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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИДО
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Економіка України перебуває в кризовому стані та терміново потребує прийняття
виважених рішень щодо виходу з кризи. Зокрема потрібно підвищити безпеку держави.
Однією з основних складових безпеки України виступає енергетична (досягнення стану
технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного
забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни [1]).

З огляду на надзвичайно напружені відносини з одним із основних постачальників
традиційних паливних ресурсів (нафти та газу) – Росією, які щодня погіршуються дана
проблема стала особливо актуальною. В березні 2014 року знову як і 5 років тому, коли
виникли проблеми із транзитом газу в країни Європи, криза українсько-російських
відносин досягла, мабуть, свого найвищого рівня за всі роки незалежності України.
Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок диверсифікування джерел енергетичних
ресурсів за географією постачання. Перш за все це стосується європейського напрямку.
Однак виникає проблема невідповідності українського та європейського законодавства в
енергетичній царині. Для успішної євроінтеграції потрібно імплементувати законодавство
ЄС, в тому числі й того що стосується енергетики.

Одним із важливих кроків стало приєднання України до Енергетичного
співтовариства (лютий 2011 р.). Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати
українське законодавство з директивами, регламентами ЄС. Дані зміни на перший погляд
стосуються лише значного підвищення тарифів на енергетичні носії для споживачів. Вже з
1 травня вартість газу для населення зростає на 50 %. Аналогічна ситуація очевидно буде і
на ринку електроенергії. Вартість бензину вже зростає протягом лютого-березня (в
більший мірі це реакція на зростання курсу євровалюти та американського долара). Однак,
директиви передбачають перш за все захист прав споживачів енергетичних ресурсів.
Тобто поряд із зростанням ціни повинна зростати і якість надання послуг шляхом
підвищення рівня конкуренції на енергетичному ринку (директива 2003/54). Іншим
покращенням буде самостійний вибір постачальника енергоресурсів (директива 2003/55).
Гармонізація законодавства на енергетичному ринку України сприятиме спрощенню
виходу на наш ринок європейських енергетичних компаній, збільшенню інвестування у
виробництво енергоресурсів їх транзит, покращенню довкілля шляхом обмеження
шкідливих викидів (для теплової енергетики) [2].

Необхідно досліджувати та застосовувати досвід країн ЄС в процесі реформування
енергетичного ринку електроенергії, імплементувати правові норми ЄС, що сприятиме
розвитку даного ринку та подальшому його інтегруванню у ЄС [3]. Однак енергетичні
проблеми України не обмежуються лише невідповідністю законодавчої бази щодо
регулювання енергоринку. Фахівцями виділено також низький рівень енергоефективності
економіки. Вирішення даної проблеми паралельно дозволить вирішити і проблеми
імпорту енергоресурсів за можливістю зменшення необхідних для споживання обсягів.

1. Енергетична стратегія України до 2030 року / [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.

2. Коссе І. Про наслідки введення директив ЄС для українського енергоринку // І.
Косе / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://oil-gas-energy.com.ua

3. Zaverbny A. Peculiarities of development and reforming markets of electric energy as
one of the key energy products in the European Union // A.Zaverbny / ECONTECHMOD. –
Lublin-Cracow – 2013. – Vol. 2, No 1. 69-73


