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Виконавче резюме  

Розвиток паливно-енергетичного комплексу України на довгострокову перспективу 
визначає Енергетична стратегія України на період до 2030 року, прийнята розпорядженням 

Кабінету Міністрів України №145-р 15 березня 2006 року. Ще на етапі підготовки, Стратегія 
була розкритикована експертним середовищем та громадськими організаціями за 

нереалістичні показники зростання економіки та занадто амбіційні плани будівництва 
нових генеруючи потужностей, переважно на атомних станціях1. Те, що Стратегія з самого 

початку була нереалістичною підтверджує невиконання переважної більшості завдань 
щодо виправлення ситуації в енергетичній сфері, визначених рішеннями Ради національної 

безпеки і оборони України. В офіційному документі зазначається, що паливно-енергетичних 
комплекс України й надалі «функціонує в умовах збереження раніше ідентифіков аних 

ризиків та дальшого накопичення реальних загроз енергетичній безпеці держави»2. 

Енергетична стратегія має переглядатись та актуалізуватись кожні 5 років. В 2011 році 
дорученням Кабінету Міністрів України координатором розроблення оновленої 

Енергетичної стратегії визначено Фонд «Ефективне управління»3. В основу оновленої 
Енергетичної стратегії закладено три сценарії зростання економіки, а з нею і споживання 

паливно-енергетичних ресурсів. Зазначається, що економічний розвиток буде відбуватись у 

два етапи: високе посткризове економічне зростання і досягнення докризового рівня ВВП 
та стабілізація економічного зростання з поступовою зміною структури ВВП у бік зростання 

сектору послуг в економіці. Проте в проекті Стратегії не пояснюються причини, які мають 
передувати «високому посткризовому економічному зростанню» та зміни структури ВВП у 

бік зростання сектору послуг в економіці. Натомість, сьогодні в економіці України, а також 
на зовнішніх ринках, традиційних для експорту продукції українського виробництва 

спостерігаються загрозливі тенденцій. Таким чином, наразі немає передумов для високого 
посткризового зростання. 

В умовах невизначеності на світових ринках, значних соціально-економічних та 

зовнішньополітичних загроз, Україні варто зосередитись на зниженні споживання паливно-
енергетичних ресурсів та зниженні енергоємності української економіки. Енергетична 

стратегія України на період до 2030 року має бути концентрованим виразом політики Уряду 
України у підвищенні енергетичної ефективності народного господарства країни. Уряд має 

взяти за мету досягнення до 2030 року енергоємності економіки України, який відповідає 
сучасному рівню розвинутих країн світу – 0,16 т.н.е. на $ 1 тис. Розрахунки НЕЦУ показують, 

що для досягнення такого рівня енергоємність України має знижуватись на 4-5% щороку4.  

                                                 
Фото на обкладинці: http://ideasforus.wordpress.com  
1
 Концепція «неатомного» шляху розвитку енергетики України. Режим доступу: 

http://www.ch20.org/ukr/nnconcept_ukr.pdf  
2 Рішення РНБОУ «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України». Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-09  
3
 Колегія Міненерговугілля розглянула питання оновлення Енергетичної стратегії до 2030 року . Урядовий 

портал. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244393714&cat_id=244277212   
4
 Аналіз зроблено на основі тільки одного розділу проекту Оновленої енергетичної стратегії – Сектору 

електроенергетики. Більш повний аналіз буде проведено після оприлюднення інших ча стин Оновленої 

енерг етичної стратегії.  

http://ideasforus.wordpress.com/
http://www.ch20.org/ukr/nnconcept_ukr.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-09
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244393714&cat_id=244277212
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Вступ 
За останні роки рівень енергетичної безпеки України знизився до граничного із 
загрозливим5, що є викликом національній безпеці країни. Основні загрози енергетичній 

безпеці України:  

 майже стовідсоткова залежність з одного, монопольного джерела нафти, газу та 
ядерного палива; 

 надмірна енергоємність української економіки;  
 структурні та цінові диспропорції енергетичного балансу країни;  

 наявність неринкових і непрозорих відносин у ПЕК;  

 платіжна криза та незадовільний фінансовий стан ПЕК;  

 неефективність державної політики енергозбереження та енергоефективності;  

 руйнація науково-технологічного потенціалу та низька інноваційна активність ПЕК;  

 високий рівень шкідливого впливу ПЕК на населення і довкілля.  
 

Україна лише частково забезпечена власними паливно-енергетичними ресурсами (ПЕР) і 
тому має вдаватись до імпорту їх більшої частини. Постійне підвищення цін на енергоносії 
також означає астрономічні втрати для економіки України та фінансування паливного 
комплексу держав-постачальників енергоресурсів. За оцінками експертів, щорічний обсяг 
втрат національної економіки від неефективного, порівняно з європейськими показниками, 
енергоспоживання оцінюється на рівні 15-17 млрд. дол. США. Для порівняння, від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі за 10 місяців 2011 років зросло на 65% та досягло $11 млрд.6  
 
Уряд має відповідно реагувати на ці загрози. В умовах агресивної політики сусідніх держав 

та значної нестабільності цін на нафту та газ, Україна має значно скоротити споживання 
енергетичних ресурсів, в першу чергу тих, які імпортує. Оскільки рівень енергоємності 

України за різними оцінками перевищує відповідний рівень розвинутих країн Європи в 2 -3 
рази (за «паритетом купівельної спроможності» - ПКС), то значний потенціал для 

скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів має саме енергозбереження та 
ефективне використання природних ресурсів. Численні дослідження7, а також досвід 
розвинутих країн свідчить, що заходи з енергозбереження та використання місцевих видів 
альтернативного палива є найбільш ефективними з точки зору економічної доцільності, 
оскільки питомі суспільні витрати на них відповідно у кілька разів менші, ніж на 
генерування енергії. Саме тому Україна має розробити та інтенсивно впроваджувати 
політику стимулювання енергозбереження та ефективного використання ПЕР. 

                                                 
5
 За матеріалами «Аналіз стану енергетичної безпеки» // Рада національної безпеки і оборони України. 

23.10.2009 Режим доступу: http://www.rainbow.gov.ua/news/1012.html 
6
 Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за 10 мес. выросло на 65%. Режим доступу: 

http://www.rbc.ua/rus/top/show/otritsatelnoe-saldo-vneshney-torgovli-tovarami-v-ukraine-12122011110800  
7
 Україна. Огляд енергетичної політики 2006. Міжнародне енергетичне агентство, 2006 рік.  

http://www.rainbow.gov.ua/news/1012.html
http://www.rbc.ua/rus/top/show/otritsatelnoe-saldo-vneshney-torgovli-tovarami-v-ukraine-12122011110800
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РОЗДІЛ 1.1 Причини оновлення Енергетичної стратегії (ст. 4) 

Оскільки на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на період 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента 
України від 12 березня 2012 року № 187/2012 був розроблений проект оновленої 

«Енергетичної стратегії на період до 2030 року», то Розділ 1.1 Причини оновлення 
Енергетичної стратегії має бути доповнений інформацією про поточні результати реалізації 

Енергетичної стратегії, скориговані цілі та завдання. В цьому розділі має міститься 
інформація про виконання чи невиконання завдань , які були визначені Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України №436-р від 27 липня 2006 року «Про затвердження плану 
заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 
року».  

РОЗДІЛ 1.5 Прогнозні сценарії розвитку економіки та ПЕК (ст.7) 

В оновленій Енергетичній Стратегії відсутнє обґрунтування запропонованих сценаріїв 
зростання економіки України. Наразі не існує передумов для високого посткризового 

зростання. Відповідно, запропоновані сценарії економічного зростання мають бути 
змінені в бік зниження (принаймні на наступні 5 років)з відповідним перерахуванням 

прогнозів попиту на паливно-енергетичні ресурси. 

