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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В умовах зовнішньої агресії, що впливає на еконо�

міку країни, особливо на територіальну структуру палив�
но�енергетичного комплексу та енергозабезпечення в
цілому, виникає необхідність в перегляді "Енергетичної
стратегії 2030". Оскільки відчуження територій, спри�
чинило і зменшення сировинної бази енергетичних ре�
сурсів, що в свою чергу викликало зміни і в показниках
енергетичної безпеки країни. Перегляд стратегії є не�
відкладною умовою подальшого розвитку економіки, як
і диверсифікація джерел енергопостачання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями енергозабезпечення економіки у відпо�

відності до міжнародних практик займаються такі вчені,
як Ковалко М. П., Шидловський А. К. [15], значну увагу
приділяють само енергозабезпеченню регіонів за раху�
нок енергозберігаючих технологій. Суходоля О. М. зай�
мається розробкою нормативів використання енерге�
тичних ресурсів в рамках зниження енергоємності ВВП.
Подолець Р.З., Дячук О.А. [12; 13; 14;] вважають, що у
середньостроковій перспективі за рахунок обгрунтова�
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ного збільшення обсягів видобутку вугілля Україна має
можливість бути енергонезалежною; також стверджу�
ють, що використання інформаційно�аналітичних сис�
тем на базі економіко�математичної моделі енергетич�
ної системи вирішує проблему достовірних коротко�
строкових прогнозів в енергетичному секторі. Науковці
вважають, що при побудові такої моделі не потрібно
враховувати кінцеве споживання енергії, що, на нашу
думку, є не відповідає реаліям сучасних економічних
процесів. Стогній Б.С., Кулик М.М., Жовтянський В.А.
[4] досліджують енергозбереження в контексті підви�
щення рівня енергозабезпечення економіки, визначаю�
чи основним фактором зниження енергоємності ВВП
державне фінансування програм регіонально енерго�
збереження та ринкової тарифної політики на енергію.
Калашников В.І., Левшов О.В., Ткаченко С.М. [7] вивча�
ють динаміку взаємодії традиційних та відновлюваних
джерел енергії та оптимізацію системи в цілому, акцен�
тують увагу на створенні інтелектуальних систем управ�
ління такими енергосистемами та вважають, що такі си�
стеми сприятимуть підвищенню енергоефективності.
Лір В.Е., Письменна У. Є. [6] проводять дослідження у
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сфері визначення потенціалу енергозбереження в еко�
номіці та ідентифікацію витрат на заходи енергозбере�
ження в галузей промисловості. Козирський В.В., Тре�
губ М.І., Петренко А.В., Каплун В.В. [5] займаються
моделювання енергетичних систем з метою забезпечен�
ня постійного електропостачання суб'єктів господарю�
вання. Праці Волкової І.О. та Кобеця Б.Б. зосереджені
в основному на стратегічному управлінні інноваційним
розвитком енергетичних компаній та використанні інте�
лектуальних енергетичних систем. Дослідження енер�
гетичної безпеки країни через призму електропостачан�
ня Воропай М.І. [3] пропонував здійснювати шляхом мо�
делювання інтелектуальних електроенергетичних сис�
тем. Макаров А.О., Веселов Ф.В. [8] зосереджені в ос�
новному на розробці комплексів для прогнозування
розвитку світової енергетики із врахуванням зовнішніх
та внутрішніх екстерналій. Алимов О.М., Амоша О.І. [1]
здійснюють фундаментальні дослідження економіки
України, зокрема ідентифікували основні проблеми
енергетичного комплексу, здійснили прогноз щодо
енергоспоживання та вважать, що основою енергетич�
ної незалежності є збільшення видобутку власних вуг�
леводнів. Бакай О.С., Неклюдов І.М. та Бар'яхтар В.Г.
[2] акцентують увагу на провідній ролі атомної енерге�
тики в структурі енергоспоживання, прогнозують на�
рощування ядерних потужностей в Україні до 34 % на
відміну від 15% у 2013 р. Недін І.В. та Шестеренко О.В.
[9] досліджували можливості диверсифікації джерел
енергопостачання з метою підвищення енергобезпеки
країни, а також акцентували увагу в структурі енерге�
тичного балансу відновлюваним джерелам енергії.
Ященко Ю.П. [16] аналізує проблеми ефективного ви�
користання енергетичних ресурсів та відзначає ключо�
ве місце держави у створенні енергоефективної промис�
ловості.

