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Коваленко Л. О., Лук’яшко П. О., Гнедіна К. В. Досвід використання фінансових інструментів модернізації 

електроенергетики країнами пострадянського простору
Метою статті є узагальнення досвіду кран пострадянського простору щодо запровадження фінансових інструментів модернізації електро-
енергетичного сектора. Систематизовано дані щодо використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики урядами країн –  
республік колишнього СРСР. Поряд із групуванням фінансових інструментів за країнами оцінювалися також трансформації структури виробни-
цтва електричної енергії в розрізі первинних джерел за 25 років (1990–2015 рр.). При цьому приділялася увага відновлюваним і викопним джерелам 
енергії з виділенням у структурі останніх природного газу як більш екологічно стійкого. Внаслідок проведеного дослідження отримано висновок 
про визначальну роль об’єктивних чинників розвитку господарства країни в технологічній трансформації її електроенергетичного сектора, тоді 
як урядові дії щодо впровадження фінансових інструментів стимулювання даного процесу мають загалом другорядне значення.
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менти.
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финансовых инструментов модернизации электроэнергетики 
странами постсоветского пространства

Целью статьи является обобщение опыта стран постсоветского 
пространства о введении финансовых инструментов модернизации 
электроэнергетического сектора. В статье систематизированы дан-
ные по использованию финансовых инструментов модернизации элек-
троэнергетики правительствами стран – республик бывшего СССР. 
Наряду с группировкой финансовых инструментов по странам оце-
нивалась также трансформации структуры производства электро-
энергии в разрезе первичных источников за 25 лет (1990–2015 гг.). При 
этом уделялось внимание возобновляемым и ископаемым источникам 
энергии с выделением в структуре последних природного газа как бо-
лее экологически устойчивого. Вследствие проведенного исследования 
получено заключение об определяющей роли объективных факторов 
развития хозяйства страны в технологической трансформации ее 
электроэнергетического сектора, тогда как правительственные дей-
ствия по внедрению финансовых инструментов стимулирования дан-
ного процесса имеют в целом второстепенное значение.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, электроэнерге-
тика, технологическая структура электроэнергетического сектора, 
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Financial Instruments of Modernization of Electric Power Industry  
by the Countries of Post-Soviet Space

The article is aimed at generalizing the experience of the post-Soviet countries 
on introduction of financial instruments of modernization of electric power in-
dustry sector. The article systematizes data on use of financial instruments of 
modernization of electric power industry by the governments of the former 
USSR countries. In addition to grouping of financial instruments by countries, 
was also assessed the transformation of structure of electricity production in 
the context of primary sources for 25 years (1990–2015). Attention was paid 
to renewable and fossil energy sources, with allocation of natural gas in the 
structure of the latter as more ecologically sustainable. As a result of the car-
ried out research, the conclusion was obtained about the determining role of 
objective factors in the development of the country’s economy in the techno-
logical transformation of its electric power industry sector, while government 
actions to implement financial instruments for stimulating this process were 
generally of secondary importance.
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Електроенергетичний сектор України тривалий 
час функціонував без належної уваги з боку дер-
жави, у власності якої після 1991 р. опинилися 

його підприємства. Перехід до ринкових принципів 
господарювання в даній сфері так і не завершено. 
Хоча значна частка електроенергетичних підпри-
ємств і перейшла у приватну власність, держава зали-
шила за собою право суттєвого втручання в їхню ді-
яльність, передусім у процес ціноутворення. Приватні 
власники так і не відчули за собою відповідальність 
за перспективи функціонування даного основопо-
ложного інфраструктурного сегмента економіки. Ак-
тивність щодо відтворення виробничих потужностей 
сектора протягом чверті століття була недостатньою. 
На даний час назріла потреба суттєвої модернізації 
виробничого потенціалу електроенергетики, котру  
з урахуванням загальносвітового вектора її розвитку 
та політичних подій останніх років в Україні доцільно 
здійснювати в напрямку переходу до відновлюваних 
джерел енергії. З огляду на це корисним є вивчення за-
рубіжної практики стимулювання та фінансового за-
безпечення технологічної модернізації сектора.

Дослідження інструментів стимулювання мо-
дернізації електроенергетики викликають інтерес 
науковців у всьому світі, у т. ч. і на пострадянському 
просторі. Публікації останніх років присвячені як 
загальній систематизації фінансових інструментів 
модернізації сектора [1], так і оцінці деяких аспектів 
їх застосування [2; 3]. Здійснювалися також окремі 
спроби вивчення зарубіжного досвіду [4; 5]. Однак 
системне дослідження світового досвіду застосу-
вання фінансових інструментів у цілях модернізації 
електроенергетики ще не проводилося. Метою стат-
ті є оприлюднення частини комплексного досліджен-
ня з узагальнення світового досвіду в даній площині. 
Публікація сконцентрована на оцінці досвіду країн 
пострадянського простору.

