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Кизим М. О., шпілєвський В. В., Салашенко т. І., Борщ Л. М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні 
складові та пріоритетні напрями

Метою статті є концептуальне обґрунтування національної моделі енергетичної безпеки України, враховуючи особливості її паливно-енергетичного циклу. Енер-
гетична безпека розглядається як стан національної енергосистеми, що забезпечує її існування і розвиток та гарантує задоволення енергетичних інтересів її 
суб’єктів. До системних проблем енергетичної безпеки України віднесено: енергетичну залежність від імпорту практично всіх ключових видів паливно-енергетичних 
ресурсів; низьку диверсифікованість виробництва та імпорту паливно-енергетичних ресурсів; високу інтенсивність енергоспоживання у всіх секторах економіки 
та побуті; неузгодженість структури енергоспоживання зі структурою національного енергетичного потенціалу; низьку ефективність перетворення первинних 
паливно-енергетичних ресурсів у кінцеву енергію. До стратегічних цілей розбудови енергетичної безпеки України віднесено енергетичну незалежність, енергоефек-
тивність, енергозбереження та мобілізаційну енергетику. За цими складовими в розрізі окремих видів паливно-енергетичних ресурсів представлено пріоритетні 
напрями зміцнення рівня безпеки. Обґрунтовано можливості забезпечення енергетичної безпеки України шляхом реконструкції енергетичного циклу України на 
основі взаємозамінності дефіцитних енергоресурсів. 
Ключові слова: енергетична безпека, енергоефективність, енергонезалежність, енергозбереження, мобілізаційна енергетика, паливно-енер гетичні ресурси.
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 25. 
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Кизим Н. А., Шпилевский В. В., Салашенко Т. И., Борщ Л. М. Идентификация 
национальной модели энергетической безопасности Украины: системные 

составляющие и приоритетные направления
Целью статьи является концептуальное обоснование национальной мо-
дели энергетической безопасности, учитывая особенности её топливно-
энергетического цикла. Энергетическая безопасность рассматривается как 
состояние национальной энергосистемы, обеспечивающее её существование 
и развитие, а также гарантирующее удовлетворение энергетических инте-
ресов ее субъектов. К системным проблемам энергетической безопасности 
Украины отнесены: энергетическая зависимость от импорта практически 
всех ключевых видов топливно-энергетических ресурсов; низкая диверсифика-
ция производства и импорта топливно-энергетических ресурсов; высокая ин-
тенсивность энергопотребления во всех секторах экономики и в быту; несо-
гласованность структуры энергопотребления со структурой национального 
энергетического потенциала; низкая эффективность преобразования первич-
ных топливно-энергетических ресурсов в конечную энергию. К стратегическим 
целям обеспечения энергетической безопасности Украины отнесены энерге-
тическая независимость, энергоэффективность, энергосбережение и мобили-
зационная энергетика. По данным составляющим в разрезе отдельных видов 
топливно-энергетических ресурсов представлены приоритетные направле-
ния укрепления уровня безопасности. Обоснована возможность обеспечения 
энергетической безопасности Украины путём реконструкции энергетического 
цикла Украины на основе взаимозаменяемости дефицитных энергоресурсов.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоэффективность, энер-
гонезависимость, энергосбережения, мобилизационная энергетика, топливно-
энергетические ресурсы.
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Kyzym M. O., Shpilevskiy V. V., Salashenko T. I., Borshch L. M. Identifying  

the National Model of the Energy Security of Ukraine: System Components  
and Priority Directions

The article is concerned with the conceptual substantiating the national energy security 
model, taking into consideration peculiarities of its fuel-energy cycle. Energy security is 
seen as a status of the national energy system, which ensures its existence and develop-
ment, as well as provides the satisfaction of energy interests of its entities. The system 
problems of the energy security of Ukraine include: energy dependence on imports of 
almost all the pivotal types of the fuel-energy resources; low diversification of produc-
tion and import of fuel-energy resources; high intensity of energy use in all sectors of 
the economy and everyday living; the energy consumption patterns that are inconsis-
tent with the structure of the national energy potential; low efficiency of converting 
the primary energy resources into the final energy. To the strategic goals of ensuring 
the energy security of Ukraine are assigned energy independence, energy efficiency, 
energy saving and mobilization energetics. According to these components in the con-
text of individual types of the fuel-energy resources priority areas for strengthening the 
security level have been represented. The opportunity to ensure the energy security of 
Ukraine by reconstruction of the energy cycle in Ukraine based on interchangeability of 
the scarce energy resources has been substantiated.
Keywords: energy security, energy efficiency, energy independence, energy saving, mo-
bilization energetics, fuel-energy resources.
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Енергетична складова відіграє вкрай важливу роль 
у забезпеченні національної безпеки та гаранту-
ванні сталого розвитку України. Однак у 2015 р., 