Отже, більшість досліджень сфери енергозабезпе�
чення спрямовані на формування енергетичного балан�
су, в структурі якого переважатимуть власні енергоре�
сурси. Спроби моделювання енергетичних систем не
завжди відповідають викликам глобалізації, прогнозу�
вання енергетичного ринку не може 100 % врахувати
політичні фактори. Побудова моделі енергетичної сис�
теми вимагає змістовного дослідження виробництва,
імпорту, експорту та споживання енергоресурсів в рет�
роспективі, дані дослідження здійснені в достатньому
обсязі, однак вони носять фрагментарний характер —
аналізуються окремі сектори енергетики, не враховано
перехідні тенденції, зазначені умови і становлять акту�
альність даного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведення ретроспективного аналізу виробницт�

ва та споживання енергетичних ресурсів в Україні в умо�
вах ентропії зовнішнього і внутрішнього середовища, що
є актуальним в умовах світової економічної кризи. Роз�
робка рекомендацій щодо зміни енергетичної політики
держави відповідно до вимог глобалізацій них процесів
в енергетиці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова економічна криза та конфлікти на сході ста�

ли каталізатором зміни енергетичної політики розви�
нених країн світу. Підвищення рівня енергетичної без�
пеки, перш за все, залежить від внутрішньої забезпече�
ності енергетичними ресурсами та за їх недостатності
диверсифікованості регіонів їх постачання. Постійне
зростання світової економіки збільшує енергоспожи�
вання, а отже, і збільшення видобутку енергоресурсів,
підвищення на них цін, та посилення екологічних про�
блем. Світове енергоспоживання починаючи з 70�х років
ХХ ст. постійно зростає (рис. 1.) і на кінець 2013 р. ста�
новить 13,1 млрд т н. е.

Відповідно, дещо змінилася порівняно з 1973 р. і
структура використання енергоресурсів (рис. 2.), про�
відна роль у енергоспоживанні належить викопному
паливу — вуглеводням — нафта, вугілля, газ. Однак
провідна роль належить нафті та вугіллю.

У порівнянні з 1973 р. частка нафти у світовому енер�
госпоживанні зменшилась на 33 %, що свідчить про гнуч�
ку політику у сфері енергетичної безпеки. Дещо зросла
частка вугілля у 2012 р. порівняно з 1973 р. на 16%, значні
поклади вугілля у світі, дадуть змогу змінити вектор у
балансі енергоспоживання. Також зріс обсяг видобут�
ку природного газу у порівнянні з 1973 р. на 31 %. Спо�
терігається незначне зростання відновлюваних джерел
енргії в балансі енергоспоживання, однак їх частка й
надалі зростатиме у зв'язку з прийнятими стратегіями
країн у сфері відновлюваної енергетики та зменшення
викидів вуглекислого галу в навколишнє середовище.

Тому основними тенденціями світового енергетич�
ного ринку є:

1) підвищення цін на енергоресурси;
2) диверсифікація джерел енергії — розвиток тер�

моядерної та водневої енергетики, фінансування про�
ектів відновлюваної енергетики, збільшення потужно�
стей атомної енергетики;

3) геополітичні конфлікти між розвиненими країна�
ми за лідерство в світовій економіці, а отже і споживан�
ня енергетичних ресурсів;
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Рис. 1. Світовий обсяг поставок первинної енергії з 1971 по 2012 (млн т н.е.)

Джерело: дані World Energy Statistics [11].
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4) скорочення запасів енергоресурсів та виникнен�
ня залежності від імпорту;

5) монополізація ринку десяткою країн, що мають
енергетичні запаси;

6) інноваційне та технологічне оновлення процесів
виробництва енергії — збільшення фінансування;

7) екологічні проблеми, зміна клімату та штрафи по
Кіотському протоколу.