Розробка Оновленої Енергетичної стратегії України відбувається в умовах відсутньої 
Концепції соціально-економічного розвитку країни на довгострокову перспективу та 

відповідних державних програм. Більш того, проект Державної програми економічного та 
соціального розвитку на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 та 2014 роки був 

ветований Президентом України. Діюча Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", має коротку 
перспективу, а тому не може використовуватись для обґрунтування прогнозів економічного 
розвитку до 2030 року.  

Проект Оновленої Енергетичної стратегії базується на 3 прогнозах зростання економіки: 

песимістичний, базовий, оптимістичний. Середнє щорічне зростання ВВП складає 3,8; 5 і 6,4 
% відповідно. Таким чином, згідно прогнозу, ВВП зросте вдвічі (за песимістичним 
сценарієм) або втричі (за оптимістичним прогнозом)8. При обґрунтуванні такого прогнозу 
зазначається, що економічний розвиток буде відбуватись у два етапи: 

У всіх сценаріях економічний розвиток України відбуватиметься у два етапи:  

■ Високе посткризове економічне зростання і досягнення докризового рівня ВВП;  

■ Зниження темпів економічного зростання з поступовою зміною структури ВВП у бік зростання 
сектору послуг економіки. 

Проте, в проекті Стратегії не пояснюються причини, які мають передувати «високому 

посткризовому економічному зростанню» та зміни структури ВВП у бік зростання сектору 
послуг в економіці. 

На сьогодні немає передумов для високого посткризового зростання. Так, зростання ВВП на 

2011 рік прогнозувалось на рівні 5%, проте, згідно аналізу економічної ситуації НБУ, 

                                                 
8
 В цінах 2009 року 
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уповільнення світового попиту призвело до різкого зниження зростання ВВП України. 
Основними причинами, як зазначається в доповіді, є погіршення попиту на продукцію 

українського металургійного комплексу, хімічної та нафтохімічної промисловості. Експерти 
прогнозують збереження негативних тенденцій та подальше уповільнення зростання 
економіки9. Прогноз на 2012 також був знижений з 5,5 до 4%. При цьому, експерти 
скептично сприймають навіть такі прогнози і очікують зростання у 2012 не більше 3,5%. В 
кінці січня 2012 року, ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України ще на один відсотковий 
пункт, до 2,5%10. Такого ж прогнозу дотримується й МВФ.  

В аналітичній доповіді Центру Разумкова «Результати-2011 і перспективи-2012: світова 
економіка та Україна»11 зазначається, що «ризики сповільнення промисловості вже почали 
проявлятись». Більш того, в грудні минулого року був зафіксований навіть промисловий 
спад, що може свідчити про початок т.з. другої хвилі економічної кризи . 

На сьогодні є ризики, які не тільки загрожують фінансово-економічному зростанню у світі та 
Україні, але й можуть бути навіть причиною рецесії. Коротко розглянемо такі ризики: 

Значний обсяг платежів з погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього 

державного боргу стримуватиме інвестиційну активність у державному секторі. Високий 
рівень валового та короткострокового зовнішнього боргу країни збільшує її уразливості до 

зовнішніх шоків на світових фінансових ринках. 

Основним ризиком економічного розвитку України є погіршення кон’юнктури на зовнішніх 
товарних ринках щодо основних позицій українського експорту, зокрема на метали та 

продукцію хімічної промисловості, при збереженні цін на нафту на існуючому високому 
рівні. 

Якщо раніше зростання цін на нафту прогнозувалось через зростання світової економіки і 

відповідно попиту на нафту, то сьогодні, коли прогнози зростання світової економіки 
знижуються, основним фактором змін цін на нафту є зростаюча напруга у відносинах між 

Іраном та Західними країнами, а також скорочення пропозиції нафти через зупинку її 
постачання з Лівії.  

У короткостроковій перспективі очікується, що ціна на нафту стабілізуватиметься на 

високому рівні та її зростання у середньорічному вимірі у 2011 році становитиме 135 % до 
середнього значення 2010 року12. 

Таке зростання світових цін на нафту при збереженні тенденцій останніх років (2008 – 2010 
рр.) до зростання обсягів імпорту нафти створює умови для низки негативних 
макроекономічних ефектів для України. Серед них: 

 прискорення інфляційних процесів 

 погіршення стану платіжного балансу 

 зниження прибутковості окремих галузей економіки 

                                                 
9
 Коммерсантъ-Україна. От ВВП остался тормозной след. №7 (1497), 24.01.2012  

10
 Regional Economic Prospects  in EBRD Countries of Operations: January 2012  

11
 Результати-2011 і перспективи -2012: світова економіка та Україна. Режим доступу: 

http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=959  
12

 Економіка України у 2011 році – прогноз динаміки, виклики та ризики. Аналітична доповідь. Національний 
інститут стратегічних досліджень. Київ, 2011 рік. Режим доступу: 

www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf  

http://www.kommersant.ua/daily/7000978
http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=959
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf
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 зменшення обсягів власних коштів підприємств, які вони могли б спрямувати на 
інвестиційні цілі. 

За оцінками МВФ, втрати країн від зростання цін на нафту у 2011 році на 35% оцінюються як 
уповільнення зростання ВВП на 0,8–1,8 в. п., що як ми вже бачили відобразилось на 
зниженні зростання ВВП України в 2011 році.  

Ще однією загрозою зростання ВВП України є зміни в динаміці попиту на світових товарних 
ринках, зокрема на продукцію металургії, яка є основним джерелом надходжень іноземної 
валюти в Україну, а також формує динаміку зростання ВВП.  

Втрата працездатного населення. Численність працездатного населення України 
скоротилась на 3% в період з 1998 до 2007 та скоротиться ще на 10% до 2020 року 13, що 
значно підвищить тиск на бюджет України з точки зору зростання витрат на пенсійне 
забезпечення, охорону здоров’я тощо. В коротко- та середньостроковій перспективі це ще 
більше знизить можливості державних інвестицій в Україні.   

Застарілі виробничі потужності. Частка застарілого та зношеного обладнання та основних 
фондів за 2010 рік складає 74,9%, в той час як в 2006 році цей показник дорівнював 52%. 
Найбільш критична ситуація склалась на підприємствах теплової генерації, 
електроенергетичного обладнання, металургійних потужностях, підприємствах транспорту 
та зв’язку14.  

Посилення міжнародної конкуренції загрожує Україні втратою традиційних ринків збуту 
продукції, зокрема продукції металургійного комплексу. Збільшення потужностей в ряді 
країн, які до того були імпортерами української продукції буде негативно відображатись на 
обсягах експорту сталі. Наприклад, Китай, де нещодавно імпорт продукції чорної металургії 
перевищував експорт став чистим експортером. В період з 2004 по 2007 роки металургійні 
потужності КНР збільшились на 195 млн.т., що в 4 рази перевищує сукупні встановлені 
потужності України – Малюнок 115. 

                                                 
13

 Возобновление экономического роста Украины. Октябрь 2009 г. McKinsey&Company  
14

 Дані Державної служби статистики за 2010 рік. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
15

 Там само 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Малюнок 1. Порівняння потужностей з випуску сталі в Україні та КНР  

Стримуючим чинником зростання ВВП залишається також низькі темпи житлового 
будівництва. Темпи освоєння інвестицій у житлове будівництво у 2012 році не будуть 

високими через стагнацію ринку нерухомості, що триває. Згортання банківського 
кредитування тільки погіршує цю проблему.  