за даними Всесвітньої енергетичної ради, Україна посіла 
110 місце серед 180 країн світу за показником енерге-
тичної сталості, тоді як безпосередньо за рівнем енерге-
тичної безпеки її рейтинг скоротився на 34 пункти від-
носно рівня 2014 р. і становив 88 місце [1]. У досліджен-
нях енергетичної безпеки Інституту 21 століття США 
з-поміж 25 країн світу – найбільших енергоспоживачів 
Україні відводиться останнє місце в цьому рейтингу [2].

На сьогодні проблемам дослідження національної 
енергетичної безпеки присвячені роботи провідних за-
рубіжних та вітчизняних вчених, таких як Дж. Джуел та 
А. Черп [3], А. Качинський [4], Б. Круйт [5], А. Міхале-
вич [6], Б. Совакул [7], А. Сменьковський [8] та інших.  
Водночас ця проблема турбує міжнародні організації: 
Міжнародне енергетичне агентство [9], Всесвітню енер-
гетичну раду [1], Світовий Банк [10], Економічний інсти-
тут країн АСЕАН і Східної Азії [11], Ініціативну групу 
з енергетичної безпеки і клімату при Брукінзькому ін-
ституті [12]. Проте об’єктивно можна засвідчити від-
сутність дієвих моделей енергетичної безпеки, здатних 
протидіяти негативним чинникам 

Метою цієї публікації є концептуальне обґрунту-
вання національної моделі енергетичної безпеки Украї-
ни, враховуючи особливості її паливно-енергетичного 
циклу. У межах цієї статті розглядаються такі основні 
завдання: по-перше, аналіз системних проблем енерге-
тичної безпеки України; по-друге, визначення стратегіч-
них орієнтирів енергетичної політики України; по-третє, 
обґрунтування можливостей реструктуризації енерге-
тичної циклу на основі взаємозамінності паливно-енер-
гетичних ресурсів; по-четверте, вибір пріоритетних на-
прямів зміцнення енергетичної безпеки України.

У роботах авторів [13, 14, 15] неодноразово дово-
дилося, що оцінка енергетичної безпеки повинна здій-
снюватися за її детермінантами (видами паливно-енер-
гетичних ресурсів), тоді як дослідити її стан за агрего-
ваним національним паливно-енергетичним балансом 
неможливо. На основі ґрунтовного аналізу енергетичної 
безпеки у 2014 р. (рис. 1) було визначено такі тенденції 
за її детермінантами: 

1) у газовій сфері мала місце позитивна динамі-
ка, що дало змогу увійти та закріпитися Україні в зоні 
передкризового стану. Сприяли цьому зниження спо-
живання природного газу та диверсифікація його зов-
нішніх постачань;

2) у вугільній сфері спостерігалася мінлива тен-
денція: зміна структури власності позитивно позначила-
ся на цьому виді енергобізнесу, однак подальша окупація 
частини території України призвела до втрати вугільного 
енергопотенціалу як тієї єдиної складової-запоруки на-
ціональної енергетичної незалежності, а монополізація 
вертикально-інтегрованими структурами бізнесу – до пе-
ребудови ринку на основі квазіконкурентних відносин;

3) у нафтовій та нафтопродуктовій сферах ситуа-
ція постійно погіршувалася та наразі характеризується 
занепадом національної нафтопереробки разом із ви-
снаженням легкодоступних покладів нафти.

Відтак, загальний стан енергетичної безпеки Украї-
ни визначається як передкризовий із стрімким 
тяжінням до кризового стану, а її системні про-

блеми можуть бути сформульовані як:
1) енергетична залежність від імпорту практич-

но всіх ключових видів паливно-енергетичних ресур сів. 
Національна економіка України завжди була енерго-
дефіцитною. За даними British Petroleum, у 2014 р. страте-
гічний рівень забезпеченості національних енергетичних 
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Рис. 1. Динаміка рівня енергетичної безпеки України безпеки за основними паливними сферами енергокористування  
у 2007–2014 рр.:

1 – нафта та нафтопродукти; 2 – природний газ; 3 – вугілля; Н – нормальний стан; ПК – передкризовий стан; К – кризовий стан.
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потреб за рахунок розвіданого потенціалу традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів (reserves-to-production 
ratio) складав: за природним газом – 54 роки, за нафтою 
та газовим конденсатом – 27 років, за вугіллям – 556 
років. Водночас оперативний рівень забезпечення енер-
гетичних потреб (production-to-consumption ratio) дорів-
нював: за природним газом – 5 місяців, за нафтою та га-
зовим конденсатом – 11 місяців (в умовах завантаження 
українських НПЗ на 5,2 %), за вугіллям – 11 місяців. За-
значене обумовлювало такі значення залежності України 
від імпорту паливно-енергетичних ресурсів у 2014 р.: для 
вугілля – 15 %, для нафти – 4 %, для нафтопродуктів – 
73 %, для природного газу – 47 % (розрахунку зроблені за 
даними [16]).