Всі ці виклики стосуватимуться і України, оскільки
ми також імпортуємо значну частину енергоресурсів,
маємо проблеми з оновленням технологічної бази енер�
гетичних потужностей та беремо участь у міжнородних
проектах термоядерної енергетики. Економіка країни
має високий ступінь енергозалежності 55 %, а це вже є
загрозою для суверенітету держави, необхідно у най�
коротші строки провести диверсифікацію постачання
енергоресурсів, а також здійснити фінансування про�
грам по розвитку відновлюваних джерел енергії. Імпорт
енергоносіїв в Україну здійснюється від двох постачаль�
ників, коли світова практика показує, що необхідно ди�
версифікувати імпорт мінімум від трьох — чотирьох
країн.

Обсяги імпорту енергетичних ре�
сурсів в період 1991 р. по 2001 р. знижу�
вались (рис. 3), що пояснюється спадом
виробництва: якщо в 1991 р. обсяг імпор�
ту становив 178 млн т ум. п. то в 2001 р.
— 100 млн т ум.п., імпорт за 10 років зни�
зився на 56%.

Найбільша частка імпорту з 1991 р.
по 2014 р. належить природному газу —
74%, нафта та продукти її переробки —
17 %, вугілля та уран — 6 % та 3 % відпо�
відно. Значна частина енергетичних ре�
сурсів імпортується з Росії, що у зв'язку
із геополітичними чинниками негативно
впливає на економічну безпеку країни.
Адже значне підвищення цін, без доціль�
ного економічного обгрунтування, на
імпортовані ресурси та відсутність ди�
версифікованих шляхів постачання, зни�
жує, і так низький рейтинг інвестиційної
привабливості країни на міжнародних
ринках капіталу.

На початку 90�хх р. 20�го ст. постав�
ки природного газу здійснювались від 5�
х постачальників, що забезпечувало
енергетичну безпеку країни, однак почи�
наючи з 2009 р. 59 % поставок здійсню�
вались з Росії, і в 2012 р. вони досягли
99,8 % всього імпорту природного газу в
Україну, що поставило країну в енерге�
тично залежну від зовнішніх сторін.

Міжнародна ж практика показує, що необхідно дивер�
сифікувати поставки так, щоб обсяг одного контракту
не перевищував 30 %, загального імпорту. Тільки за та�
ких умов економіці не загрожують геополітичні конф�
лікти.

Імпорт нафти та продуктів її переробки за останні
20 років також знизився на 52 %, значних фінансових
втрат зазнали насамперед нафтопереробні заводи ос�
кільки їх потужності розраховані на об'єми 1991 р.,
відсутнє оновлення основних фондів даних підприємств
за останні роки призвело до технологічної відсталості,
що спричинило ще більше зниження об'ємів переробки,
скорочення персоналу, та зростання обсягів закупівлі
готових нафтопродуктів, така тенденція свідчить про
зниження конкурентоспроможності національної еко�
номіки та зростання рівня економічної залежності від
зовнішніх поставок. За наявності достатніх для внутрі�
шнього споживання запасів доцільно збільшити власний
видобуток.

Обсяги імпорту вугілля знизились на 59 % на 2010
р., однак починаючи з 2011 р. відбувається поступове

Джерело: дані World Energy Statistics [11].
Рис. 2. Структура використання енергетичних ресурсів у 1973 та 2012 рр.
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Рис. 3. Динаміка імпорту енергетичних ресурсів у за 1991—2014 рр.,
млнт.ум.п.

Джерело: дані Держкомстат [10].
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зростання обсягів імпорту, що пояснюється закриттям
відпрацьованих шахт та затримкою введення в експлуа�
тацію інших родовищ. Економіка України забезпечена
покладами вугілля більш ніж на 100 років, що становить
ключову роль в посиленні енергетичної незалежності
країни та підвищення її конкурентоспроможності, ос�
кільки більшість ТЕС працюють на вугіллі — 65 %. Од�
нак, третьому кварталі 2014 р., внаслідок складної гео�
політичної ситуації на території Донбасу, унеможливи�
лась діяльність 25 % підприємств вугільної промисло�
вості, що спричинило і збільшення імпорту вугілля з
інших країн. Враховуючи дані виклики, доцільно пере�
глянути пріоритети фінансування відкриття нових шахт
в інших вугільних басейнах, насамперед для задоволен�
ня внутрішнього попиту та забезпечення стабільності
роботи енергетичної системи.

