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Питання необхідності створення в нашій країні конкурентного 

енергоринку знову набуває актуального значення. Якщо держава 
володіє потужною енергетикою, здатною забезпечувати як мінімум 
свої внутрішні потреби, це означає, що у сучасному світі вона 
отримує серйозні переваги. Україна, в силу свого, геополітичного 
розміщення має в розпорядженні ці переваги і не може ними не 
скористатися.  

Сьогодні Україна має надмірні енергогенеруючі потужності.  
При щорічному споживанні близько 120 млрд. кВт-ч українські 
електростанції можуть виробляти до160 млрд. кВт-ч. У 2018 році 
Україна виробила 159,350 млрд. кВт-ч. електроенергії. Країна третій 
рік поспіль збільшує виробництво електроенергії − росте попит як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Щорічно Україна нарощує 
об'єми експорту електроенергії в Молдову, а також в країни Європи: 
Угорщину, Польщу, Словаччину, Румунію, що входять в так звану 
об'єднану європейську енергосистему. За даними Державної 
фіскальної служби України, в 2018 році було експортовано 
електроенергії на загальну суму 331,9 млн дол. [1].  

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України, чекає 
збільшення об'ємів експорту в 2019 році до 6420,0 млн кВт-ч. За 
період січень-серпень 2019 року Україна збільшила виручку від 
експорту електроенергії на 12,6% (на 26,828 млн. дол.) порівняно з 
аналогічним періодом 2018 року [1]. Такий енергетичний потенціал 
можна використати не лише для зміцнення національної 
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енергетичної безпеки, але і для посилення геоекономічних і 
геополітичний позицій України в Центральній і Східній Європі. 

Надалі збільшенню експортних постачань сприятиме проект по 
приєднанню Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України до 
континентальної синхронної частини європейської енергосистеми 
ENTSO-E. Цей проект також спрямований на підвищення 
енергетичній безпеки країни, оскільки передбачає відділення від 
енергетичних систем Росії і Білорусі, з якими ОEС України зараз 
працює в спільному режимі. 

Україна через декілька років може стати своєрідним 
енергетичним мостом між Заходом і Сходом. При цьому важливо 
відмітити, що експорт електроенергії в значно меншому ступені 
схильний до різного роду торгівельних обмежень. На нього не існує 
мито, і Євросоюз ніколи не робив ніяких захисних заходів відносно 
імпорту цієї продукції. Зробивши ставку на інтеграцію в 
загальноєвропейську енергосистему, Україна набуде стабільного, 
прогнозованого і довгострокового джерела доходу від 
зовнішньоекономічних операцій. 

На жаль, на шляху ефективного експортного потенціалу у 
вітчизняної електроенергетики існує ряд проблем. В першу чергу − 
дефіцит інвестицій Так відповідно до енергетичної стратегії до 2030 
року Україна планує збільшити виробництво електроенергії до 185 
млрд. кВт.-год, а відповідно і експорт електроенергії. Для цього 
потрібні капіталовкладення в теплову генерацію, в розвиток 
гідроенергетики, «зеленої» енергетики, в ядерну енергетику; 
введення в експлуатацію значних енергогенеруючих потужностей; 
підтримання системи магістральних, міждержавних і розподільних 
електричних потужностей, включаючи забезпечення паралельної 
роботи Об'єднаної енергосистеми України і ENTSO-E; оновлення і 
введення в експлуатацію додаткових трансформаторних станцій. 

Всього за оцінками Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження, за останні 5 років Україна вже залучила у свою 
відновлювану енергетику близько 3 млрд. євро, а для реалізації 
енергетичної стратегії до 2035 року потрібно ще близько  
30 млрд. євро [2]. 



18 │ ІІ науково-практична конференція 
  

Однак треба зазначити, що в Україні спостерігається бум 
інвестицій в «зелену» енергетику. Приватні домогосподарства і 
великі інвестори в 2019 році продовжують активно вкладати в 
відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Відправною точкою 
інвестиційного буму вважають 2015 рік, коли в Україні було 
прийнято законодавство, яке демонополізувало ринок відновлюваної 
генерації в Україні та надало широкі можливості для інвестицій 
різним за величиною національним і міжнародним інвесторам. 
Сьогодні українське законодавство не тільки забезпечує хороші 
умови для роботи на ринку, але і, фактично, гарантує повернення 
вкладених інвестицій [3]. 

На інтеграцію в ENTSO-E при достатніх інвестиціях необхідно 
мінімум 10-15 років. Отримати інвестиції можна лише за допомогою 
місткого і платоспроможного внутрішнього ринку, а також успішної 
діяльності на зовнішніх ринках. 

Таким чином уряду і приватним інвесторам необхідно чітко 
розробити і обумовити кроки по інтеграції нашої енергосистеми в 
європейську. Крім того Україні не слід забувати про національний 
інтерес, який стосовно експорту електроенергії полягає в підвищенні 
рентабельності постачань. Нова філософія української електроенергії – 
прагматизм помножений на бажання інтегруватися в енергосистему ЄС. 
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