У 2015 р. відзначалося загострення цієї проблеми 
внаслідок економічної рецесії всіх видів еконо-
мічної діяльності в енергетичному секторі (рис. 2):  

у порівнянні з 2014 р. видобуток вугілля скоротився на 
38,9 % (у т. ч. енергетичного – на 35,7 %, коксівного – на 
48,4 %), нафти і газоконденсату – на 9,9 %, природного 
газу – на 1,4 %. Зазначені тенденції позначилися на ім-
порті паливно-енергетичних ресурсів: у порівнянні з 
попереднім роком нетто-імпорт природного газу скоро-
тився на 15,3 %, вугілля – зріс на 83,2 %, у т. ч. за рахунок 
антрацитів – на 48,7 %, сирої нафти – зріс на 60 %, а наф-
топродуктів – скоротився на 0,4 %. Відтак, енергетична 
залежність України від імпорту паливно-енергетичних 
ресурсів у 2015 р. становила 48,8 % за природним газом, 
49,0 % за вугіллям, 8,2 % за сирою нафтою, 69 % за рідки-
ми нафтопродуктами;

2) низька диверсифікованість виробництва та ім - 
порту паливно-енергетичних ресурсів. На цей час не 

існує жодного енергетичного ринку в Україні, який ха-
рактеризувався якщо й не досконалою, то хоча б мо-
нополістичною конкуренцією. Наявні тенденції щодо 
лібералізації енергетичних ринків призводять до ква-
зіконкурентної їх перебудови (переходу прав власності 
від держави до олігархічних): на ринку електроенергії 
виробничі потужності з електрогенерації належать ДП 
«НАЕК Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго» та ДТЕК, 
а у сфері електропостачань й досі діє модель енерге-
тичного пулу (вся вироблена електроенергія прода-
ється на оптовому ринку через ДП «Енергоринок»); на 
ринку вугілля відмічаються тенденції до монополізації 
вертикально-інтегрованими структурами бізнесу (гру-
пами ДТЕК та Метінвест, що є складовими корпорації 
СКМ); на нафтогазовому ринку домінуюче положення 
зберігається за державою в особі ПАТ «НАК «Нафтогаз 
України», а тенденції щодо розбудови приватного сек-
тора є незначними та наразі звужуються (перешкоджа-
ють розвитку приватного сектора газовидобутку високі 
рентні ставки та забюрократизована процедура видачі 
спеціальних дозволів на користування надрами); на 
ринку моторного палива відзначається занепад націо-
нального нафтопереробного комплексу під натиском 
іноземної конкуренції (єдиним функціонуючим підпри-
ємством є ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ)).

Зовнішня енергетична політика України вирізня-
ється двополярністю, що проявляється у прагнен-
ні до купівлі дешевих видів паливно-енергетичних 

ресурсів в країнах пострадянського простору та одно-
часно лібералізації економічних відносин в енергетич-
ному секторі на європейській основі. У 2015 р. лише 1/3 
імпортного газу закуповувалася в РФ, решту було отри-
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мано з ЄС завдяки реверсу. Однак диверсифікація зов-
нішніх джерел енергопостачання для України негативно 
позначається на їх цінах. У 2015 р. середня ціна імпорту 
природного газу з РФ склала 273 дол. США/тис. куб. м 
(37 % поставок), з Німеччини – 276 дол. США/тис. куб. м 
(19 % поставок), з Норвегії – 287 дол. США/тис. куб. м 
(13 % поставок), а з Великої Британії – 297 дол. США/
тис. дол. США (2 % поставок). Середня ціна імпорту 
антрациту у 2015 р. з Російської Федерації становила  
91 дол. США/т (82 % поставок), а з Південної Америки – 
96 дол. США/т (18 % поставок) за різної їх калорійності;