Географічна рамка дослідження включає 15 кра - 
їн, показники розвитку електроенергетики яких пред - 
ставлено в табл. 1.

Наведені дані охоплюють період після роз-
паду СРСР і дають загальне уявлення про динаміку 
розвитку електроенергетики кожної з республік, що 
перебували в його складі. За тенденцією розвитку 
електроенергетики 15 колишніх союзних республік 
можна умовно розділити на дві групи: ті, що за 25 ро-
ків незалежності подолали кризові явища в галузі та 
забезпечили зростання виробництва електроенергії 
(Туркменістан, Казахстан, Азербайджан, Узбекис-
тан), і ті, котрим це не вдалося.

Виробництво електричної енергії в Туркмені
стані у 2015 р. було в 1,5 раза більшим, аніж у 1990 р. 
Крім того, незважаючи на збільшення чисельності на-
селення, вдалося досягти й приросту показника ви-
робництва на одну особу. Основу електроенергетики 
країни ще в 1990 р. становила генерація з викори-
станням природного газу (більше 95%), частка гідро-

енергетики, що в 1990 р. наближалася до 5%, з роками 
знизилася до 0. На даний час весь обсяг електричної 
енергії в Туркменістані виробляється з природного 
газу. Тобто екологічна стійкість електроенергетичної 
системи країни дещо знизилася, однак очевидно, що 
згадане вище півтораразове зростання виробництва 
при нульовій генерації гідроенергії потребувало зна-
чних обсягів інвестиційних ресурсів [8]. Пошук даних 
щодо джерел вказаних коштів досить проблематич-
ний, але, враховуючи досить низький рівень плати за 
електроенергію в країні та наявність лімітів безко-
штовних поставок [9], слід припускати високу частку 
державного фінансування.

Необхідно вказати, що зазначені особливості 
розвитку електроенергетики Туркменістану 
визначаються об’єктивними умовами. Країна 

має суттєві запаси природного газу, обсяги видобут-
ку якого не споживаються повністю національним 
господарством, а значною мірою експортуються. Екс-
портується також і електрична енергія. Отже, техно-
логічна концентрація виробництва на надлишковому 
для країни енергоресурсі є цілком природною. Тим 
більше, що природний газ є відносно екологічним ви-
дом палива порівняно з вугіллям і нафтопродуктами. 
Особлива увага розвиткові відновлюваної енергети-
ки в Туркменістані не приділяється.

Обсяги виробленої електричної енергії в Казах
стані у 2015 р. перевищили рівень 1990 р. на 22%, зріс 
також показник виробництва в розрахунку на душу 
населення. Протягом оцінюваного періоду відбувала-
ся трансформація сировинного базису електроенер-
гетики (табл. 2).

З представлених даних найбільш помітним є 
суттєве зростання частки природного газу в структу-
рі джерел генерації електричної енергії в Казахстані, 
котра супроводжувалася скороченням частки нафто-
продуктів. Вказані трансформації обумовлені пере-
ходом на вітчизняні джерела енергоносіїв у інтересах 
енергетичної безпеки. Слід вказати, що зазначені змі-
ни відповідають загальносвітовому тренду в електро-
енергетиці, адже природний газ є більш екологічно 
стійким енергоносієм, аніж нафтопродукти.

Урядові ініціативи щодо застосування фінан-
сових інструментів модернізації сектора, на відміну 
від Туркменістану, спрямовані на широке коло цілей. 
Якщо інвестиції у великі об’єкти традиційної елек-
троенергетики передбачали серйозну участь бюдже-
ту [10], то розвиток генерації з відновлюваних джерел 
стимулювався як ресурсами міжнародних фінансових 
установ [11], так і нормативно встановленими префе-
ренціями [12] та податками [13]. На жаль, результати 
стимулювання розвитку відновлюваної електроенер-
гетики до кінця 2015 р. ще не проявилися, тому го-
ворити про ефективність запровадженого комплексу 
ініціатив зарано.

http://www.business-inform.net
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Таблиця 1

Показники розвитку електроенергетики країн пострадянського простору

№ 
з/п Країна Од. виміру 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2015 р. Темп зростання 2015 р. 

