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Reformy ukrajinského energetického průmyslu 

Charakteristika tématu práce (max 10 řádek): 

Ukrajinský energetický sektor je jedním z největších v celé Evropě a po rozdělení Sovětského 

svazu hrál jednu z nejdůležitějších rolí v celém regionu, protože právě přes území Ukrajiny 

vedou nejdůležitější produktovody – Urengoj-Pomary-Uzhorod, Sojuz, Družba nebo méně 

významný Oděsa-Brody, které transportují plyn nebo ropu z ruských ložisek do států západní 

Evropy. Je potřeba zdůraznit, že kvůli vysoké energetické náročnosti ukrajinského průmyslu, 

patří tento stát dlouhodobě k  největším odběratelům ruského plynu. Z těchto důvodů právě 

energetický průmysl patřil k nejlákavějším pro ovládnutí různými zájmovými skupinami. 

Většinou ovládnutí tohoto sektoru automaticky vedlo k ovládnutí celého státu.  

Energetický sektor hraje klíčovou roli ve vývoji Ukrajiny po získání nezávislosti. Strategický 

význam průmyslu a existujících vztahů na energetickém trhu souvisí nejen s objemem 

finančních prostředků, ale také s vlivem tohoto odvětví na politický systém státu. V historii 

bylo několik pokusů reformovat ukrajinský energetický komplex v souladu s požadavky doby 

a politických tlaků. Všechny tyto snahy ztroskotaly ještě v zárodcích a nikdy nebyly dotaženy 

do konce. I proto reforma energetiky byla a je pevnou součástí každého vládního prohlášení 

na Ukrajině. 

Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Zabývám se jenom plynem a energetickou efektivitou. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

1. Úvod 

2. Teorie institucionální ekonomie 

3. Historický vývoj energetického sektoru na Ukrajině 

a. Období po získání nezávislosti 

b. Reformy během vlády Viktora Juščenka a Julie Tymošenkové 1999–2001 

c. Deklarované reformy Viktora Juščenka po Oranžové revoluci 

d. Vládnutí prezidenta Janukovyče 

4. Reformy v energetice po Euromajdanu  

a. Proces implementace reformních zákonů  

b. Reformy plynárenského sektoru 

c. Energetická efektivita, obnovitelná energie a životní prostředí 



5. Závěr 

Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek): 

Přestože se na Ukrajině po Euromajdanu podařilo prosadit spoustu reforem v energetickém 

sektoru, v posledních dvou letech se systém začíná bránit.  
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