3) висока інтенсивність енергоспоживання у всіх 
секторах економіки та побуті (рис. 3). Національне гос-
подарство України характеризується низькою енерго-
ефективністю, паливо-сировинною спрямованістю, за-
старілістю техніко-технологічної бази, низькою культу-
рою енергоспоживання та надломленим енергетичним 
менталітетом. Зазначене обумовлює високу інтенсив-
ність первинної енергопропозиції в Україні – 0,32 кг н. е. 
/тис. дол. США (за ВВП у цінах 2005 р.), що у 2,1 разу 
вище, ніж середньосвітові значення та у 2,9 разу – ніж у 
середньому в ЄС [17]. Водночас енергомісткі види еко-
номічної діяльності є хребтом національної економіки, 
тому радикальне підвищення енергоефективності до 
середньоєвропейського рівня є навряд чи можливим, 
однак існує значний потенціал енергозбереження, що 
складає 30 % від первинної енергопропозиції [18];

4) неузгодженість структури енергоспоживання 
зі структурою національного енергетичного потенціалу. 
Здебільшого структура енергоспоживання в Україні зо-
рієнтована на споживання імпортованих паливно-енер-
гетичних ресурсів (коксівне вугілля, природний газ, ви-
сокосірчана нафта), нехтуючи власним енергетичним 
потенціалом. За традиційними видами паливно-енер-
гетичними ресурсами Україна здатна забезпечити себе 

на 47 %. Однак тільки вугілля може задовольнити енерге-
тичні інтереси України в довгостроковому періоді; 

5) низька ефективність перетворення первинних 
паливно-енергетичних ресурсів у кінцеву енергію. Існу-
ючі технологічні схеми в енергетичному циклі України 
є застарілими та призводять до надлишкових їх витрат.  
У 2014 р. ефективність генерації електроенергії на ТЕС 
дорівнювала 31,4 %, тоді як середньосвітове значення 
складає 41,5 %; вихід світлих нафтопродуктів на україн-
ських НПЗ складав приблизно 54 % за діючої структури 
нафтопереробки, а середньосвітове значення цього по-
казника становило 77 % [19]. Однак модернізація енер-
гетичного сектора і далі відтерміновується. Так, у 2015 р. 
відкладено застосування вимог Директиви ЄС 2010/75 
шляхом пролонгації для України термінів досягнення 
ТЕС та ТЕЦ мінімальних концентрацій забруднюючих ре-
човин у димових газах до 2029–2033 рр. (замість 2018 р.–  
2024 рр.) і збільшення граничного часу експлуатації до 
40 тис. годин (замість 20 тис. годин для інших країн-
членів) для енергоблоків, що не можуть бути модернізо-
вані через високу зношеність [20].

Зазначена сукупність взаємопов’язаних проблем 
розглядається як системні, що здійснюють мультипліка-
тивний вплив на різке погіршення національного рівня 
енергетичної безпеки.

На сучасному етапі реформування соціально-
еко номічних відносин в Україні відбувається 
активна імплементація європейських засад лі-

бералізації ринкових відносин в енергетичній сфері. 
Україна прийняла на себе зобов’язання імлементувати 
директиви та регламенти Третього енергетичного па-
кету ЄС, Директиву 2012/27/ЄС стосовно енергетич-
ної ефективності, Регламент 431/2014 про статистику 
енергетики, Регламент 347/2010 стосовно енергетичної 
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інфраструктури та інші. Однак запропонована Енерге-
тичним співтовариством ЄС модель реформування 
енергетичних ринків в Україні має сприяти розгортанню 
конкурентних відносин, виходу на ринок нових гравців 
та зниженню цін на енергоносії, при цьому основними її 
механізмами виступають повне реформування системи 
ціно- і тарифоутворення на енергію та паливо, відміна 
перехресного субсидування та державного дотування, 
залучення інвестицій до модернізації. 

Втім, активно впроваджувана модель проєвропей-
ського енергоринку не має на меті досягнення енерге-
тичної безпеки, її основною метою є тільки захист кон-
куренції. Водночас перехід на справедливі конкурентні 
проєвропейські ціни для українських споживачів може 
означати ще більше зростання енергетичних рахунків, 
що виступатиме як гальмівний фактор для економіч-
ного зростання та важкий тягар навіть для середнього 
класу населення України.

Становлення національної моделі енергетичної 
безпеки має на меті досягнення такого стану 
національної енергосистеми, що забезпечує її 

існування і розвиток та гарантуватиме задоволення 
енергетичних інтересів її суб’єктів, а також дії, спрямо-
вані на його досягнення. Національна модель енерге-
тичної безпеки (НМЕБ) має намір поєднати різні, але 
взаємопов’язані, стратегічні цілі, які мають сприяти ста-
лому розвитку та національній безпеці України в енерге-
тичній сфері (рис. 4). Така модель повинна враховувати 
існування енергетичних відносин за умов двох періодів: 
звичайного (ЗП) та особливого (ОП). 