Значні обсяги коштів на обслуговування зовнішнього боргу, перевищення імпорту на 

експортом, зростаючі ціни на імпорт газу залишатиме сальдо торгівельного балансу 
України від’ємним, що буде відповідним чином загрожувати стабільності національній 

валюти. Слід також зауважити, що навіть українські продукти харчування поступово теж 
поступаються імпорту. Політика імпортозаміщення й досі не працює, що веде до втрати 
навіть внутрішніх ринків. 

В Енергетичній стратегії також зазначається, що всі сценарії зростання ВВП враховують 
ефект від детінізації економіки України. Проте сьогодні немає свідчень детінізації 

економіки або передумов детінізації у найближчому майбутньому. Навпаки, частка 
тіньової економіки зростає16. Збільшенню тіньової економіки сприяє скорочення 
виробництва в основних видах економічної діяльності, низька частка оплати праці, 
збереження високого рівня бідності працюючого населення, високий рівень оподаткування 
легального бізнесу, низький рівень дотримання законів і, як наслідок, втрата довіри до 
правоохоронної й судової систем держави. 

Про це свідчать і міжнародні рейтинги: 

Рейтингове агентство Moody’s понизило прогноз за борговими зобов’язаннями України зі 

стабільного до негативного.  

                                                 
16

 Економіка України у 2011 році – прогноз динаміки, виклики та ризики. Аналітична доповідь. Національний 
інститут стратегічних досліджень. Київ, 2011 рік. Режим доступу: 

www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf
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Ступінь інноваційності соціально-економічного розвитку України та основних видів 
економічної діяльності залишається низькою з тенденцією до подальшого зниження (в 

період 2000-2010 менше 5-7%, за прогнозний період 2010-2015 менше 1%)17.  

Про загрозливі тенденції і подальшу деградацію свідчать зниження позицій України в 
міжнародних рейтингах. Так, в 2011 році, Україна спустилась з 134 на 152 місце в рейтингу 

корумпованості, який склала Transparency International. Всього в рейтингу 183 країни. 
України знаходиться поруч з Росією, Білорусією, Азербайджаном, Конго, Кенією, Гінерією та 

іншими африканськими країнами18.  

В порівнянні з 2010 роком, Україна втратила 7 позицій в рейтингу індексу розвитку 
людського потенціалу ООН і зайняла 76 з 187 країн. Наші сусіди по рейтингу Грузія та 

Маврикій.19  

Всього за один рік України знизилась з 149 на 152 місце рейтингу Doing business-2012. 
Зараз ми між Ліберією та Болівією.20  

Інститут розвитку менеджменту (Лозанна, Швейцарія) опублікував результати оцінювання 
рівня конкурентоспроможності 60 країн, у т. ч. України. З 59 країн Україна посіла 57 місце за 
рівнем конкурентоспроможності (Росія – 49 місце, Казахстан – 36, Польща – 34, Естонія – 33, 

Чехія – 30). Причому, характерно, що навіть Греція (!!!) має більш конкурентоспроможну 
економіку – Малюнок 2.21 

 

Малюнок 2. Рейтинг конкурентоспроможності країн Інституту розвитку менеджменту (IMD)  

Таким чином, за жодним з показників немає стійкої тенденції до зростання  ефективності 
економіки.  

                                                 
17

 Державна служба статистики України 
18

 Transparency International: Украина в рейтинге коррумпированности опустилась со 134 на 152 место. РБК-
Україна. Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/top/show/transparency-international-ukraina-v-reytinge-
korrumpirovannosti -opustilas-01122011095800  
19

 Украина опустилась в рейтинг е человеческого развития ООН. Подробності. Режим доступу: 

http://podrobnosti.ua/society/2011/11/03/801638.html   
20

 Украина опустилась в рейтинг е Doing Business . Ліга-закон. Режим доступу: 
http://news.ligazakon.ua/news/2011/10/20/50552.htm  
21

 IMD International. World competitiveness yearbook 2011. Режим доступу: http://www.imd.org  

http://www.rbc.ua/rus/top/show/transparency-international-ukraina-v-reytinge-korrumpirovannosti-opustilas-01122011095800
http://www.rbc.ua/rus/top/show/transparency-international-ukraina-v-reytinge-korrumpirovannosti-opustilas-01122011095800
http://podrobnosti.ua/society/2011/11/03/801638.html
http://news.ligazakon.ua/news/2011/10/20/50552.htm
http://www.imd.org/
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Отже, наразі не існує передумов для високого посткризового зростання. Більш того, 
сьогоденні тенденції на світових ринках та соціально-економічні умови скоріше свідчать 

про загрозу чергової якщо не глобальної рецесії, то фінансово-економічної кризи. Без 
суттєвих та радикальних змін в економіці, промисловості, соціально -економічному 
розвитку, тарифній політиці, детінізації та реальної боротьби з корупцією, керівництво 
країни може остаточно втратити контроль над економікою та соціальною сферою, що 
несе значні загрози в тому числі суверенітету найбільшої в Європі країни. Враховуючи 
вище зазначене вважаємо, що прогнозні сценарії економічного зростання мають бути 
змінені в бік зниження (принаймні в наступні 5 років) з відповідним перерахуванням 
прогнозів попиту на паливно-енергетичні ресурси. 

 

РОЗДІЛ 2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів (ст.9). 

Загальні коментарі по розділу: 

 Запропонований енергетичний баланс не відповідає сучасній світовій практиці, 
зокрема методології Міжнародного енергетичного агентства. Прогнозний паливно-
енергетичний баланс України на 2015-2030 рр. у Проекті знову виконано за старою 
(радянською) методикою - прибуткова і витратна частини (а мало би бути - загальне 
первинне постачання енергії та загальне кінцеве споживання енергії). 
Невідповідність даних щодо попиту та пропозиції енергії в Україні ускладнюють 
розробку обґрунтованої та реалістичної політики енергоспоживання. За традицією, 
успадкованою з радянської епохи, енергетичні баланси в Україні в основному 
ґрунтуються на принципі «ресурси – розподіл». Українські баланси та прогнози 

складаються з розділів «Прибуткова частина» та «Витратна частина». Розділ 
«Прибуткова частина» охоплює виробництво та імпорт первинних видів палива, а 
також електроенергію та теплоенергію, яка генерується. Розділ «Витратна частина» 
включає експорт та споживання для одних і тих самих джерел енергії. Таким чином, 
баланс не відображає перетворення первинної енергії або загального кінцевого 
споживання енергії, такої як електроенергія, теплоенергія та нафтопродукти. Це 
зумовлює викривлене відображення структури та прогнозу споживання ПЕР, в 
наслідок чого будуть прийматись неефективні рішення в секторі.  

Таким чином, запропонований енергетичний баланс не відповідає сучасній світовій 
методології, зокрема методології Міжнародного енергетичного агентства. Прогнозний 

паливно-енергетичний баланс України на 2015-2030 рр. у Проекті знову виконано за старою 
(радянською) методикою - прибуткова і витратна частини (а мало би бути - загальне 

первинне постачання енергії та загальне кінцеве споживання енергії). Більш того проект 
Закону України «Про енергетичний баланс Україні»22 й досі не прийнято. Ці фактори 

зумовлюють викривлене відображення структури та  прогнозу споживання ПЕР, в наслідок 
чого будуть прийматись неефективні рішення в секторі.  