до 1990 р., %

1 Азербайджан
ГВт год 23152 18699 18710 24688 106,6

КВт год/особу 3234 2323 2066 2559 79,1

2 Білорусь
ГВт год 39526 26101 34895 34082 86,2

КВт год/особу 3879 2615 3677 3592 92,6

3 Вірменія
ГВт год 10362 5958 6491 7799 75,3

КВт год/особу 2929 1941 2256 2674 91,3

4 Грузія
ГВт год 13724 10833 10124 10833 78,9

КВт год/особу 2858 2452 2579 2914 102,0

5 Естонія
ГВт год 17181 8513 12964 10417 60,6

КВт год/особу 10949 6094 9737 7919 72,3

6 Казахстан
ГВт год 87379 51324 82646 106468 121,8

КВт год/особу 5345 3448 5064 6069 113,5

7 Киргизстан
ГВт год 15732 14931 12100 13030 82,8

КВт год/особу 3583 3048 2221 2187 61,1

8 Латвія
ГВт год 6648 11425 5749 4933 74,2

КВт год/особу 2496 4826 2741 2495 99,9

9 Литва
ГВт год 28405 11425 5749 4933 17,4

КВт год/особу 7682 3265 1856 1698 22,1

10 Молдова
ГВт год 16221 5606 6113 6091 37,6

КВт год/особу 4389 1540 1716 1714 39,0

11 Росія
ГВт год 1082152 877766 1038030 1067544 98,7

КВт год/особу 7297 5988 7267 7409 101,5

12 Таджикистан
ГВт год 18146 14247 16435 17162 94,6

КВт год/особу 3434 2292 2151 2008 58,5

13 Туркменістан
ГВт год 14610 9845 16660 22534 154,2

КВт год/особу 3966 2180 3275 4049 102,1

14 Узбекистан
ГВт год 56325 46864 51700 57280 101,7

КВт год/особу 2746 1901 1810 1830 66,6

15 Україна
ГВт год 298835 171445 188828 163682 54,8

КВт год/особу 5759 3486 4117 3625 62,9

Джерело: розраховано та складено на основі [6; 7].

Таблиця 2

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Казахстані, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 71,1 69,5 80,7 71,6

Нафтопродукти 10,0 5,2 0,8 1,2

Природний газ 10,5 10,7 8,9 18,4

Гідроенергія 8,4 14,7 9,7 8,7

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

В Азербайджані виробництво електроенергії 
за 25 років збільшено всього на 7% порівняно з рівнем 
1990 р., однак показник генерації на душу населення 
зменшився у зв’язку зі збільшенням останнього на  
2,5 млн осіб, або більше, ніж на третину. Трансформа-
цію сировинного базису генерації електричної енергії 
Азербайджану представлено в табл. 3.

Представлені дані засвідчують, що після суттє-
вого зміщення сировинної бази електроенергетики 
в бік нафтопродуктів, яке спостерігалося зокрема  
у 2000 р., у країні було відновлено та підвищено роль 
природного газу як первинного енергоносія. Неста-
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більним також було значення гідроенергетики для 
генерації Азербайджану. Оцінюючи трансформа-
цію структури споживання енергоносіїв для потреб 
електроенергетики країни, варто відзначити загальне 
підвищення рівня екологічної стійкості галузі, котре 
відбулося завдяки переходу на відносно дружній до 
навколишнього середовища природний газ.

Таблиця 3

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Азербайджані, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Нафтопродукти 34,4 72,0 0,1 6,5

Природний газ 58,4 19,8 81,5 86,1

Гідроенергія 7,2 8,2 18,4 6,6

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

Наявність значних запасів природного газу  
в країні дестимулює урядову активність щодо роз-
витку відновлюваної енергетики, тому особливих 
фінансових інструментів в Азербайджані не запро-
ваджено. Відновлення виробничих потужностей з ге - 
нерації електричної енергії відбувалося переважно за 
рахунок вкладення бюджетних коштів [14, с. 71], а не-
численні демонстративно-показові проекти віднов-
люваної енергетики реалізовані на грантові кошти 
іноземних установ [15, с. 66].

Електроенергетичний сектор Узбекистану у 
2015 р. досягнув рівня виробництва дещо ви-
щого за показник 1990 р., щоправда, приріст 

чисельності населення майже на 11 млн осіб обумо-
вив зниження середньодушового показника на трети-
ну. За розглядуваний період у структурі використову-
ваної електроенергетикою сировини сталися відчутні 
зрушення, дані про які представлено в табл. 4.

Таблиця 4

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Узбекистані, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 7,4 4,1 4,1 4,1

Нафтопродукти 4,4 10,1 1,5 0,3

Природний газ 76,4 73,3 73,5 75,0

Гідроенергія 11,8 12,5 21,0 20,7

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

Основною трансформацією сировинного бази-
су Узбекистану слід вважати зростання частки гідро-
енергетики практично у 2 рази у 2015 р. порівняно  
з 1990 р. Використання гідроенергії дозволило скоро-
тити споживання вугілля та нафтопродуктів. Частка 

природного газу в структурі генерації електричної 
енергії залишалася стабільно високою. Загальний век-
тор розвитку електроенергетичного комплексу краї-
ни відповідає загальносвітовій тенденції до переходу 
на відновлювані та більш екологічно стійкі ресурси.