Відтак, важливо закласти до моделі національної 
енергетичної безпеки такі стратегічні цілі:
 енергетичну незалежність (ЕН), що полягає в мі-

німізації частки імпорту паливно-енер гетичних 
ресурсів та диверсифікації їх постачань як за ви-
дами, так і за країнами походження;

 енергетичну ефективність (ЕЕ), яка покликана 
максимізувати корисний вихід кінцевої енергії 
при мінімальних витратах первинних паливно-
енергетичних ресурсів у технологічних проце-
сах їх трансформації;

 енергозбереження (ЕЗ), яка забезпечує знижен-
ня питомих витрат кінцевої енергії при підви-
щенні рівня життєзабезпечення населення та 
сталому розвитку економіки;

 мобілізаційну енергетику (МЕ), що передбачає 
повне забезпечення мінімальних життєво важ-
ливих енергетичних інтересів з внутрішніх дже-
рел енергопропозиції при максимально ефек-
тивному отриманні кінцевої енергії в особ ливий 
період.

До основних принципів зміцнення енергетичної 
безпеки віднесено такі:
 адаптивність до глобальних змін у розвитку 

світової енергосистеми (АГЗСЕ) – можливість 
національної енергосистеми оперативно реагу-
вати на зміни балансу на світових енергетичних 
ринках, геоенергетичної картини світу, появу 
нових енергоефективних технологій їх транс-
формації та енергозберігаючих технологій енер - 
госпоживання тощо;
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Рис. 4. Структурно-логічна схема національної моделі енергетичної безпеки
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 ринкове ціноутворення первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів та кінцевої енергії (РЦЕ) – 
визначення ринково зважених цін і тарифів на 
енергію та енергоносії, які залежать від прямих 
і непрямих витрат на їх виробництво, транспор-
тування, розподіл і зберігання, а також врахо-
вують дефіцитність первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів і цінність різних видів енергії 
та енергоносіїв для кінцевого споживача;

 енергетична самодостатність (ЕСД) – макси-
мально можливе використання національного 
енергопотенціалу на внутрішньому енергорин-
ку країни;

 наукова обґрунтованість (НО) – дотримання 
об’єктивних законів розвитку енергоринку, у т. ч.  
постійне впровадження більш жорстких стан-
дартів якості та ефективності й використання 
прогресивних технологій трансформації па-
ливно-енергетичних ресурсів;

 сталість розвитку (СР) – досягнення макси-
мально прийнятних екологічних, соціальних 
та економічних результатів господарювання на 
внутрішньому енергоринку;

 популяризація природозберігаючого світогля-
ду (ППС) – необхідність постійного інформу-

вання споживачів як первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів, так і кінцевої енергії та енер-
гоносіїв про ефективні та зберігаючі способи їх 
використання та вплив цих технологій на стан 
довкілля;

 структурна гармонізація енергопотенціалу  
зі структурою виробництва і споживання 
(СГЕП) – забезпечення гармонійного співвід-
ношення між окремими видами паливно-енер-
гетичних ресурсів в енергетичному балансі 
країни, яке відповідає розвіданому її енергопо-
тенціалу і здатне забезпечити довгострокове 
задоволення різних видів енергетичних інтер-
есів населення та економіки.

Стратегічні цілі моделі енергетичної безпеки під-
розділяються за видами паливно-енергетичних 
ресурсів: для газової (ПГ), для нафтової та нафто-

продуктової (НіНП), для вугільної (В) сфер, а також для 
сфер електроенергетики (ЕлЕ) та теплоенергетики (ТЕ). 
Пріоритетні напрями зміцнення енергетичної безпеки 
за стратегічними цілями та видовими детермінантами 
представлено в табл. 1. 

