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ВСТУП
Енергетична галузь є однією з найважливіших сфер

у контексті забезпечення безпеки та енергетичної неза-
лежності у Європейському Союзі (далі — ЄС). Тому у
країнах ЄС завдання розвитку енергетичної галузі та
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відновлювальної енергетики (далі — ВЕ) зокрема, відно-
сять до числа пріорітетних. Уряд ЄС веде активну пол-
ітику націлену на створення спільних лібералізованих
газового- та електроенергетичного ринків, зниження
рівня енергопостачання, підвищення рівня використання
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відновлювальних джерел енергії (далі — ВДЕ), зменшен-
ня викидів вуглецю, боротьбу із негативними змінами
клімату тощо.

Зазначені цілі знайшли своє правове закріплення в
ряді послідовно прийнятих енергетичних пакетів. Вони
складалися з ряду пов'язаних між собою директив і рег-
ламентів, що приймалися Радою та Парламентом Євро-
пейського Союзу, та послідовно замінювали один одно-
го. За допомогою спеціальних механізмів і процедур ці
акти отримують поширення і на ряд сусідніх держав. Ос-
новним з таких механізмів наразі є Енергетичне Співто-
вариство, створене у 2006 pоці.

Метою використання ВДЕ у країнах ЄС є збільшення
внутрішнього енергетичного потенціалу ЄС і захист дов-
кілля через зменшення викидів вуглекислого газу. 15
грудня 2010 року ратифіковано Протокол "Про приєднан-
ня України до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства" (далі — Договір), який передбачає, що
Україна зобов'язується адаптувати національне законо-
давство в сфері енергетики до вимог acquis
communautaire, що передбачені для здійснення в Україні
згідно з умовами Договору про заснування Енергетично-
го Співтовариства та виконати ці вимоги у встановлені
строки. Дослідження питання Енергетичного Співтовари-
ства здійснювали ряд науковців, зокрема Вешняков О.,
Рябкова Д., Панічаров Г., Білоцький С. та інші.

Проте дослідження вищезазначених науковців по-
вною мірою не розкривали питання взаємозв'язку між
Енергетичним Співтовариством, енергетичними пакетами
і розвитком відновлювальної енергетики в ЄС та Україні
зокрема, подальших досліджень, на нашу думку, потре-
бує стан впровадження європейських норм, стандартів
та виконання зобов'язань України щодо адаптації до
європейського законодавства в галузі сприяння розвит-
ку відновлюваних джерел енергії. На нашу думку, необ-
хідним також є формулювання та систематизація подаль-
ших кроків та напрямів удосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення механізмів державного регулюван-
ня та сприяння ефективному впровадженню європейсь-
ких норм, стандартів та виконання зобов'язань України
в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел
енергії.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Більш детального дослідження потребує саме питан-

ня механізмів державного регулювання розвитку ВДЕ в
контексті європейської інтеграції та приєднання України
до Договору про заснування Енергетичного Співтовари-
ства. Враховуючи актуальність цієї сфери енергетики,
значення вступу України до Енергетичного Співтовари-
ства та необхідності стрімкого впровадження європейсь-

ких норм, стандартів та виконання зобов'я-
зань України щодо адаптації до європейсь-
кого законодавства в галузі сприяння розвит-
ку відновлюваних джерел енергії та не-
обхідність подальшого вдосконалення дер-
жавної політики та державного регулювання
України в сфері відновлювальної енергетики
та її розвитку в контексті європейської інтег-
рації, вважаємо за необхідне більш деталь-
но дослідити стан впровадження вищезазна-
чених європейських норм, стандартів та ви-
конання зобов'язань України в галузі спри-
яння розвитку відновлюваних джерел енергії.
Нами також буде запропоновано та обгрун-
товано основні кроки та підходи по сприян-

ню ефективному впровадженню європейських норм,
стандартів та виконання зобов'язань України щодо адап-
тації до європейського законодавства в галузі сприяння
розвитку відновлюваних джерел енергії з боку органів
державної влади в Україні, методи вдосконалення нор-
мативно-правового забезпечення механізмів державно-
го регулювання у сфері відновлювальної енергетики у
контексті приєднання України до Енергетичного Співто-
вариства.