 

 Запропоноване зростання видобутку готового вугілля з 54,8 до 93,2 млн. т. є 
недостатньо обґрунтованим і малоймовірним. Не приведено конкретних цифр 

щодо кількості збиткових шахт, які будуть закриватися та тих, які доцільно 

                                                 
22

Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=41963  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=41963
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модернізувати; на скільки і яким чином планується збільшити обсяги видобутку на 
модернізованих шахтах, щоб забезпечити плановане 50% відсоткове загальне 

збільшення видобутку та забезпечення його конкурентоздатності. Крім того, в 
оновленій Енергетичній стратегії має місце одночасне декларування діаметрально 
протилежних завдань: зростання споживання вугілля вітчизняними ТЕС і зменшення 
техногенного навантаження на довкілля. Як відомо, теплова енергетика традиційно 
продукує найбільшу частку вуглецевих викидів, вугілля є одним із найбільш 
«брудних» видів палива як з точки зору викидів СО2 так і викидів забруднюючих 
речовин.  а українські ТЕС продовжуватимуть генерувати екологічні ризики 
(зважаючи на їх технічний стан та хронічну відсутність інвестиційних ресурсів для 
технологічної модернізації); 

 Запропоноване будівництво 5-7 ГВт нових ядерних енергоблоків (за реалізації 
базового та оптимістичного сценаріїв, ст. 47) не можна вважати доцільним 
щонайменше через 5 причини. По-перше, в Україні немає підприємств, що 
виробляють ядерні реактори, а тому доведеться купувати відповідні технології за 
кордоном (скоріше за все в Росії, енергетична залежність від якого у ядерній 
енергетиці навіть сьогодні майже стовідсоткова). По-друге, в оновленій Енергетичній 
стратегії не наведено розрахунків, які б показували, що будувати ядерні реактори та 
інші ядерні об’єкти вигідніше, ніж вкладати ці ж суми в енергозбереження та 
енергоефективність, чи ВДЕ. Капітальні витрати на введення в експлуатацію 1 кВт 
ядерних потужностей складає близько 5000 доларів США - найвищі у порівнянні із 
іншими джерелами енергії. По-третє, Україна має менше 2 % світових запасів урану, 

а більшість його вітчизняних резервів пов’язані з глибокими низькосортними 
покладами з достатньо високими витратами на видобування. По-четверте,вже 

сьогодні регіони біля АЕС постійно зазнають проблем з використанням водних 
ресурсів, особливо у літній період. . По-п’яте,у світі відсутні технології реального 
знешкодження відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів; 

 Сьогодні більша частина цін і тарифів на енергію в Україні не відшкодовують 
довгострокових витрат, унаслідок чого частина енергоспоживання обумовлюється 
неекономічними стимуламиЯкби тарифи зросли до рівня відшкодування 

довгострокових витрат, попит би скоротився. Це створює ризик переоцінки 
майбутнього попиту, що може призвести до більших неекономічних інвестицій та 
надмірності постачання ПЕР. Більше того, політика енергозбереження та 
енергоефективності у кінцевих споживачів може ще більше знизити потребу у 
нарощуванні потужностей, генеруючих енергію.  

РОЗДІЛ 3. Стратегія розвитку електроенергетичної галузі (ст. 23) 

В розділі 3.1 (ст. 23) зазначається, що «Основним чинником впливу на зростання 

споживання електроенергії у промисловому секторі є збільшення обсягів виробництва 
металургійної продукції (на 1,4% щорічно) і суміжних галузей: видобувної (видобуток 

залізної руди та вугілля), хімічної (найбільш енергоємної її частини - виробництва кисню й 
інших промислових газів) і виробництва коксу. Зростання металургії спричинене 

збільшенням світового попиту на метал (близько 3% на рік) і  зміною структури 
виробництва сталі в Україні (заміна застарілих мартенівських печей на конвертерні й 

електродугові). Сумарно ці галузі сформують більше 50% промислового споживання 
електроенергії (близько 71 ТВт•год 2030 р.» 
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На нашу думку, ставка на зростання попиту на українську сталь є необґрунтованою . Як 
зазначалось вище, збільшення потужностей в ряді країн, які до того були імпортерами 

української продукції буде негативно відображатись на обсягах експорту сталі. Так, 
наприклад, очікується, що потужності з випуску необробленої сталі в одному тільки КНР до 
кінця 2012 досягнуть 830 млн. т., що більш на 50% більше ніж 5 роками раніше23. 
Сповільнення попиту на метал в КНР призводить до появу потужностей , які можуть 
використовуватись для експорту, що неминуче відобразиться на зниженні попиту на 
український метал та втрату ринків збуту. 

Крім того, криза суверенних боргів в євро-зоні, сповільнення зростання ринків, що 
розвиваються та зниження темпів зростання економіки КНР також негативно відобразяться 
на структурі експорту Україні, переважно металевій промисловості та сукупних секторах. 
Таким чином, на нашу думку, очікувані зростання споживання електроенергії 
промисловістю потрібно переглянути в бік зниження через наведені вище фактори.  

У розділі 3.1 (ст. 25) вказується на заплановане зростання обсягів споживання 
електроенергії населенням на 55 %, з 36 до майже 57 млрд. кВтг за базового сценарію 
протягом 18 років.  

Таке зростання теж не є достатньо обґрунтованим. В проекті Стратегії зазначається, що 

головним фактором зростання споживання електроенергії населенням буде «збільшення 
житлової площі з розрахунку на людину приблизно у 1,5 раза». В документі не 
пояснюються фактори, які мають передувати такому збільшенню житлового фонду в 
Україні. Натомість, за останні 20 років житловий фонд з розрахунку на одного жителя 
збільшився всього на 32%, з 17,8 до 23,5 м2 (дані Держслужби статистики України за 1990-
2011 рр.). Враховуючи динаміку останніх років та глибоку кризу галузі житлового 
будівництва перспективи такого інтенсивного зростання, на нашу думку, є занадто 
оптимістичними, що також ставить під питання прогнозну динаміку споживання 
електроенергії населенням. Втрата 10% працездатного населення до 2020 року також є 
фактором, що дозволяє сумніватись в запропонованому прогнозі.  

Далі зазначається, що «Значне зростання використання теплових насосів та 
термонакопичувачів для потреб опалення також суттєво вплине на потребу населення 
в електроенергії, це буде спричинено розвитком цих технологій та суттєвим 
зростанням ціни на газ для побутового вжитку.». Проте вже на стр. 29 зазначається 
«Популярність набирають також побутові теплові насоси геотермального типу, які 
встановлюються у нових котеджах з житловою площею від 150 м2, однак через значну 

вартість вони залишаються недосяжними для пересічних громадян». Тобто незрозуміло, 
як саме автори оцінюють вплив збільшення використання теплових насосів для потреб  

населення : як незначний, чи такий що « суттєво вплине на потребу населення в 
електроенергії, а відповідно і як це впливає на прогноз споживання електроенергії 

населенням. 

До того ж, на стр. 26 зазначається наступне: «Значним буде збільшення 
енергоефективності (у цілому приблизно на 1,2% щорічно) за рахунок раціональнішого 

використання електроенергії для опалення, кондиціювання, вентиляції та освітлення 
приміщень, а також для живлення побутових електроприладів. Аналогічне зниження 

енергоспоживання спостерігається наразі у розвинених країнах, що викликане високими 
                                                 
23

 2012 Steel Industry Outlook. Bank of China’s consulting banking group. Режим доступу: www.bocigroup.com  

http://www.bocigroup.com/
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тарифами, а також переведенням різних приладів на нові стандарти 
енергоспоживання.»  