таблиця 1

пріоритетні напрями зміцнення енергетичної безпеки України

Складова пріоритетні напрями

1 2

У ГАЗОВІЙ СФЕРІ

Мобілізаційна енергетика

Підтримка власного видобутку ПГ на мінімальному необхідному/максимально можливому 
рівні

Зниження мінімального обсягу потреб у ПГ за рахунок їх заміщення на інші енергоносії

Створення мобілізаційного резерву ПГ шляхом консервації необхідного мінімуму 
(мобілізаційного резерву) газових свердловин до настання особливого періоду

Підтримка постійного мобілізаційного (мінімального) резерву ПГ в ПСГ України на 90-денний 
період

Енергетична незалежність

Побудова нових та розширення існуючих потужностей газотранспортних коридорів, 
зорієнтованих на європейський ринок, з перетоку ПГ в обидві сторони

Створення газового хабу на базі західних ПСГ України

Диверсифікація напрямів газопостачання морським транспортом шляхом створення LNG-
термінала та доступу України до каспійського ПГ

Енергоефективність Заміщення ПГ шляхом модернізації технологічних процесів виробництва традиційних видів 
кінцевої енергії (електричної/теплової) з нетрадиційної сировини 

Енергозбереження

Поширення використання прогресивного газового обладнання та систем контролю газо-
споживання

Обов’язкове впровадження автоматизованих систем контролю й обліку газоспоживання  
на централізованих котельних

У НАФТОВІЙ ТА НАФТОПРОДУКТОВІЙ СФЕРАХ

Мобілізаційна енергетика

Підтримка власного видобутку Н і ГК на мінімальному необхідному/максимально можливому 
рівні

Інтенсифікація видобутку Н і ГК на виснажених свердловинах шляхом будівництва додатко-
вих стволів

Створення виробництва синтетичних вуглеводнів для національного промислового комп-
лексу із легко зріджуваних сортів вугілля 
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1 2

Консервація необхідного мінімуму (мобілізаційного резерву) нафтових і газоконденсатних 
свердловин до настання особливого періоду

Підтримка постійного мобілізаційного (мінімального) резерву Н і ГК та/або нафтопродуктів 
у нафтотерміналах України на 90-денний період

Енергетична незалежність

Розбудова комплексу виробництва синтетичного моторного палива на основі газифікації 
українського вугілля

Створення відкритої системи електронної спотової торгівлі нафтою та нафтопродуктами  
на товарних біржах в Україні

Енергоефективність Нарощування потужностей з переробки важких дистилятів у світлі нафтопродукти з метою 
задоволення внутрішніх потреб у моторному паливі 

Енергозбереження

Забезпечення відповідності українського моторного палива стандартам якості ЄС

Розширення використання біопалива в транспорті, шляхом підвищення його обов’язкової 
частки у складі традиційного моторного палива

Поширення електротранспорту та розвиток електротранспортної інфраструктури

У ВУГІЛЬНІЙ СФЕРІ

Мобілізаційна енергетика

Консервація шахтних полів та додаткових стволів із легкодоступними запасами вугілля,  
що підлягають розробці тільки в особливий період

Підтримка постійного мобілізаційного (мінімального) резерву вугілля в Україні на 90-денний 
період

Енергетична незалежність

Відродження вугільної галузі України та нарощування обсягів видобутку вугілля

Розбудова нових, у т. ч. малопотужних, пластів кам’яного та бурого вугілля, будівництво  
нових шахт

Розвиток видобутку різних видів вугілля (кам’яного вугілля різної якості, бурого вугілля,  
а також торфу)

Підвищення норм охорони та престижності шахтарської праці

Демонополізація галузі та розвиток конкурентних відносин, приватизація перспективних 
державних вугільних шахт з прозорою та адекватною системою визначення їх вартості

Створення організаційно-економічних механізмів для розвитку приватного вуглевидобутку

Енергоефективність Зниження енергомісткості видобутку та кондиціонування вугілля

Енергозбереження

Впровадження прогресивних технологій перетворення вугілля в інші види палива та енер- 
 гії (пріоритетні напрями збігаються з пріоритетними напрями інших складових, зокрема 
пов’язані з розбудовою комплексу з виробництва синтетичного моторного палива; органі-
зацією виробництва водовугільного палива на центрально-збагачувальних фабриках  
та його використання на ТЕС і ТЕЦ; впровадження прогресивних технологій спалювання 
вугілля на ТЕС)

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Мобілізаційна енергетика

Створення та підтримка мобілізаційного резерву пересувних електрогенеруючих потужно-
стей на особливий / аварійний період

Консервація та постійна підтримка робочого стану газомазутних ТЕС для запуску їх в 
експлуатацію в особливий період

Налагодження виробництва водовугільного палива та створення його стратегічного резер-
ву для газомазутних ТЕС в особливий період

Енергетична незалежність

Розбудова повного ядерного циклу в Україні

Заміщення ПГ при виробництві електроенергії на внутрішні, нетрадиційні та місцеві джере-
ла сировини, що передбачає будівництво маневрових міні-ТЕС

Нарощування потужностей малої зеленої енергетики (сонячних, вітрових електростанцій) 
та малої гідроенергетики