Досягнення вищеописаної трансформації уз-
бецької електроенергетики супроводжувало-
ся впровадженням досить широкого переліку 

фінансових інструментів стимулювання модернізації 
сектора. Зокрема, постановами Президента Респу-
бліки Узбекистан «Про програму заходів з подальшо-
го розвитку відновлюваної енергетики, підвищення 
енергоефективності в галузях економіки й соціальній 
сфері на 2017–2021 роки» [16] та «Про програму дій з 
подальшого розвитку гідроенергетики на 2017–2021 
роки» [17] окреслено податкові пільги для виробни-
ків електроенергії з відновлюваних джерел, пріори-
тетність виробленої ними енергії в транспортуванні 
та розподілі, обмеження рівня націнок при її реаліза-
ції та передбачено створення Фонду реконструкції та 
розвитку країни, серед цільових пріоритетів якого є 
розвиток відновлюваної енергетики. Крім того, озна-
ченими документами передбачена участь бюджету та 
міжнародних фінансових установ у проектах з модер-
нізації електроенергетики.

Російська Федерація станом на 2015 р. ще не 
повною мірою досягнула обсягу генерації електрич-
ної енергії рівня 1990 р., хоча за показником вироб-
ництва на душу населення дещо перевищила його. 
Трансформації сировинної бази генерації країни 
представлено в табл. 5.

Таблиця 5

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Російській Федерації, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 14,5 20,0 16,0 14,9

Нафтопродукти 11,9 3,8 0,9 0,9

Природний газ 47,3 42,2 50,1 49,6

Біопаливо 0,0 0,0 0,0 0,0

Відходи – 0,3 0,3 0,3

Атомна енергія 10,9 14,9 16,4 18,3

Гідроенергія 15,3 18,8 16,2 15,9

Геотермальна 
енергія 0,0 0,0 0,0 0,0

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

Спектр використовуваних джерел генерації 
електроенергії Російської Федерації був ширшим ще 
від часу існування СРСР. Уже в 1990 р. у цій країні ви-
користовувалися біопаливо та геотермальна енергія, 
хоча обсяги генерації на їх основі були і залишаються 
незначними. Відходи як сировину для виробництва 
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електроенергії в Росії стали використовувати вже піс-
ля розпаду СРСР. Однак жодне з відновлюваних дже-
рел енергії, окрім гідроенергії, так і не стало суттєвим 
для російського електроенергетичного сектора. Тра-
диційно значна роль у його функціонуванні належить 
вугіллю, хоча зростання частки даного викопного 
палива, котре спостерігалося у 2000 р., усе ж вдало-
ся подолати. До 1 відсотка зведена частка нафтопро-
дуктів у сировинному базисі генерації електроенергії. 
Натомість відбулося зростання частки природного 
газу та атомної енергетики.

З точки зору екологічної стійкості описані вище 
трансформації можна оцінювати як нейтральні, 
оскільки їх основою була заміна однієї шкід-

ливої для довкілля технології іншою (використання 
нафтопродуктів було заміщене спочатку вугіллям та 
атомною енергією, а потім просто атомною енергією). 
Загалом названі трансформації відображають зна-
чення нафти та нафтопродуктів у складі експортного 
потенціалу Російської Федерації та характеризують 
недостатню увагу уряду країни до питання розвитку 
відновлюваної енергетики.

У Росії нечисленні проекти відновлюваної енер-
гетики фінансуються з використанням бюджетних ко-
штів (для обмеженого переліку технологій) або шля-
хом залучення ресурсів міжнародних та іноземних 
фінансових установ [18]. Хоча в країні загалом перед-
бачені спеціальні фінансові інструменти стимулюван-
ня відновлюваної енергетики (пріоритетна закупівля 
електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, 
за регульованими цінами; довгострокові контракти на 
продаж потужності за підвищеними цінами), до гене-
руючих підприємств висуваються досить суворі квалі-
фікаційні вимоги, а право на використання інструмен-
тів надається на конкурсній основі, що суттєво знижує 
інтерес інвесторів. Кабаєв І. В. зазначає, що за чотири 
роки було відібрано всього 119 проектів сукупною 
встановленою потужністю 2055,6 МВт [19, с. 55].

Обсяги виробництва електроенергії в Таджи
кистані до 2015 р. повністю не відновлені на рівні 
1990 р., а з урахуванням зростання чисельності насе-
лення середньодушовий показник за 25 років знизив-
ся на 40%.

Основу електроенергетичного сектора країни 
ще у 1990 р. становили гідроелектростанції (91% об-
сягу генерації). До 2015 р. роль гідроенергетики зрос-
ла ще більше (98% сукупної генерації). Решта електро-
енергії до 2012 р. вироблялася з використанням при-
родного газу, після чого відбувся перехід на вугілля.

Основними фінансовими інструментами мо-
дернізації існуючих потужностей електроенергетики 
Таджикистану були ресурси бюджету [20] та вкладен-
ня міжнародних фінансових організацій [21]. У за-
провадженні додаткових інструментів стимулювання 
відновлюваної енергетики уряд країни вочевидь не 
зацікавлений.