На нашу думку, плановане щорічне збільшення енергоефективності на 1,2% є 

недостатнім. У розвинених країнах Європи переважна більшість заходів з 
енергозбереження вже проведені, тому щорічне збільшення енергоефективності на 1,2% є 

обґрунтованим. Проте, враховуючи відсутність економічних стимулів для населення через 
перехресне субсидування та існуючу систему тарифоутворення, в Україні існує колосальний 

потенціал з поліпшення енергоефективності, набагато більше ніж 1,2% щороку. Крім того, 
як зазначено в тексті проекту Стратегії, тарифоутворення є значним фактором впливу на 
поведінку споживачів, що може призвести навіть до зниження споживання. Цей самий 
фактор (фактор впливу ціни на попит), на нашу думку, не враховується при прогнозуванні 
попиту на електроенергію.  

В проекті Стратегії прогнозується збільшення споживання електроенергії сільським 
господарством: «Споживання електроенергії сільським господарством зростатиме в 
середньому на 1,6% на рік і до 2030 р. сягне 4,8 ТВт•год.» (ст. 25) За останні 10 років 
споживання електроенергії с/г знизилось майже на 1 млрд. кВтг. Навіть в роки значного 
економічного зростання споживання електроенергії с/г зросло всього на 0,1 млрд.кВтг. 
Тому, на наш погляд, прогноз споживання електроенергії сільським господарством також 
є завищеним або необґрунтованим. 

В кінці розділу робиться висновок що «сумарна потреба в електроенергії до 2030 р. 
складе близько 282 ТВт•год (на 91 ТВт•год вище, ніж 2010 р.), що потребуватиме 
значного збільшення генеруючих потужностей».  

За рахунок модернізації та підвищення коефіцієнту використання встановленої 
потужності (КВВП) генеруючих потужностей України, у поєднанні з активною стратегію 
енергозбереження, є можливість відмовитись від будівництва нових потужностей на АЕС 
та вугільних станціях та задовольнити попит на електроенергії . В 1990 році, Україна 
виробила 298 млрд. кВтг електроенергії. Для покриття такого попиту було використано 41 
Гвт встановлених потужностей ОЕС. Більш того, в 1990 році електроенергетична система 
України мала коефіцієнт навантаження 77%. Таким чином, залишається незрозумілим , чому 
для виробництва 282 ТВт•год потрібно 66 ГВт встановлених потужностей, як планується 
згідно базовому сценарію, якщо в 1990 році 53 Гвт виробили майже 300 ТВт•год.  

 

РОЗДІЛ 3.В. Нетрадиційні відновлювані джерела енергії (ст. 43).  

Оскільки для багатьох розвинутих країн світу відновлювальні джерела енергії вже давно є 
традиційними, то вважаємо більш коректним використовувати термін відновлювані 

джерела енергії.  

«З урахуванням прогнозованого зниження витрат на будівництво об'єктів для генерації 
з ВДЕ та потенційних вигід для України від розвитку цієї галузі, цільовий показник 

сукупної потужності нетрадиційної та відновлюваної енергетики до 2030 р. складе 
щонайменше 10% від встановленої потужності або 5-7 ГВт (10-12 ГВт включаючи великі 

ГЕС), а обсяг виробітку – 11-16 ТВт•год (23–28 ТВт•год включаючи великі ГЕС).» (ст. 43).  
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Прогнозована у оновленій Стратегії встановлена потужність ВДЕ є низькою і не 
узгоджується з іншими національними програмами. Ми вважаємо за потрібне збільшити 

цільові показники ВДЕ до 2030 року до 17 Гвт за базового сценарію  (без урахування 
великих ГЕС), з структурою генерації та встановлених потужностей запропонованих 
Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України.  

Переважна кількість країн Європи, ще в 2005 році мали загальну частку ВДЕ більше ніж 
Україна планує досягти в 2030 році. В середньому країни ЄС-27 планують збільшити частку 

ВДЕ в енергобалансі до 21,41% вже до 2020 року. 24 

Крім того, запропонований цільовий показник сукупної потужності ВДЕ до 2030 року не 
узгоджується з існуючим в країні національними програмами та ратифікованими 

міжнародними угодами. Зокрема, проект Стратегії не узгоджується з Державною цільовою 
економічною програмою енергозбереження на 2010-2015 роки, Директивою 2001/77/ЄС, 

Закону України про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року 
тощо. Так, згідно Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 
та діючій Державній цільовій економічній програмі енергозбереження на період до 2015 
року, частка встановлювальної енергетики має скласти 10% від встановленої потужності вже 
у 2015 році та 17 Гвт в 2030.  

Основні аргументи щодо доцільності розвитку ВДЕ в Україні: 

 значний технічний потенціал для розвитку ВДЕ (зокрема енергії вітру, сонця, 
біомаси)  

 Відсутність в Україні достатніх обсягів власного органічного палива, енергетична 
залежність від його імпорту  

 Значна частина існуючого електроенергетичного обладнання практично вичерпало 
свій ресурс і потребує невідкладного оновлення, а відповідно і значних інвестиції 

Прийнятий в Україні державний курс на інтеграцію в Євросоюз, який вимагає 
узгодження із цілями ЕС щодо високого рівня використання відновлюваних джерел 
енергії  

 Гостра потреба у значному покращенні стану навколишнього природного 
середовища в країні 

 

На стр. 44 зазначається, що «Потенціал для розвитку вітрогенерації в Україні, який, за 

різними оцінками, може досягати 10-15 ГВт. Однак для будівництва такої кількості 
вітряних станцій необхідні значні інвестиції – понад 200 млрд. грн., які не можуть бути 

залучені в нинішній ситуації». Покращення інвестиційного клімату, зниження 
бюрократичного та регулюючого навантаження на інвестора дозволить залучити 

стратегічних інвесторів для реалізації великих інфраструктурних проектів з розвитку ВДЕ. 
Так, станом на 2010 рік сумарна потужність вітрової енергетики згідно з отриманими 

                                                 
24

 Директива ЄС 2009/29, http://europa.eu 
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заявками на підключення сягнула 14 Гвт25, що говорить про високу інвестиційну 
привабливість сектору ВДЕ.   

 

РОЗДІЛ 4.2.5 Підготовка до зняття з експлуатації діючих енергоблоків (ст. 50) 

Розділ має бути доповнений з урахуванням наступних факторів: 

Відповідно до рекомендацій МАГАТЕ та світової практики , вартість зняття з експлуатації АЕС 
і поводження з радіоактивними відходами (РАВ), включаючи їх захоронення, є однією із 

складових визначення загальної вартості виробництва електроенергії на АЕС. На сьогодні в 
Україні відсутній реальний досвід зняття з експлуатації АЕС з водо-водяними 

енергетичними реакторами (ВВЕР). Тому головним джерелом інформації для оцінок 
можливих витрат є світовий досвід. Згідно міжнародному досвіду, обсяг витрат на 

демонтаж для реакторів PWR (аналогів українських реакторів типу ВВЕР) оцінюється на рівні 
близько 1000 дол. США на кВт встановленої потужності при варіанті відкладеного 

демонтажу з урахуванням витрат на зберігання відходів ядерного палива (ВЯП) по 
закінченню терміну їх експлуатації, або близько 600…800 дол. США без їх урахування. Якщо 
врахувати всі витрати на захоронення ВЯП та РАВ, накопичені за весь термін експлуатації 
АЕС, на вирішення соціально�економічних проблем, то витрати можуть зрости ще у 1,5…2 
рази. Наприклад, для німецької АЕС “НОРД” ці витрати, з урахуванням усіх складових, 

сягають 1800 дол. США на кВт. 