РЕЗУЛЬТАТИ
У рамках підвищення енергетичної безпеки регіону,

Європейською комісією у березні 2002 року було ініційо-
вано Афінський процес [1], у ході якого сторони домо-
вилися про створення регіонального енергетичного рин-
ку Південно-Східної Європи (South East Europe regional
energy market — SEE REM) — Енергетичного співтовари-
ства.

Енергетичне співтовариство являє собою міжнарод-
но-правову організацію, яка практично повністю фінан-
сується ЄС. Відповідно до Бюджетного меморандуму
Енергетичного Співтовариства 2014—2015 років, затвер-
дженого 4 червня 2013 року, головні витрати стосувати-
муться зв'язків з громадськістю (54%), навчання, дослі-
джень та консультацій (33%), поїздок (7%) та офісу
(6%).

Внесок України та інших сторін до бюджету Енерге-
тичного Співтовариства у 2014—2015 роках наведено у
таблиці 1 [2].

Як бачимо, загальний бюджет Енергетичного Спів-
товариства у 2014 році становитиме 3,45 млн євро, в 2015
році — 3,52 млн євро. Бюджет на 2014—2015 роки, пе-
редбачає фінансування Євросоюзом на 95%. Відповід-
но до затвердженого бюджету Енергетичного Співтова-
риства, витрати України в 2014—2015 роках становити-
муть близько 265 тис. євро. Так, у 2014 році витрати Ук-
раїни становитимуть 131 тис. євро, а в 2015 році — 134
тис. євро.

Відповідно енергетична спільнота фактично підкон-
трольна ЄС, внаслідок чого, його діяльність спрямована
виключно на захист і просування інтересів зовнішньої
енергетичної політики Євросоюзу в регіоні, в першу чер-
гу, забезпечення енергетичної безпеки самого Євросою-
зу [3].

Відповідно до ст. 97 Договору, Енергетичне Співто-
вариство було створено на 10 років (до липня 2016 року).
Строк чинності Договору може бути продовжений одно-
стайним рішенням Ради Міністрів. Якщо такого рішення
не буде прийнято, Договір може продовжити свою
чинність для тих країн, які проголосували за його про-
довження, за умови, що число таких країн складатиме

Таблиця 1. Внесок України та інших сторін до бюджету
Енергетичного Співтовариства у 2014—2015 роках

Сторони % 
Бюджет 2014 року 

(в євро) 

Бюджет 2015 року 

(в євро) 

Євросоюз 94,95 3274500,06 3339969,87 

Албанія 0,09 3090,87 3152,68 

Боснія та Герцеговина 0,22 7494,62 7644,52 

Грузія 0,12 4010,81 4091,02 

Македонія 0,10 3542,58 3613,44 

Молдова 0,09 2937,83 2996,59 

Чорногорія 0,04 1319,58 1345,97 

Сербія 0,52 17919,61 18278,00 

Україна 3,81 131228,55 133853,12 

Косово 0,08 2765,48 2820,79 

Загалом 100 3448809,99 3517766,0 
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щонайменше дві третини від загальної кількості Сторін
Енергетичного Співтовариства [4].

Протягом здійснюваного дослідження ми розгляда-
тимемо Енергетичне Співтовариство не як статичне яви-
ще, а як динамічний процес, до якого країни приєдну-
ються добровільно для розширення внутрішнього енер-
гетичного ринку Європейського Союзу в напрямі Півден-
но-Східної Європи та за її межі, для створення стабіль-
ної бази регулювання ринку, здатної залучати інвестиції
для забезпечення стабільного й безперервного постачан-
ня енергії; формування єдиного регуляторного просто-
ру для торгівлі енергією в мережах; зміцнення надійності
енергопостачання; підвищення енергоефективності та
поліпшення екологічної ситуації навколо енергетичних
мереж і розвитку відновлюваних джерел енергії; розвитку
конкуренції на ринках електроенергії та газу в ширшому
територіальному вимірі.