Наступною країною, яка перебувала у складі 
СРСР, за темпом зростання обсягів генерації 
електричної енергії у 2015 р. по відношенню 

до 1990 р., є Білорусь. Дана країна до кінця 2015 р. 
так і не вийшла на рівень виробництва 1990 р. ані за 
загальним показником, ані в перерахунку на душу 
населення. Трансформації технологічної структури 
електроенергетичного сектора Білорусі представле-
но в табл. 6.

Таблиця 6

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Білорусі, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля – – 0,1 0,1

Нафтопродукти 47,8 6,6 2,4 1,1

Природний газ 52,1 93,3 97,1 97,9

Біопаливо – – 0,2 0,4

Відходи – – 0,0 0,1

Гідроенергія 0,1 0,1 0,1 0,3

Енергія сонця – – – 0,0

Енергія вітру – – 0,0 0,1

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

У 1990 р. у Білорусі електроенергію виробляли 
переважно на основі використання природного газу 
та нафтопродуктів. Реалії пострадянського періоду 
змусили країну обмежити споживання нафтопродук-
тів та зосередити генеруючий потенціал на викорис-
танні природного газу. Уряд країни веде досить ак-
тивну діяльність у напрямі технологічної та сировин-
ної диверсифікації електроенергетичного сектора, 
що підтверджується суттєвим розширенням переліку 
застосовуваних електроенергетикою первинних ви-
дів енергії. Частина генеруючих потужностей Білору-
сі вже з 2002 р. працює на вугіллі. Вітрова енергетика 
розвивається в країні з 2004 р., біопаливо використо-
вується для виробництва електроенергії з 2006 р., від-
ходи – з 2009 р., а випромінювання сонця – з 2014 р.  
Нарощуються також потужності гідроенергетики.  
І хоча сукупне виробництво електричної енергії з від-
новлюваних джерел у 2015 р. не досягало й 1% від за-
гального обсягу генерації, відновлювана енергетика 
Білорусі розвивається стрімкими темпами.

Основними інструментами фінансування роз-
витку енергетичного сектора Білорусі є бюджетні 
вкладення та власні кошти державного монополіста 
«Бєленерго» [22]. Основними ж засобами стимулю-
вання розподіленої генерації з відновлюваних джерел 
слід вважати «зелений» тариф [23], гарантії придбан-
ня та податкові пільги [24].

Темп зростання обсягу виробництва елек-
тричної енергії в Киргизстані за оцінюваний пері-
од близький до білоруського показника, хоча рівень 
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генерації в розрахунку на душу населення знизився 
більш суттєво (–17% у Киргизстані проти –7% у Бі-
лорусі). Динаміку сировинної структури киргизької 
електроенергетики відображено в табл. 7.

Таблиця 7

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Киргизстані, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 13,1 4,3 5,0 13,2

Нафтопродукти – – 1,7 0,3

Природний газ 23,5 9,8 1,5 1,3

Гідроенергія 63,5 85,9 91,8 85,2

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

Трансформації сировинної структури електро-
енергетики Киргизстану за 25 років загалом можна 
оцінити позитивно, адже в остаточному підсумку 
майже весь обсяг генерації 1990 р. із застосуванням 
природного газу у 2015 р. був перекритий за рахунок 
збільшення генерації гідроелектростанціями. Однак 
досвід попередніх десятиліть засвідчує можливості 
скорочення споживання вугілля, котре у 2015 р. було 
відновлене майже до рівня 1990 р.

Для розвитку та відновлення енергогенерую-
чих потужностей у Киргизстані використовуються 
як бюджетні ресурси [25], так і кошти міжнародних 
фінансових установ [26]. Законом «Про відновлюва-
ні джерела енергії» передбачені також стимули для 
розвитку розподіленої генерації: «зелений» тариф, 
податкові пільги та гарантоване придбання енергії, 
виробленої на основі відновлюваних джерел [27].

Наступною за темпом приросту генерації елек-
тричної енергії у 2015 р. по відношенню до рівня 1990 р.  
з пострадянських країн є Грузія, де рівень виробни-
цтва кінця радянської доби відновлено лише на 79%. 
За показником виробництва на душу населення, про-
те, відбувся приріст, що пов’язано зі зменшенням 
його чисельності більше, ніж на 12%.

Електроенергетика Грузії ще з радянських часів 
заснована на використанні гідроенергії. У 1990 р.  
частка останньої у складі ресурсів генерації 

перевищувала 55%, тоді як частки нафтопродуктів 
та природного газу становили відповідно 29% і 16%.  
У подальшому використання нафтопродуктів прак-
тично припинилося та було компенсовано зростан-
ням часток природного газу та гідроенергетики.  
У 2015 р. їх частки становили відповідно 22% і 78%.