Згідно з Концепцією зняття з експлуатації АЕС України , повна вартість виведення з 

експлуатації енергоблоків становить 279,7 млн дол. США для ВВЕР-1000 і 207,8 млн дол. 
США для ВВЕР-440. В той же час європейський досвід показує, що на практиці вартість 
виводу з експлуатації одного енергоблока АЕС коштує понад 700 млн дол. США  

Таблиця 1. Порівняльна вартість виведення АЕС з експлуатації  

 

За розрахунками Інституту загальної енергетики НАНУ, дефіцит коштів на зняття з 
експлуатації енергоблоків АЕС України у 2030 р буде становити від 3 до 6,5 млрд дол. США, 

якщо ця проблема не буде своєчасно вирішена. 

Таким чином, в Енергетичній стратегії має бути наголошено на неактуальності Концепції 
зняття з експлуатації енергоблоків в Україні сьогоденним реаліям та відсутність достатніх 

коштів у Фонді зняття з експлуатації, що є значною загрозою в енергетичній сфері. Для 
вирішення цієї проблеми пропонується переглянути та актуалізувати Концепцію зняття з 

експлуатації та включити всі витрати на поводження з РАВ, ВЯП та зняття з експлуатації в 
діючий тариф для АЕС. 

                                                 
25

 Технічний звіт з оцінки потенціалу відновлювальної енергетики в Укра їні: Енергія вітру. Стратегічний 

екологічний аналіз Програми USELF. EBRD/Black&Veatch 
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РОЗДІЛ 7. Пріоритетні напрямки енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних і 
відновлювальних джерел енергії (ст. 106).   

У порівнянні з версією 2006 року, розділ розкрито набагато слабше. Немає розрахунків 

щодо структури загального потенціалу енергозбереження, технічний та структурних 
факторів зниження енергоємності, немає оцінки потенціалів галузевого енергозбереження 

за рахунок технічного та структурних факторів тощо. Важливим є також те, що немає 
розрахунків необхідних капітальних вкладень на реалізацію галузевих і міжгалузевих 

енергозберігаючих заходів на прогнозний період.  

Запропонований потенційний показник зниження енергоємності економіки України на 
60% (3% щороку), на нашу думку, є недостатньо амбіційний . Навіть в редакції 2006 року в 

Стратегії зазначалось наступне: «Для збереження існуючих темпів зниження 
енергоємності ВВП (4-6% щороку) необхідно невідкладно задіяти технологічний фактор 

потенціалу енергозбереження». 

Наразі спостерігаються відсутність прогресу енерго- та ресурсозбереження, зменшення 
споживання та імпорту енергоносіїв26. Промисловість є найенергоємнішим сектором 

економіки, а тому її розвиток потребує надмірних енергозатрат. Це призводить до 
колосальних втрат та рекордного марнотратства ПЕР.  

Первинне споживання ПЕР України знаходиться на рівні таких країн як Польща, Королівство 

Нідерланди, Туреччини та Іспанії, при цьому ВВП всіх перелічених країн в декілька разів 
перевищує цей показник України. Наприклад, ВВП Польщі (за ПКС) більше ВВП України 

майже в два рази, хоча на вироблення такого обсягу ВВП витрачається менше паливно-
енергетичних ресурсів ніж в Україні. ВВП Туреччини в три рази більше ніж України, знову ж 

таки при такому ж самому обсягу використання ПЕР. Ці факти яскраво демонструють 
відсталість та системну кризу українського народного господарства, а також масштаб 
неефективного використання енергії. Це призводить до того, що енергоємність економіки 
України вища, ніж у Білорусії, та в 2–3 рази вища, ніж у розвинутих країнах Європи (за ПКС). 
Хоча останніми роками показники енергоефективності України покращувались і досягли 
0,41 т.н.е. на $1 тис. ВВП (ПКС), однак цей показник відповідає рівню Польщі ще на початку 
1990-х рр.  

                                                 
26

 Економіка України у 2011 році – прогноз динаміки, виклики та ризики. Аналітична доповідь. Національний 
інститут стратегічних досліджень. Київ, 2011 рік. Режим доступу: 
www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf
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Малюнок 4 . Енергоємність ВВП деяких країн світу (ПКС, 2000 USD)  

Проте зменшення енергоємності ВВП не можна вважати результатом виключно державної 
політики у цій сфері. Значно більший вплив мав фактор масштабу виробництва, хоча, в 

окремих випадках зменшення питомих витрат енергоресурсів на виробництво дійсно 
відбувалось через запровадження енергоефективних технологій. 

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

зберігається тенденція до подальшого зростання фактичних питомих витрат природних 
ресурсів, в т.ч. енергоносіїв: витрати питної води збільшились з 26% у 2004 році до 37% у 

2007 році, витрати теплової енергії в мережах зросли з 13,01% у 2004 році до 14,2% у 2007 
році. Загалом за даними обласних державних адміністрацій питомі витрати на випуск 

основних видів продукції у 2007 році збільшились на 2,3% порівняно з показниками 2006 
року. Витрати енергоресурсів на одного мешканця житлового фонду в Україні у 2,5–2,7 рази 

вищі, ніж у країнах ЄC.27 

Яскравим прикладом ефекту від системної політики зі зниження енергоємності можуть 
слугувати наступні розрахунки. Якби енергоємність української економіки в 2010 році 

дорівнювала б середньому по світу значенню – 0,19 т.н.е. на $1 тис. ВВП – то на вироблення 
такого ж обсягу ВВП в 2010 році ($288 млрд. за ПКС) було б витрачено 55 млн.т.н.е., тобто в 

два рази менше ніж було фактично спожито. Обсяг зекономлених ПЕР склав би 60 млн. 
т.н.е. Для порівняння, загальний імпорт ПЕР в 2010 році склав 42 млн. т.н.е. Таким чином, 
якби енергоємність української економіки відповідала хоча б середньо світовому рівню (не 
говорячи вже про рівень розвинутих країн), то Україна теоретично могла б не тільки 
відмовитись від імпорту ПЕР, але й могла б стати чистим експортером. Якщо для порівняння 
взяти рівень енергоємності Польщі (0,16 т.н.е. на $1 тис. ВВП), з якою Україна мала 
приблизно однакові макроекономічні стартові позиції після розпаду СРСР  – то Україна б 
спожила 46 млн. т. н.е. (фактичне споживання за 2010 рік склало 115 млн.т.н.е.)28. 

                                                 
27

 Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 
році./Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енерг етичних ресурсів. 

Київ, 2009 рік. Режим доступу: www.naer.gov.ua/wp-content/uploads/2010/02/nazdopovid.pdf   
28

 Розрахунки умовні та теоретичні. Для розрахунків використовувались дані Міжнародного енергетичного 
агентства – Key world energy statistic, 2011. Режим доступу: 

http://www.iea.org/publications/free_new_desc.asp?pubs_ID=1199  

http://www.naer.gov.ua/wp-content/uploads/2010/02/nazdopovid.pdf
http://www.iea.org/publications/free_new_desc.asp?pubs_ID=1199
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З сучасним рівнем енергоємності економіки, Україні варто зосередитись на зниженні 
споживання паливно-енергетичних ресурсів та зниженні енергоємності української 

економіки.  