Варто зазначити, що вступ України до Енергетично-
го Співтовариства надає великі можливості та необхідні
інструменти для проведення послідовної структурної ре-
форми в енергетичній сфері. Ухвалення та впроваджен-
ня в Україні європейських норм, стандартів у сфері енер-
гетики в цілому та відновлювальної, зокрема осучаснить
законодавчу базу України та дозволить перейти на шлях
сталого розвитку та в перспективі стати повноправним
членом ЄС.

Розділ ІІ Договору визначає особливості поширення
дії нормативно-правової бази Євросоюзу на договірні
сторони, зокрема у сфері відновлювальної енергії.

Відповідно до статті 20 Договору, в галузі сприяння
розвитку ВДЕ Україна зобов'язана забезпечити імплемен-
тацію:

— Директиви 2001/77/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 27 вересня 2001 року "Про створення
сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з
відновлюваних джерел на внутрішньому ринку електрич-
ної енергії" до 1 липня 2011 року [5];

— Директиви 2003/30/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 8 травня 2003 року "Про сприяння ви-
користанню біопалива та інших відновлюваних видів
пального для транспорту" до 1 липня 2011 року [6];

— Директиви 2009/28/EC "Про стимулювання ви-
користання енергії з відновлюваних джерел, внесення
змін та подальшої заміни директив 2001/77/EC та 2003/
30/EC" до 1 січня 2014 року [7].

Крім того, українська сторона має:
— забезпечити розробку заходів та методології сто-

совно застосування загальноприйнятих стандартів ЄС
відповідно до вимог статті 22 договору про заснування
Енергетичного Співтовариства;

— підготувати звіт про безпеку постачання енерго-
носіїв відповідно до вимог статті 22 ДЕС тощо.

Зауважимо, що серед групи актів, у рамках енерге-
тики, що підлягають імплементації в рамках Енергетич-
ного Співтовариства, можна виділити групу, присвячену
регулюванню ВЕ. До ціє групи можна віднести як окремі
директиви, присвячені відновлюваній енергетиці —
2001/ 77/ ЕС або біопаливу — 2003/ 30/ ЕС та Дирек-
тива 2009/28/EC "Про стимулювання використання
енергії з відновлюваних джерел, внесення змін та подаль-
шої заміни директив 2001/77/EC та 2003/30/EC"., так
і директиви, присвячені загальним питанням енергетич-
ного та газового ринку — 2003/ 54/ ЕС та 2003/ 55/
ЕС і деякі інші.

З метою більш детального та всебічного вивчення
зазначеного питання та враховуючи, необхідність об-

грунтування подальших основних кроків та механізмів
державного регулювання та сприяння ефективному
впровадженню європейських норм, стандартів та вико-
нання зобов'язань України в галузі сприяння розвитку
відновлюваних джерел енергії, розглянемо основні з ви-
щенаведених Директив у сфері ВЕ, а також проана-
лізуємо стан впровадження європейських норм, стан-
дартів та виконання зобов'язань України щодо адаптації
до європейського законодавства в галузі сприяння роз-
витку відновлюваних джерел енергії, зокрема стан ви-
конання за основними заходами, передбаченими за-
значеними документами. Результати дослідження та
пропозиції систематизовано у таблиці 2 за даними [4; 5;
6; 7].

Проблема гармонізації національного законодавства
третіх країн, і в тому числі України, з законодавством ЄС
у рамках Енергетичного Співтовариства полягає в доволі
швидкій мобільності самого законодавства ЄС — в се-
редньому що п'ять років.

Ключовою зараз директивою в регулюванні вироб-
ництва електроенергії з відновлюваних джерел в ЄС є Ди-
рективі 2009/28/EC.

Третій енергетичний пакет було прийнято 23 берез-
ня 2009 р., і він складається з п'яти документів:

1) Регламент ЄС № 713/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р., що засновує Агент-
ство з питань співробітництва регуляторів у сфері енер-
гетики (Agency for the Cooperationof Energy Regulators,
ACER);

2) Регламент ЄС№714/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р. про умови доступу до
мереж транскордонних обмінів електроенергією, що ска-
совує Регламент ЄС №1228/200332;

3) Регламент ЄС№715/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р. про умови доступу до
мереж транспортування природного газу, що скасовує
Регламент ЄС № 1775/200533;

4) Директива 2009/72/ЕС Європейського Парламен-
ту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо спільних правил для
внутрішнього ринку електроенергії, що скасовує Дирек-
тиву 2003/54/ЕС34 (далі — ІІІ електроенергетична ди-
ректива);

5) Директива 2009/73/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо спільних пра-
вил для внутрішнього ринку природного газу, що ска-
совує Директиву 2003/55/ЕС35 (далі — ІІІ газова ди-
ректива).