Необхідно вказати, що Грузією практично не 
визначено спеціальних інструментів стимулювання 
розвитку електроенергетики загалом і відновлюваної 
зокрема. Як такі можна згадати хіба що політику «чи-
стого рахунку» [28] та діяльність державного Фонду 

енергетичного розвитку Грузії, котрий займається 
підготовкою енергетичних проектів та їх «продажем» 
інвесторам [15, с. 92].

Вірменія у 2015 р. відновила обсяги генерації 
електричної енергії 1990 р. лише на ¾, тоді як показ-
ник виробництва на душу населення – на 91%. Транс-
формації сировинної структури генерації Вірменії 
відображено в табл. 8.

Таблиця 8

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії у Вірменії, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Нафтопродукти 68,6 – – –

Природний газ 16,4 45,2 22,2 35,9

Атомна енергія – 33,7 38,4 35,7

Гідроенергія 15,0 21,2 39,4 28,3

Енергія сонця – – – 0,0

Енергія вітру – – 0,0 0,0

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

У 1990 р. основним типом енергоносіїв, викорис-
товуваних для виробництва електричної енер-
гії у Вірменії, були нафтопродукти. Однак після 

розпаду СРСР країна опинилася перед потребою їх 
імпорту, і вже у 1993 р. було прийнято рішення про 
відновлення діяльності законсервованої після зем-
летрусу Вірменської АЕС. Атомна енергія дозволила 
частково вирішити проблему дефіциту енергетичного 
балансу країни. Решта потреби була задоволена через 
збільшення споживання природного газу електро-
енергетикою. Необхідно відзначити поступову появу  
в електроенергетиці країни вітрової та сонячної енер-
гії, хоча обсяги їх генерації залишаються мізерними.

Нечисленні проекти з модернізації електро-
енергетичного сектора Вірменії фінансувалися за 
рахунок міжнародних кредитів та проектів міжна-
родної технічної допомоги [29; 30, с. 95–105]. З метою 
стимулювання відновлюваної енергетики в країні 
впроваджені: «зелений» тариф, політика «чистого ра-
хунку», гарантовані закупівлі виробленої з відновлю-
ваних джерел енергії та цільові надбавки до тарифів 
[15, с. 44].

Практично на ¾ відтворено загальні обсяги ви-
робництва електроенергії 1990 р. у Латвії. При цьому 
у 2015 р. обсяг виробництва в перерахунку на одну 
особу майже дорівнював показникові 1990 р. Зміни 
сировинної бази електроенергетики країни наведено 
в табл. 9.

Зміни сировинного та технологічного базису 
Литви за період 1990–2015 рр. достатньо супереч-
ливі. З одного боку, екологічна стійкість сектора 
очевидно знизилася, адже замість відновлюваної 
гідроенергії основним первинним енергоресурсом 



БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’201846

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	З
АК

О
РД

О
Н

Н
И

Й
 Д

О
СВ

ІД

www.business-inform.net

став природний газ. З іншого боку, країна практично 
відмовилася від споживання вугілля та нафтопродук-
тів для виробництва електричної енергії та досить 
стрімко розвиває вітрову енергетику та генерацію на 
основі біопалива. Хоча частка відновлюваних дже-
рел і знизилася у 2015 р. (50,2%) порівняно з 1990 р. 
(67,6%), однак залишається достатньо високою та має 
непогані перспективи подальшого зростання.

Таблиця 9

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Латвії, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 0,9 1,9 0,0 –

Нафтопродукти 5,4 2,6 0,0 0,0

Природний газ 26,1 27,3 45,1 49,8

Біопаливо – – 1,0 13,9

Гідроенергія 67,6 68,2 53,1 33,6

Енергія вітру – 0,1 0,7 2,7

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

З метою модернізації в електроенергетику Лат-
вії залучаються кошти міжнародних організацій та 
ЄС як на грантовій, так і на кредитній основах [31, 
с. 52]. У країні передбачено такі інструменти стиму-
лювання приватних інвестиційних вкладень у віднов-
лювану енергетику: «зелений» тариф, «чистий раху-
нок», компенсація витрат на підключення до мережі 
[32]. Динаміка показників відновлюваної енергетики 
Латвії дозволяє стверджувати, що запропонований 
урядом набір фінансових інструментів стимулювання 
даного виду діяльності досить ефективний у існую-
чих умовах розвитку країни.

Електроенергетика Естонії за 25 років змогла 
відновити рівень виробництва радянського пе-
ріоду лише на 61%, а показник генерації в роз-

рахунку на душу населення – на 72%. Зміни, що від-
бувалися в сировинно-технологічному базисі країни, 
представлено в табл. 10.

Дані свідчать, що основу електроенергетики 
країни становить генерація з використанням вугілля. 
Чималими в 1990 р. були й частки нафтопродуктів та 
природного газу. Однак з роками названі види ви-
копного палива поступаються місцем відновлюваним 
джерелам енергії. У відновлюваній енергетиці країни 
провідне місце посідає біопаливо, також стрімко роз-
вивається вітроенергетика.