Моделювання зниження енергоємності економіки України 
В першій редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 року прогнозувалось, що 
енергоємність ВВП (далі ЕВВП) України в 2030 зменшиться вдвічі (у порівнянні з 2006 роком) 
і складе 0,24 кг у.п./грн.29 Проте, слід зазначити, що цільовий показник енергоємності 0,24 
кг у.п./грн. у 2030 року вищий за аналогічний показник Польщі ще у 2006 році. Цілком 
очевидно, що така мета не є амбіційною і не стимулюватиме модернізацію соціальної та 
промислової інфраструктури та не призведе до суттєвого зменшення споживання ПЕР 
(особливо імпортних). Тому, задля радикального покращення ефективності функціонування  
економіки України, уряд має взяти за мету досягнення у 2030 році рівня енергоємності, 
який відповідає як мінімум сучасному рівню OECD – в середньому 0,16 т.н.е./$1тис. (ВВП за 
ПКС у цінах 2000 р.).  

Розрахунки (див. Таблиця 130) свідчать, що задля досягнення сучасного рівня ЕВВП 
розвинутих країн до 2030 року, енергоємність економіки України має зменшуватись на 4-5% 
щороку (базовий рівень – 0,4 т.н.е../$1тис (ПКС) у 2010 році).  

Приведеній нижче графік демонструє динаміку зміни ЕВВП України за різних сценарі їв.  

 

Малюнок 3. Динаміки зміни ЕВВП України до 2030 року за різних сценаріїв  

Досвід зарубіжних країн (див. Додатки 1 та 2) та України свідчить, що зниження ЕВВП на 4-5, 
та навіть 6% щороку – можливе. В огляді Енергетичної політики України за 2006 рік 
зазначається: «Починаючи з 2000 р., в Україні спостерігалось помітне економічне 
зростання, водночас енергоспоживання залишалось відносно стабільним. Це було 
значним досягненням, оскільки воно обумовило спад енергоємності на 22% за період 2000-

                                                 
29

 Енерг етична стратегія України на період до 2030 року. Режим доступу: 
www.zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc 
30

 Статистичні  дані МЕА за 2011 рік; аналіз НЕЦУ 

http://www.zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc


- 19 - 

 

2004 рр., що еквівалентно 6,1% в рік.»31. В деякі періоди спад енергоємності Польщі 
досягав навіть 7% щороку.  

Таким чином, зниження ЕВВП на 4-5 та більше відсотків щороку цілком реальне та можливе 

(ще більший ефект може дати детінізація економіки). Для цього потрібна політична воля 
керівництва держави, а також послідовна політика впровадження енергозбереження на 

місцевому та національному рівнях. 

Концентрація зусиль держави та суспільства на енергозбереженні неодноразово 
демонструвала свою ефективність в різних країнах світу. В 2001 році міністри з 

навколишнього середовища країн-членів OECD прийняли Екологічну стратегію на першу 
декаду 21 століття.32 Однією з найголовніших цілей нової стратегії було забезпечення 

розірвання (decoupling) зв’язку між збільшенням навантаження на навколишнє середовище 
та економічним зростанням. Відтоді, похідною від цієї амбітної мети стала ціль розірвання 

зростання споживання паливно-енергетичних ресурсів від економічного зростання 
(decoupling energy consumption from economic growth). За перші 10-11 років дії Стратегії, 
завдяки послідовної політики та вжитим заходам в сфері енергозбереження та управління 
попитом, поставленої мети досягнули Велика Британія, Німеччина, Данія, Італія, Норвегія, 
Словаччина, США, Франція, Швейцарія та Японія.33 Досвід цих країн яскраво демонструє 
можливість економічного зростання без зростання споживання енергії , а в деяких випадках 
навіть зменшення споживання енергії.  

Політика, спрямована на підвищення енергоефективності має стати стратегічним 
пріоритетом України. Ефективне та раціональне використання енергетичних ресурсів не 
тільки зменшить навантаження на навколишнє середовище, а й на населення України, 
що позитивно відобразиться на здоров’ї нації. Це також значно зміцнить національну 
безпеку, зменшить залежність від зовнішніх постачальників енергоресурсів та посилить 
конкурентоздатність українських підприємств на зовнішніх ринках. 

 

                                                 
31

 Україна. Огляд енергетичної політики 2006. Міжнародне енергетичне агентство, 2006 рік.  

32
 OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21

st
 century adopted by OECD Environment Ministers  16 

May 2001 

33
 BP statistical review of world energy 2010 
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Загальні коментарі до документу34 

Проект Оновленої енергетичної стратегії, як і діюча редакція, не є документом прямої дії: 

джерела фінансування під заплановані 1 трлн. грн. інвестицій в паливно-енергетичний 
комплекс не вказані ані в попередній версії, ані в проекті оновленої. Запропоновані 

механізми реалізації енергетичної політики України не можуть бути забезпечені 
необхідними фінансовими ресурсами (понад 1 трлн. грн. протягом 18 років) через ряд 

об’єктивних стартових причин, зокрема: 

 незадовільний стан фінансово-економічного, технологічного та інституціонального 
розвитку ПЕК; 

 низька інноваційна активність енергозатратних галузей економіки; 

 несприятливий національний інвестиційний клімат; 

 складність залучення міжнародних кредитів під відповідні проекти, особливо в галузь 
ядерної енергетики.  

В проекті оновленої Енергетичній стратегії: 

 не проведено як ретроспективного, так і перспективного порівняльного аналізу 
запасів/ресурсів традиційних і нетрадиційних енергоносіїв, собівартості ен ергії, 

отриманої за допомогою різних технологій і джерел, а також очевидної світової 
тенденції неухильного росту цін на традиційні енергоносії і їх вичерпання; 

 не враховано динаміку структурних змін в національній економіці (зокрема, зміну 
частки електро- та енергоємних секторів), взаємообумовленості параметрів 

енергетичної та економічної систем, а також кількісні стратегічні орієнтири інших 
визначальних видів державної політики (податкової, грошово-кредитної, 

антиінфляційної, соціальної, екологічної, надрокористування тощо); 
Проект Енергетичної стратегії зорієнтовано, з одного боку, на екстенсивний розвиток 

вітчизняного ПЕК (і в першу чергу, атомної енергетики), а з другого боку – на значний ріст 
обсягів імпорту нафти і нафтопродуктів, що загалом підвищує ризики ПЕК і поглиблення 
енергетичної залежності України від зовнішніх поставок ПЕР та енергообладнання; 

Запропонована Енергетичною стратегією модель виробництва, розподілу та використання 
енергії на національному та регіональному рівнях є нестабільною і нераціона льною з 
огляду на фінансові витрати та екологію, а тому є перешкодою для сталого соціально-
економічного розвитку країни 

 

Внаслідок дієвої політики у розвинених країнах світу енергоємність ВВП зменшилася за 
останні два десятиріччя на 21–27 %. Підвищення енергоефективності дозволило 
забезпечити до 60–65 % економічного зростання. 

Чим більше Україна знизить споживання енергоносіїв, чим більше буде заміщувати 
споживання традиційних енергоносіїв на місцеві альтернативні види палив,а тим менше 

країна буде вразливою від коливань цін на енергоносії на міжнародних ринках. Це також 

                                                 
34

 В цьому та інших розділах використовувались напрацювання та розробки Гімера Романа Романовича. 
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посилить національну безпеку, а також сприятиме зменшенню навантаженню на 
навколишнє середовище. 

Таким чином, Енергетична стратегія України на період до 2030 року має бути 

концентрованим виразом політики Уряду України у підвищенні енергетичної 
ефективності економіки країни та мати за мету досягнення до 2030 року рівня 

енергоємності, який відповідав би як мінімум сучасному рівню розвинутих країн світу – 
0,16 т.н.е. на $ 1 тис. (сучасний рівень Польщі). 