Енергоефективність

Модернізація пиловугільних ТЕС на основі впровадження технологій використання надкри-
тичних та ультранадкритичних параметрів пару та води

Розбудова циклу теплоелектрогенерації на ТЕЦ на основі інтегрованого комбінованого  
циклу газифікації вугілля

Розбудова локальної електроенергетики (локальних маневрових енергоблоків малої 
потужності) на місцевих (у т. ч. нетрадиційних) енергоресурсах

Продовження табл. 1

http://www.business-inform.net


86

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ех

ан
із

м
И

 р
ег

ул
ю

Ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

1 2

Енергозбереження
Впровадження прогресивних енергетичних стандартів для побутового та промислового  
обладнання, а також систем контролю за електроспоживанням

Державна підтримка впровадження енергозберігаючого електрообладнання.

У СФЕРІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Мобілізаційна енергетика

Створення та підтримка мобілізаційного резерву теплової енергії на особливий період, 
включаючи спорудження додаткових систем автономного електроживлення для перекачки 
теплового носія в особливий період; забезпечення аварійних запасів теплового носія та 
паливно-енергетичних ресурсів для підживлення систем в особливий період.

Енергетична незалежність

Модернізація та децентралізація систем теплогенерації на основі місцевих та поновлюваль-
них джерел енергії

Модернізація теплогенеруючих потужностей централізованих котельних із можливістю за-
міщення імпортованого природного газу на нетрадиційні види палива (водовугільне паливо)

Організація виробництва водовугільного палива на центрально-збагачувальних фабриках

Реконструкція пальникових пристроїв парових та водогрійних котлів з метою застосування 
водовугільного палива

Децентралізація систем теплопостачання шляхом розбудови сучасних модульних котель-
них для багатоквартирних будинків 

Розбудова система індивідуального опалення приватних житлових будинків на основі 
відновлювальних джерел енергії 

Енергоефективність
Впровадження інноваційного теплогенераційного обладнання, що забезпечує можливість 
використання вищої теплоти згорання палива 

Модернізація теплових мереж із використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів 

Енергозбереження

Розбудова проектів теплоізоляції приватних та громадських будівель

Зовнішня теплоізоляція громадських будівель 

Стимулювання населення до теплоізоляції житловий будівель

Закінчення табл. 1

Впровадження в дію національної моделі енерге-
тичної безпеки передбачає реалізацію конкретних про-
ектів за схемою RD3: дослідження (research, R), розробка 
(development, D1), демонстрація (demonstration, D2) та 
розгортання (deployment, D3). Відтак, конкретний прі-
оритетний напрям передбачає подальше техніко-еко-
номічне обґрунтування пілотного інноваційно-інве сти-
ційного проекту та прогнозу розгортання цих техноло-
гій в національному господарстві. 

Особливе місце у представленій моделі енергетич-
ної безпеки України відводиться можливості реструк-
туризації національного енергетичної циклу на основі 
взаємозамінності паливно-енергетичних ресурсів, адже 
«жодна країна не будує свою енергетичну стратегію 
на імпортованому паливі, ігноруючи власні енергоно-
сії, не вирішуючи питання диверсифікації паливно-
енергетичних ресурсів» [21, c. 21].

Енергетичний цикл України збудований за старим 
технологічним укладом, основою якого є природний 
газ. Тривалий період «газової паузи» радикально змінив 
структуру вітчизняної енергетики, надломив енергетич-
ний менталітет суспільства та знехтував енергозберіга-
ючими технологіями. Разом із марнотратним згорян-
нями природного газу на електростанціях та котельнях 
поступово відбувався розвал української хімічної інду-
стрії, що наразі задихається за відсутності газової сиро-
вини, і тотальне підкорення внутрішнього ринку хіміч-
ною продукцією країн-імпортерів.

Україна має великий потенціал розвіданих па лив-
но-енергетичних ресурсів, що становить 2,2 % від загаль-
носвітових запасів традиційного палива (враховувалися 
дані лише вугілля, нафти та природного газу). Цього об-
сягу достатньо для задоволення енергетичних потреб 
України (reserves-to-consumption ratio) на 178 років (роз-
раховано за даними [16]). Однак основу національного 
енергопонеціалу (97 %) складає саме вугілля, його запа-
сів достатньо для довгострокового покриття національ-
них потреб. За даними World Coal Association, Україну 
віднесено до ТОП-10 країн світу за обсягами видобутку 
вугілля [22]. Таким чином, можна констатувати, що ву-
гільний потенціал України майже не використовується, 
його частка в національному паливно-енергетичному 
балансі складала у 2014 р. лише 33,4 %.