Варто відзначити, що стосовно Естонії не вдало-
ся віднайти інформації про чисельний комплекс ви-
користовуваних інструментів стимулювання віднов-
люваної енергетики. У літературі згадуються лише 
два специфічні інструменти залучення інвестиційних 
ресурсів у даний сегмент електроенергетики: цільові 

надбавки до тарифів [33] та «торгівля статистикою». 
Останній інструмент є специфічним для пострадян-
ської Прибалтики. Естонія за часткою відновлюваної 
енергії в структурі виробництва та споживання елек-
тричної енергії значно перевищує цільові показники 
розвитку енергетики країн ЄС на найближчі роки. 
Деякі з інших європейських країн далекі від цільових 
значень, що й породжує можливість платного усеред-
нення показників [34].

Таблиця 10

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Естонії, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 86,0 92,1 89,3 82,5

Нафтопродукти 8,4 0,7 0,3 1,2

Природний газ 5,6 7,0 2,3 0,6

Біопаливо – 0,2 5,7 7,3

Відходи – – – 1,2

Гідроенергія – 0,1 0,2 0,3

Енергія вітру – – 2,1 6,9

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

На тринадцятому місці серед п’ятнадцяти ко-
лишніх республік СРСР за показником до-
сягнення обсягу генерації електричної енер-

гії 1990 р. перебуває Україна, якій у 2015 р. вдалося 
виробити лише 55% вказаного обсягу. Генерація в пе-
рерахунку на душу населення становила всього 63% 
рівня 1990 р. Структуру використовуваних первин-
них джерел енергії країни представлено в табл. 11.

Таблиця 11

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Україні, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 38,2 30,0 36,9 34,3

Нафтопродукти 16,1 0,7 0,4 0,5

Природний газ 16,7 17,5 8,3 6,2

Біопаливо – – 0,1 0,1

Атомна енергія 25,5 45,1 47,2 53,5

Гідроенергія 3,6 6,7 7,0 4,3

Енергія сонця – – – 0,3

Енергія вітру – 0,0 0,0 0,7

Інші – – – 0,3

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

Слід відзначити, що скорочення використання 
викопних первинних енергоносіїв для потреб електро-
енергетики в абсолютних обсягах відбулося за всіма 
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їх видами, окрім ядерного палива. Відповідно атомна 
енергія посіла місце найбільш важливого первинного 
джерела. Споживання підприємствами електроенер-
гетики природного газу та нафтопродуктів у 2015 р. 
було відносно невеликим, тоді як вугілля залишалося 
важливим ресурсом. Споживання останнього знизи-
лося лише в два рази. Динаміка значення відновлюва-
них джерел для української електроенергетики є неза-
довільною та свідчить про вкрай млявий їх розвиток.

В Україні використовується значний арсенал ін-
струментів стимулювання модернізації елек-
троенергетики. Періодичні екстрені потреби 

фінансуються з державного бюджету [35; 36, с. 33],  
а поточна модернізація об’єктів традиційної енер-
гетики – із залученням донорської допомоги [37]. 
Стимулювання розвитку відновлюваної енергетики 
відбувається через гарантії придбання електроенер-
гії, виробленої з відновлюваних джерел, «зелений» 
тариф, податкові пільги, «чистий рахунок» [38].

У Молдові у 2015 р. виробництво електроенер-
гії становило лише 38% від рівня 1990 р., або 39% за 
показником виробництва на душу населення. Струк-
туру виробництва електричної енергії в країні за пер-
винними джерелами наведено в табл. 12.

Таблиця 12

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Молдові, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Вугілля 30,8 2,9 – –

Нафтопродукти 25,4 0,6 0,5 0,1

Природний газ 42,3 89,8 92,9 94,5

Біопаливо – – – 0,2

Гідроенергія 1,6 6,7 6,7 5,1

Енергія сонця – – – 0,0

Енергія вітру – – – 0,0

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

Сировинний баланс електроенергетики Молдо-
ви зазнав значних змін практично одразу після роз-
паду радянської системи господарювання. Вугілля та 
нафтопродукти вийшли з ужитку в галузі. Однак вони 
не були компенсовані іншими джерелами. Переважна 
частина електроенергії почала вироблятися на основі 
використання природного газу. Виробництво з дано-
го викопного палива перебувало на рівні, близькому 
(3/4–4/5) до показника 1990 р. Генерація на основі гід-
роенергії набула більшого значення в енергосистемі, 
щоправда за абсолютним значенням зросла недостат-
ньо (на 20–50% від рівня 1990 р.). Позитивним слід 
вважати використання нетрадиційних технологій 
генерації (з біопалива, сонячного випромінювання та 
вітру), однак їх розвиток розпочався лише у 2013 р.,  

а результати поки що незначущі. Та все ж таки, з по-
гляду екологічної стійкості, трансформація ресурс-
ного базису електроенергетики Молдови через зрос-
тання частки більш екологічно дружнього палива – 
природного газу – є позитивною.

