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ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ
РЕАЛІЗАЦІЇ

 
Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі

та  рівень  життя  населення.  Метою  соціальної  держави,  якою  відповідно  до
Конституції  є  Україна,  має бути забезпечення умов для зростання добробуту
громадян.  Однією  з  найважливіших  складових  добробуту  в  цивілізованих
державах  є  забезпечення  громадян  і  компаній  необхідними енергоресурсами.
Запорукою реалізації  цієї мети має стати надійне, економічно обґрунтоване й
екологічно безпечне задоволення потреб населення й економіки в енергетичних
продуктах [1].

Замість  забезпечення  екстенсивного  розвитку,  яким  економіка  України
рухалась  протягом  десятиліть,  енергетика  повинна  перейти  на  ефективне
забезпечення сталого розвитку економіки. Забезпечення економіки та соціальної
сфери  країни  основними  видами  енергоносіїв  (електричною  й  тепловою
енергією, моторними й котельно-пічними видами палива, а також природним
газом)  і  сировинними  ресурсами  для  потреб  хімічної  та  металургійної
промисловості  (коксівним  вугіллям,  продуктами  нафто-  і  газопереробки)
покладається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК).

Енергетична  стратегія  –  це  інтегрована  модель  дій  держави,  що
спрямована  на  досягнення  цілей  національної  безпеки  та  задоволення
енергетичних потреб суспільства  за найменших сукупних витрат,  при цьому
економічно обґрунтовано. Таким чином, Енергетична стратегія України до 2030
року  покликана  визначити  вектор  розвитку  галузей  енергетики  країни
відповідно до цілей і завдань ПЕК до 2030 року. 

Завданнями Енергетичної стратегії є [2]:
•  створення  умов  для  постійного  та  якісного  задоволення  попиту  на

енергетичні продукти;
•  визначення  шляхів  і  створення  умов  для  безпечного,  надійного  та

сталого функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку;
• забезпечення енергетичної безпеки держави;
•  зменшення  техногенного  навантаження  на  довкілля  та  забезпечення

цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК;
•  зниження  питомих  витрат  у  виробництві  та  використанні

енергопродуктів  за  рахунок  раціонального  їх  споживання,  впровадження
енергозберігаючих  технологій  та  обладнання,  раціоналізації  структури
суспільного виробництва і зниження питомої ваги енергоємних технологій;



•  інтеграція  Об‘єднаної  енергосистеми  України  до  європейської
енергосистеми з послідовним збільшенням експорту електроенергії, зміцнення
позицій України як транзитної держави нафти і газу.

Реалізація зазначених цілей дозволить створити умови для інтенсивного
розвитку економіки і підвищення рівня життя населення країни.

Основними напрямами реалізації Енергетичної стратегії є:
1.  Формування  цілісної  та  дієвої  системи  управління  і  регулювання  в

паливно-енергетичному  секторі,  розвиток  конкурентних  відносин  на  ринках
енергоносіїв.

2.  Створення  передумов  для  докорінного  зменшення  енергоємності
вітчизняної  продукції  за  рахунок  впровадження  нових  технологій,
прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління та обліку на
всіх  етапах  виробництва,  транспортування  та  споживання  енергетичних
продуктів;  розвиток  ринкових  механізмів  стимулювання  енергозбереження  в
усіх галузях економіки.

3.  Розвиток  експортного  потенціалу енергетики,  переважно,  за  рахунок
електроенергії,  шляхом  модернізації  та  оновлення  генеруючих  потужностей,
ліній електропередач, в тому числі міждержавних.

4.  Розвиток  вітчизняного  енергетичного  машинобудування,
приладобудування  та  енергобудівельного  комплексу  як  передумови
конкурентоспроможності підприємств України в енергетичних проектах, в т.ч.
за кордоном.

5.  Оптимізація  видобутку  власних  енергоресурсів  з  урахуванням  їх
пропозицій на зовнішніх ринках, цінової та геополітичної ситуації, збільшення
обсягів  енергії  та  енергопродуктів,  видобутих  із  нетрадиційних  та
відновлюваних джерел енергії.

6. Диверсифікація зовнішніх джерел постачання енергетичних продуктів,
а також диверсифікація маршрутів їх транспортування.

7.  Створення  єдиної  державної  системи  статистики,  стратегічного
планування,  моніторингу  виробництва і  споживання енергетичних продуктів,
формування балансів їх попиту та пропозицій.

8. Збалансування цінової політики щодо енергетичних продуктів, яка має
забезпечити покриття витрат на їх виробництво та створення відповідних умов
для надійного функціонування і сталого розвитку підприємств ПЕК.

9.  Нормативно-правове  забезпечення  реалізації  цілей  Енергетичної
стратегії  з  врахуванням  існуючих  міжнародних  зобов’язань,  передбачених
Договором  до  Енергетичної  Хартії,  Кіотським  протоколом,  численними
двосторонніми  міжнародними  договорами,  а  також  вимогами  європейського
енергетичного законодавства.
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