Україна володіє достатніми запасами уранових руд
для економіки, однак існує проблема їх переробки в
ядерне паливо, більшість підприємств знаходиться в
Росії, тому існує необхідність у побудові власних
підприємств по переробці та видобутку урану. Імпорт
урану становить 85 % від його споживання, що є кри�
тичним для економіки, адже 20 % енергії виробляється
на атомних станціях, які працюють на ядерному паливі.
Імпорт урану в середньому дорівнює 2 800 т щорічно,
при власному виробництві лише 750 т на рік. Даний сег�
мент є імпортозалежним і вимагає перегляду Енергетич�
ної стратегії щодо збільшення обсягів видобутку руди.

Видобуток енергетичних ресурсів (рис. 4) з 1991 р.
скоротився на 62 %, що показує зниження обсягів ви�
робництва промислової продукції та високий рівень без�
робіття.

Видобуток природного газу становить 30 % від об�
сягу споживання і становить в середньому 30 млн т ум.п.
щорічно. Розвідані запаси становлять ще 30 млн т ум.п.
щорічно на 70 років, при диверсифікації енергоспожи�
вання є достатнім для забезпечення економіки. Необх�
ідно збільшити обсяги видобутку в найближчій перспек�
тиві за участі міжнародних корпорацій їх передових
технологій видобутку.

Видобуток нафти в середньому становить 5,44 млн
т ум.п. щорічно. Збільшення видобутку нафти зменшить
навантаження не економіку країни від імпорту, сфор�
мує можливості для зростання.

Скорочення обсягів видобутку вугілля на 48 % по�
рівняно з 1991 р. свідчить про складну економічну ситу�
ацію в промисловості. Зниження обсягів видобутку,
зростання рівня безробіття, зношення основних фондів,
підвищення рівня екологічного забруднення територій
видобутку та збільшення фінансування державою як

видобутку, так і соціальних виплат іденти�
фікує стагнацію у вугільній галузі та нега�
тивно впливає на ВВП країни, присутність
її в міжнародних рейтингах.

Оскільки наявні значні поклади вугіл�
ля, необхідно збільшити видобуток з метою
підвищення енергетичної незалежності
країни: вугілля займає 69 % всього видобут�
ку енергетичних ресурсів.

Розвіданих запасів уранових руд дос�
татньо для задоволення внутрішнього по�
питу в середньому 4100 т ум.п., однак влас�
ний видобуток становить 750 т щорічно. В
порівнянні з 1991 р. видобуток збільшився
на 42 % і в 2014 р. становить 850 т. Однак
значна частка імпорту при такій структурі
виробництва негативно впливає на еконо�
міку та може спричинити енергетичну кри�
зу — зростання цін на уран та 85 % імпор�
ту.

У структурі енергоспоживання (рис. 5)
на відміну від світового переважає газ — 43
%, нафта — 14 % та вугілля — 24,5 %, атом�
на енергетика — 16 %, гідро та відновлюва�

на енергетика — 2,5 %. З 1991 р. спостерігається спад
енергоспоживання на 43 % , даний процес характери�
зується загальним спадом економіки.

Порівняно з 1991 р. споживання скоротилося на 44
%, що свідчить про кризові явища в економіці.

Споживання природного газу становить 37 % від
загального обсягу енергоспоживання, що є показником
високої енергозалежності.

Нафта та продукти її переробки становлять 14 %
всього енергоспоживання, загалом споживання знизи�
лось на 22 % у порівнянні з 1991 р.

Споживання вугілля знизилось на 59 % у порівнянні
з 1991 р. та займає 27 % об'єму енергоспоживання.

Частка урану в обсязі енергоспоживання становить
2 %, однак це стретегічний енергоресурс, оскільки за�
безпечує 16 % виробництва всієї електоренергії країни.

