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РЕФОРМУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИВ
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Паливно-енергетичний комплекс (надалі – ПЕК) визначено як складну систему
виробництва, направлену на видобуток, розподіл і споживання як первинних паливно-
енергетичних ресурсів, так і перетворених видів енергоносіїв. ПЕК відіграє важливу
стратегічну роль в економіці країни, має визначальний вплив на функціонування всіх
галузей народного господарства, розв’язання проблем соціальної сфери та ступінь
добробуту держави в цілому.

Зазначено, що український паливно-енергетичний комплекс потребує реформації
не тільки через бажання України стати членом Європейського Союзу (внаслідок чого
країні необхідно буде дотримуватися норм і стандартів ЄС), а й через нагальну загрозу
енергетичній безпеці. Насамперед, це пов’язано з тим, що Україна залишається
енергодефіцитною державою, яка власними ресурсами лише на половину задовольняє
потреби в паливі та енергії. Погіршенням ситуації позначено критичну залежність
вітчизняного паливно-енергетичного сектору від постачання природного газу з Росії,
що претендує на монопольне формування цін на енергоносії та визначення умов
поставок.

Через відсутність активних дій щодо модернізації і трансформування ПЕК
протягом останніх десятиліть в цьому секторі сформувалася низка невирішених
проблем, серед яких можна зазначити наступні: висока енергоємність виробництва;
уніфікація енергоносіїв і джерел їх надходження; недостатній рівень забезпечення
власними паливно-енергетичними ресурсами та значні обсяги імпорту (зокрема
природного газу); високий рівень зношеності основних фондів у в житловому секторі,
централізованому теплопостачанні та промисловості; моральний знос газотранспортної
системи; брак механізмів нейтралізації високих цін на енергоносії; низька інвестиційна
привабливість енергетики; недостатній рівень прозорості енергетичного комплексу й
нечітке визначення ринкових правил та ін. [1].

Виявлено, що на сьогодні виникла потреба у проведенні превентивних заходів,
зорієнтованих на досвід країн ЄС, які вже досягли значних успіхів у реформуванні ПЕК
у більш ефективну, безпечну та сталу енергетичну систему. Україна вже зробила перші
кроки у цьому напрямку, офіційно вступивши до Енергетичного Співтовариства у 2010
році [2]. Роз’яснюється, що головне завдання даної європейської спільноти є створення
єдиного внутрішнього ринку природного газу і електроенергії та його правове
регулювання, а також сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-
учасниць угоди. [3]. Таким чином, підписавши Договір Енергетичного Співтовариства,
Україна взяла на себе певні зобов’язання щодо приведення енергетичного сектору у
відповідність з внутрішнім енергетичним ринком та законодавчими актами ЄС. Серед
них виділяються деякі наступні вимоги:

- створення стратегічних запасів нафти;
- розвиток і безпека ядерної енергетики;
- реструктуризація НАК «Нафтогаз»;
- поступове скасування субсидій на газ, вугілля, електроенергію та

перерозподілення бюджетних ресурсів на підтримку заходів з енергоефективності;
- модернізація систем енергопостачання;



- впровадження нормативно-правових актів, які мають створити прозору та
прогнозовану ринкову основу;

- пріоритетність у реалізації величезного потенціалу у сфері енергоефективності,
а також створення законодавчих та економічних механізмів її стимулювання ;

- скорочення попиту на енергоресурси;
- збільшення розробок традиційних і нетрадиційних джерел газу, зокрема

сланцевого;
- популяризація відновлювальних джерел енергії та ін.
На даний момент Україна виконала лише частину вимог Договору Енергетичного

Співтовариства, однак активні дії у сторону реалізації усіх положень підписаного
Договору сприятимуть формуванню енергетичної безпеки і енергетичного ринку у
відповідності до рівня Європейського Союзу.

Зроблено висновок, що існує актуальна потреба реформування паливно-
енергетичного комплексу з урахуванням європейських підходів до енергозбереження та
енергоспоживання [4]. Зазначено, що співробітництво з ЄС відкриває для України
додаткові можливості розвитку та інтеграції з європейськими енергетичними ринками ,
залученню іноземних інвестицій та міжнародних кредитів на оновлення енергетичного
сектору.
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