Разом з цим у світовій практиці вже добре відо-
мі шляхи покриття різноманітних енергетичних 
потреб за рахунок вугілля: як у твердому, так і в 

рідкому та газоподібному паливі, електричній та тепло-
вій енергії, які узагальнено представлено на рис. 5. Хоча 
вугілля займає провідне місто у світовому паливно-
енергетичному балансі (29 % у 2014 р.) та його частка по-
стійно зростає [23], світовими енергетичними компані-
ями (Shell, British Petroleum, Exxon Mobil) заперечується 
його лідерство в майбутньому. Так, Міжнародне енерге-
тичне агентством назвало теперішній час «золотим сто-
літтям природного газу». Згідно з форсайт-прогнозом 
Exxon Mobil з 2010 по 2040 рр. прогнозується 65%-не 
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зростання попиту на природний газ через такі його товар-
ні властивості, як універсальність, ефективність, доступ-
ність та здатність до більш повного та екологічно чистого 
згорання. Основним джерелом покриття нових газових 
потреб повинні стати нетрадиційні поклади, видобуток 
яких повинен збільшитися у 4 рази до 2040 р. [24].

Вугілля же вважається цими компаніями безпер-
спективним джерелом забезпечення енергетичних по-
треб у майбутньому: його обсяг споживання у 2040 р.  
повинен залишитися незмінним відносно 2010 р., а ча-
стка бути меншою за 20 % [24]. Як вважається, обмежу-
ватиме використання вугілля екологічний чинник: при 
його згоранні в атмосферу потрапляють величезні шкід-
ливі викиди (чадний та вуглекислий гази, оксиди азоту, 
вуглеводні, діоксиди сірки, а також високотоксична ре-
човина бензопірен), зола та шлаки, що підлягають похо-
ванню. Зазначена обставина за відсутності радикальних 
змін у технологічних процесах перетворення може ско-
ротити його потреби.

Однак на теперішній час постійне підвищується 
ефективність процесів перетворення вугілля в кінцеву 
енергію, що передбачає більш повне його згорання, а, 
отже, й суттєве скорочення шкідливих викидів. До того 
ж доведення до промислового рівня технології уловлю-
вання та зберігання вуглецю (CCS) може спонукати но-
вий попит на цього виду дешевих паливно-енергетичних 
ресурсів [25].

Окремо слід зауважити, що нетрадиційні способи 
використання вугілля є більш екологічно вигід-
ними, оскільки вугільну продукцію можна по-

передньо очистити від шкідливих і токсичних домішок, 
важких металів, що набагато складніше здійснити при 
безпосередньому згоранні вугілля. Відтак, застосування 
водовугільного палива і синтез-газу з вугілля радикаль-
но вирішує завдання різкого підвищення екологічної 
чистоти процесу його використання для енергетичних 

потреб. Зокрема, водовугільне паливо має таку ж ефек-
тивність, як і у природного газу – 98 %, на відміну від ву-
гілля 60–70 % і мазуту – 80 %. У зв’язку з особливостями 
процесу горіння це паливо згорає без викидів продуктів 
монооксиду вуглецю, вторинних вуглеців, сажі та канце-
рогенних речовин, різко скорочується утворення і ви-
кидів твердих частинок мікронних фракцій (до 80–95 %), 
оксидів сірки (до 70–85 %) і оксидів азоту (до 80–90 %)
[25]. При нетрадиційних способах використання вугілля 
його використання забезпечує заміщення енергетичних 
потреб країни у нафті та природному газі, що сприяє 
зниженню її енергетичної залежності від імпорту, а об-
сяг відходів не суперечить зобов’язанням України перед 
Європейським енергетичним товариством щодо рівня 
мінімальних концентрацій забруднюючих речовин у ди-
мових газах за Директивою ЄС 2010/75.

Відтак, вугілля може та повинно розглядатися як 
запорука національної енергетичної безпеки.

ВИСНОВКИ
Представлена національна модель енергетичної 

безпеки та пріоритетні напрями повинні сприяти зміц-
ненню її рівня через створення мобілізаційного резер-
ву паливно-енергетичних ресурсів з внутрішніх джерел 
енергопропозиції на особливий період; підвищенню 
ефективності трансформації паливно-енергетичних 
ресурсів у кінцеву енергію; економії кінцевої енергії та 
енергоносіїв на всіх етапах трансформації та споживан-
ня; переорієнтації національного енергетичного міксту 
з імпортованих джерел енергопропозиції на національ-
ні, основою яких мають стати місцеві, нетрадиційні та 
поновлювальні енергоресурси.                   
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