стимулом для іноземних інвесторів 
щодо фінансування проектів в Україні.

Разом з тим, залишаються істотні ризики щодо 
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС внаслідок: 

 існуючого обмеження незалежності енерге-
тичного регулятора – Національної комісії 
з питань регулювання енергетики та кому-
нальних послуг, 

 низького рівня обізнаності споживачів елек-
троенергії щодо своїх прав і нових правил 
роботи ринків; 

 обмеженості баз постачання енергоресурсів 
та збуту електроенергії через застарілість 
інфраструктури та дефіциту фінансових ре-
сурсів для капітальних вкладень в енергоге-
неруючі компанії.

ВИСНОВКИ

На основі проаналізованої динаміки формуван-
ня ефективних енергетичних ринків через законот-
ворчий процес та основних заходів з технологічної 
модернізації та фінансового забезпечення реформ 
в енергетичній галузі можна зробити висновок, що 
модернізація як інфраструктури, так і галузі в ціло-
му неможлива без ефективних енергетичних ринків 
з незалежним регулятором, поінформованими та обі-
знаними споживачами, диверсифікованими базами 
постачання енергоресурсів та збуту електроенергії. 

За результатами дослідження пропонуємо такі 

кроки, які сприятимуть прискоренню реформ в елек-

троенергетиці та стимулюватимуть розвиток енерге-

тичних ринків: 

1. Завершити процес приєднання українських 

електромереж до системи ENTSO-E з відповідною 

синхронізацією мереж для забезпечення передачі 

надлишкової електроенергії до країн ЄС.

2. Відкрити доступ через банківську систему 

України до фінансових ресурсів у сфері традиційної 

енергетики, передбачених угодами з Європейським 

інвестиційним банком.

3. Залучити корпоративний сектор до процесу 

імплементації УА в частині оновлення енергетичної 

інфраструктури та використання нових правил на 

ринку електроенергії.

4. Підвищити довіру побутових споживачів до 

нових ринків через завчасне опублікування інформа-
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ції про зміни в правилах надання послуг, публічних 

кампаній з промоції позитивного виграшу домогоспо-

дарств від можливості вибору постачальників та отри-

мання детальної інформації про надані послуги.          
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