Отже, досліджуючи динаміку споживання основних
енергоресурсів, ідентифіковано загальне зниження
енергоспоживання, разом з тим спостерігається тентен�
ція до зміщення енергоспоживання в збільшенні частки
природного газу, що при зростанні імпортованої ціни
на нього збільшує енергоємність ВВП, що є фактором
підвищення витрат та зменшення прибутку на 1 т вироб�
леної продукції економікою. Враховуючи глобальні еко�
номічні процеси та рух світової спільноти до зниження
енергозалежності та підвищення енергоефективності
своїх економік, розвиток проектів альтернативної енер�
гетики, водневої енергетики необхідно змінити пріори�
тети енергетичної сфери та забезпечити фінансування
проектів енергозабезпечення економіки.

Вирішення поставлених завдань можливе лише че�
рез перегляд існуючої політики енергозабезпечення
економіки. Перш за все, доцільно визначити рівень по�
точної енргозабезпеченості: споживання та імпорту.

Побудуємо модель багатокритеріальної оптимізації:
максимізуємо споживання та мінімізуємо імпорт (рис.
6).

Дана модель (1) характеризує стан енергозабезпе�
чення економіки України, рішенням даної моделі при
заданих параметрах зовнішнього середовища є програ�
ма розвитку.

, при умовах (1)

(2).

Оптимальний обсяг імпорту енергетичних ре�
сурсів для забезпечення енергонезалежності еконо�
міки може коливатися в межах 10—27 млн т ум.п. за

Рис. 4. Динаміка видобутку енергетичних ресурсів у за 1991—2014 рр.,
млнт.ум.п.

Джерело: дані Держкомстат [11].
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умови, якщо забезпечуватиметься постійний ріст еко�
номіки. Для стимулювання економіки необхідно за�
вершити існуючі процеси інституційних перетворень
та трансформувати міжнародні вимоги до національ�
ної економіки в сфері енергоефективності. Рекомен�
дації щодо підвищення рівня енергозабезпеченості
економіки:

1) зменшення частки споживання природного газу
в економіці до 20%;

2) реалізація власних проектів видобутку природно�
го газу, нафти, вугілля та урану;

3) приватизація нафтопереробних підприємств для
забезпечення їх технологічного оновлення;

4) підтримка на державному рівні програм енерго�
ефективності з метою економії енергоресурсів;

5) впровадження нових технологій у
видобутку вугілля, зокрема чистих вугіль�
них технологій, що зменшують техно�
логічні втрати та не впливають на екологію;

6) диверсифікація джерел постачання
енергоресурсів;

7) припинення субсидування вугільної
промисловості;

8) приведення національного законо�
давства до міжнародного з метою залучен�
ня іноземних інвестицій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Незважаючи на те, що Україна на да�
ному етапі розвитку є енергозалежною
країною — імпорт енергоресурсів стано�
вить 55 % від загального споживання,
економіка має значну кількість точок рос�
ту. Достатні поклади ключових енергоре�
сурсів вимагають лише фінансування та
адекватної державної політики в сфері
енергетики. Дослідження показує, що ви�

користання ретроспективного аналізу енергозабезпе�
чення економіки дає змогу ідентифікувати основні про�
блеми та перспективи енергетичної галузі та є базисом
для розробки програм розвитку енергоефективності.
Подальших досліджень потребують питання побудови
оптимізаційної моделі енергетики України, що врахо�
вуватиме видобуток, імпорт, експорт споживання не
тільки головних енергоресурсів, але й всієї їх сукуп�
ності. Також у даному аспекті актуальним являтиметь�
ся формування антикризової програми, що враховува�
тиме складну геополітичну ситуацію на сході країни,
визначатиме всі ризики, та можливості диверсифікації
джерел постачання вугілля в короткостроковій перспек�
тиві, а також збільшення власного видобутку із виклю�
ченням імпорту вугілля в довгостроковій перспективі.
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Рис. 5. Динаміка споживання енергетичних ресурсів за 1991—2014 рр.,
млнт.ум.п.

Джерело: дані Держкомстат [11].
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