Для модернізації електроенергетики Молдови 
важливе значення мають такі фінансові інструменти, 
як позики міжнародних фінансово-кредитних уста-
нов [39] та кошти міжнародної технічної допомоги 
[40]. З метою стимулювання притоку приватних ін-
вестицій у галузь в країні впроваджено такі інстру-
менти стимулювання модернізації електроенерге-
тики: гарантії закупівлі, «зелений» тариф і «чистий 
рахунок» [41]. Передбачено також функціонування 
спеціального фонду стимулювання енергоефектив-
ності та розвитку відновлюваної енергетики [42].

Найбільш проблематична ситуація з відтво-
ренням обсягів генерації електричної енер-
гії радянської доби спостерігається в Литві.  

У 2015 р. у країні було вироблено всього 17% електро-
енергії від рівня 1990 р. Показник виробництва на 
душу населення знизився на 78%. Сировинну струк-
туру виробництва сектора наведено в табл. 13.

Таблиця 13

Частка основних енергоносіїв у структурі виробленої 
електричної енергії в Литві, %

Енергоносії
Рік

1990 2000 2010 2015

Нафтопродукти 14,6 5,7 11,3 5,6

Природний газ 23,8 14,1 55,4 40,1

Біопаливо – – 2,6 8,2

Відходи – – – 2,1

Атомна енергія 60,0 73,7 – –

Гідроенергія 1,5 5,6 22,5 20,8

Енергія сонця – – – 1,5

Енергія вітру – – 3,9 16,4

Інші 0,1 0,8 4,3 5,4

Джерело: розраховано та складено на основі [6].

У період 1990–2015 рр. у Литві використовував-
ся найбільший спектр первинних джерел для генера-
ції електричної енергії. Трансформації, що відбули-
ся в сировинному базисі електроенергетики, також 
були найбільш значними серед пострадянських країн. 
Фактично електроенергетичний сектор країни зазнав 
повної перебудови. Зокрема, Литва повністю відмо-
вилася від атомної енергетики, споживання викоп-
ного вуглецевого палива кардинально скоротилося – 
хоча використання природного газу та нафтопродук-
тів і дозволяє виробити левову частку електроенергії, 
в абсолютних обсягах дана діяльність скоротилася 
відповідно до 29% та 7% рівня 1990 р. Натомість у 2,5 
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разу зріс обсяг виробництва електрики на основі гід-
роресурсів, стрімко розвивається генерація з відхо-
дів, сонця та вітру.

До інструментів стимулювання модернізації 
електроенергетики, запроваджених у Литві, необхід-
но віднести енергетичні аукціони та «чистий раху-
нок» [43]. Передбачена також компенсація частини 
витрат виробника електричної енергії з відновлюва-
них джерел на підключення до мережі [44]. 

Систематизуємо фінансові інструменти, що за-
стосовуються колишніми союзними республіками 
для модернізації електроенергетики (табл. 14).

 
ВИСНОВКИ
Розпад цілісної господарської системи СРСР 

обумовив посилення контрасту електроенергетич-
них систем колишніх союзних республік. Кожна з них 
стала обмежена власною сировинною базою, що і ви-
значило подальшу траєкторію розвитку. Країни При-
балтійського регіону, практично не маючи внутрішніх 
викопних енергоносіїв, з метою енергетичної безпеки 
та незалежності від Росії були вимушені орієнтувати-
ся на відновлювані джерела енергії. Останній факт 
є визначальним об’єктивним чинником успіху тех-
нологічної модернізації електроенергетики кожної  
з них. Азербайджан і Казахстан, маючи значні запаси 
природного газу, який є не тільки відносно більш еко-
логічним видом палива, але й легко транспортується 
та не потребує суттєвої підготовки до споживання, 
цілком закономірно збільшили частку даного ресурсу  
в сировинному базисі електроенергетики. Білорусь 
має додаткові знижки на природний газ через полі-
тичний союз із РФ. Уряди решти країн не особливо 
дбають про розвиток електроенергетики, незважа-
ючи на впровадження комплексу фінансових інстру-
ментів її технологічної модернізації. Отже, видається 
очевидним, що визначальну роль у процесі модерні-
зації мають об’єктивні чинники.

Не залежить ефективність урядової політики  
і від кількості запроваджених інструментів. Литва, 
наприклад, суттєво збільшила частку відновлюваних 
джерел у виробництві електричної енергії, хоча впро-
вадила всього чотири інструменти, тоді як в Україні 
впроваджено шість інструментів, а відновлювана 
енергетика розвивається мляво. Щоправда, запро-
ваджені в країнах інструменти відмінні. Останнє до-
зволяє констатувати потребу подальшого глибокого 
дослідження ролі фінансових інструментів у процесі 
модернізації електроенергетики з метою виявлення 
найбільш дієвих видів та комбінацій.                 
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