Таким чином, Енергетичне Співтовариство є одним з
засобів поширення енергетичного aque ЄС на треті краї-
ни. Однією з складових цього енергетичного aque є та-
кож ВЕ.

На нашу думку, нашою державою здійснено істотні
кроки у розробці суттєвих інституційних основ для сти-
мулювання розвитку ВЕ. Проте не можемо не наголоси-
ти, на необхідності їх подальшого доповнення задля ви-
конання всіх вимог Договору щодо сприяння розвитку ВЕ.
Зокрема, з нашої точки зору, необхідно в першу чергу
відобразити в правовій системі України обов'язкові цілі,
встановлені Директивою 2009/28/ЕС разом з іншими
вимогами Директиви. Після внесення необхідних попра-
вок до законів про електроенергетику, необхідно також
звернути увагу на питання підключення ВДЕ до електрич-
них мереж та їх належного функціонування. Також, існує
необхідність, у визначенні установи, яка буде відповідаль-
ною за впровадження системних гарантій про проходжен-
ня енергії з ВДЕ.
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ВИСНОВКИ
Як бачимо, в процесі імплементації Україною норма-

тивно-правових актів, передбачених Договором про
Енергетичне Співтовариство, відновлювальна енергети-
ка отримає потужні стимули для розвитку, що у майбут-
ньому може стати запорукою забезпечення енергонеза-
лежності та екологічної безпеки України. Головною умо-
вою ефективного державного регулювання розвитку ВЕ
України, в контексті приєднання нашої країни до Дого-
вору, з нашої точки зору, є посилення координації та
співпраці між різними органами виконавчої влади, Вер-
ховною Радою, європейськими партнерами України та
активне залучення громадськості, неурядових органі-
зацій та висококваліфікованих фахівців до процесу адап-
тації українського законодавства в сфері розвитку
відновлювальної енергетики та енергетики в цілому до
вимог ЄС.

До першочергових кроків у цьому напрямі, на нашу
думку, слід віднести:

— перегляд пріоритетів національної енергетичної
політики в напрямку посилення енергоефективності та
енергозбереження та ухвалити необхідну нормативно-
правову базу у сфері використання паливно-енергетич-
них ресурсів та експлуатації житлових та громадських
будівель;

— ухвалення Національного плану дій з розвитку
відновлюваної енергетики до 2020 року та Національно-
го плану дій з енергофективності до 2020 року та узгод-
ження їх з іншими стратегічними документами в галузі
енергетики;

— ухвалення необхідних законодавчих змін, спря-
мовані на демонополізацію та лібералізацію ринку енер-
гетики;

— доопрацювання Енергетичної стратегії України
до 2030 року та усунення невідповідностей окремих її
пунктів вимогам acquis communautaire та рекоменда-
ціям міжнародних експертів, оскільки закладені в Стра-
тегії показники та цілі ставлять під загрозу реальні пер-
спективи розвитку енергетики України, особливо в ча-
стині відновлюваної енергетики, що має значний по-
тенціал із залучення інвестицій, а також призводять до
невиконання міжнародних зобов'язань України та за-
безпечити офіційний англомовний переклад докумен-
ту тощо.

Наразі для України використання значного потен-
ціалу відновлюваних джерел енергії є дуже важливим у
подоланні залежності країни від імпорту викопного па-
лива, що підтверджується швидким розвитком ВДЕ в
країні за останні роки. В разі успішної реалізації можли-
востей, що надає Україні участь в Енергетичному Співто-
варистві, українська відновлювальна енергетика Украї-
ни може стати на шлях сталого розвитку та перетворити-
ся на фундамент нової ефективної та екологічно безпеч-
ної економіки України.
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