Розрахунки показують, що для досягнення такої мети, енергоємність України має 

знижуватись на 4-5% щороку. Досягнення таких показників можливе через системну, 
послідовну політику стимулювання енергозберігаючих інвестицій у всіх секторах економіки.   

Ми пропонуємо визнати центральним завданням українського ПЕК щорічне зниження його 

питомої енергоємності на основі енергозбереження та енергоефективності . 
Енергозбереження та енергоефективність є пріоритетом, оскільки питомі суспільні витрати 

на них відповідно у 3 і  2 рази менші, ніж на генерування енергії. За досвідом розвинутих 
країн світу найбільш ефективні заходи з енергозбереження вичерпуються за 15-20 років і 

вони можуть забезпечити скорочення споживання енергії приблизно лише на 30  %, якщо 
одночасно кардинально не змінювати структуру економіки. Якщо ж здійснювати системну 

структурну перебудову економіки, то скорочення обсягів споживання енергії і енергоносіїв 
може становити 50 % і більше, за прогнозами Організації Об’єднаних Націй (ООН) . При 
цьому ринкове середовище (ціни, конкуренція тощо) є обов’язковою передумовою 
економічної доцільності енергозбереження та енергоефективності 
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Додаток 1. Досвід Польщі 
За 12 років, з 1990 по 2009, ВВП Польщі збільшився більш ніж вдвічі (з 125 млрд.євро до 
приблизно 250 млрд.)35. При цьому, в середньому, протягом 20 років, ВВП країни зростав 
на 3,83% щороку.  

 

Малюнок 4. Макроекономічний розвиток Польщі: 1990-2009 

Після зростання в першій половині 90-х і досягнення піку споживання в 1996 році загальний 

обсяг споживання первинної і кінцевої енергії знижувався між 1996-2002. З незначними 
коливаннями, споживання зросло до 2009 року. Проте в цілому, за весь період з 1990 по 

2009 роки, загальне первинне споживання енергії знизилось приблизно на 5 відсотків 
незважаючи на двократне зростання економіки.  

Загальне зниження споживання стало результатом програм модернізації, реструктуризації 

економіки, лібералізації цін на енергію, а також впровадження політик з енергозбереження 
та енергоефективності.  

                                                 
35

 Центральний офіс з статистики Польщі. Режим доступу: http://www.stat.gov.pl   
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Малюнок 5. Первинне та кінцеве споживання енергії в Польщі з 1990 по 2009 рр. 

Як вже зазначалось, лібералізація цін на енергію призвело до зниження загального 
споживання енергоресурсів. Це також дозволило ліквідувати цінові диспропорції між 
цінами на енергію для промисловості та домогосподарств.  

 

Малюнок 6. Зміни цін на електроенергію для домогосподарств та промисловості  

Стабільний рівень споживання енергії та подвоєння валового внутрішнього продукту 
призвело до зниження первинної кінцевої енергоємності ВВП. Початкове зростання 

енергоємності до 1993 року змінилось позитивною динамікою  поліпшення яка тривала до 
2000 року. З того часу, відбувалося поступове зниження енергоємності в розмірі 2% на рік. 

Зниження енергоємності прискорилось в 2007 році. У 2009 році позитивна тенденція 
оновилась. 
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Таблиця 2.Динаміка зміни ЕВВП Польщі, %/рік  

Динаміка зміни 1990-1993 1993-2000 2000-2009 1993-2009 1990-2009 

Кінцева 
енергоємність 
ВВП 

3,46 -7,16 -2,71 -4,68 -3,44 

Первина 
енергоємність 
ВВП 

0,84 -6,77 -3,21 -4,78 -3,92 

 

 

Малюнок 7. Динаміка зміни енергоємності з 1990 по 2009 рр. 

Таким чином, заходи з енергозбереження, структурні зміни в економіці дозволили досягти 
значного зменшення споживання енергоносіїв промисловістю, домогосподарствами та 
транспортом. Щорічне зменшення енергоємності з 1996 по 2009 роки складало 4%. 
Найбільші поліпшення були зафіксовані в промисловому секторі – 6,5%/рік. Покращення в 
домогосподарствах складало 3,1% щороку в період з 1996 по 2009 роки. Для транспорту 

цей показник дорівнює 1,7%. За 9 років, з 2000 по 2009, кумулятивний ефект від 
покращення енергоефективності у всіх секторах економіки сягнув 18,5 м.т.н.е., або 32% від 

річного кінцевого споживання Польщі. В свою чергу, вражаючі успіхи Польщі в сфері 
енергозбереження дозволили їй наблизити показник енергоємність економіки до 

середнього по ЄС у 2008 році. 

За останні 20 років Польща досягла одного з найяскравіших досягнень в покращенні 
енергетичної ефективності. Внесок промисловості був найбільшим через структурні зміни 

та рішення, що базувались на економічних розрахунках. Модернізація також була 
проведена після приватизації державних підприємств. В 2008 року позитивні зміни 

продовжились та навіть прискорились. Відрив більшості індикаторів з 
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енергоефективності від середньоєвропейського рівня зменшився до менш ніж 20%, проте 
залишається значним у порівнянні з найбільш ефективними країнами.  
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Додаток 2. Досвід Данії 
Незважаючи на те, що загальне використання первинної енергії в Данії знаходиться на рівні 
19 млн. т.н.е. (тобто 15% від українського), проте досвід цієї країни в енергетичній політиці 
може бути досить показовим та релевантним для України. До 1973 року, приватні 
споживачі та енергетичні компанії могли вільно обирати найдешевший паливно-
енергетичний ресурс на ринку. Таким ресурсом стала нафта, яка складала 95% імпорту, 
рештою імпорту було вугілля. Фактично, всі нові енергетичні установки могли 
використовувати тільки вугілля. Тому перші  нафтові кризи 70-х років, коли ціни на нафту 
зросли драматично, сильно вдарили по економіці країни, що значно сповільнило 
економічне зростання на цілі роки. В свою чергу, зростання цін на нафту та вразливість 
економіки, стимулювали Уряд Данії значно змінити енергетичну політику країни у бік 

максимально можливого ефективного використання ПЕР та зменшення вразливості 
економіки від коливань цін на енергоносії на зовнішніх ринках. Ця політика відносно 
швидко дала свої плоди: в той час як з 1960 по 1972 рік енергоспоживання Данії майже 
подвоїлось, воно залишилось на тому ж рівня з 1972 рік по сьогодні незважаючи на 
подвоєння ВВП. До того ж, нова енергетична політика сприяла диверсифікації використання 
енергоресурсів: згідно статистики 2009 року, 40% в балансі енергоспоживання складає 
нафта, природний газ та вугілля – по 20 %, частка відновлюваної енергетики значно 
підвищилась і досягла 17%. Висока частка когенерації та централізованого опалення також 
сприяли енергоефективності та заміщенню палива. В цілому це означає, що економіка Данії 
сьогодні більш стабільна та здатна протистояти коливанням на ринках енергетичних 
ресурсів та перебоям в постачанні з одного джерела.  

Приклад Данії також є показовим в тому сенсі, що нафтові кризи 70-х років змусили деякі 
країни інтенсивно розвивати ядерну енергетику, в той час як Данія сфокусувалась на 
енергоефективності, відновлюваних джерелах енергії та ресурсозбереженні. Попит на 
технології з енергозбереження та відновлюваних джерел енергії значно підвищився, що 
призвело до того, що експорт енергетичних технологій підвищився майже з нуля (з 1990 
року) до 11 % в загальній структурі експорту в 2008 році. Це закріпило позиції Данії як 
країни-лідера на міжнародних ринках енергоефективних технологій. 
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