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Організаційно-управлінська модель взаємовідносин в енергетиці:
інституційна пастка
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Причини зацікавленості сторін у збереженні «Status Quo»:
суб'єктивно-очікувані загрози
– Втрата можливості прямого втручання у функціонування
енергетичних ринків та діяльність підприємств енергетичної
галузі для реалізації соціальних ініціатив та отримання
політичної ренти
– Зростання вартості енергоресурсів та комунальних послуг
– Необхідність зміни звичок, поведінки, культури
енергоспоживання
– Збільшення відповідальності за свої дії (або бездіяльність) та
захист своїх прав перед постачальниками енергетичних послуг
– Втрата можливості отримання державної підтримки
– Втрата пільгового оподаткування фактичних видатків на
інвестиційні програми
– Втрата можливості лобіювання власних інтересів
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Загрози сталості енергозабезпечення національної економіки
 Вичерпність викопних видів палива;
 Збереження та/або посилення критично високого рівня імпортозалежності;
 Високий рівень
енергоресурсів;

втрат

в

процесі

транспортування

та

постачання

 Швидке старіння енергетичної інфраструктури;
 Низький коефіцієнт перетворення енергоресурсів і відповідний рівень
екологічності енергогенерації та пов’язане з ним погіршення стану
навколишнього середовища;
 Ризики надійності постачання енергетичних ресурсів через
енергогенеруючих потужностей, у т.ч. маневрених та резервних;

брак

 Подальше зниження відносної конкурентоспроможності національних
виробників через високу частку енергетичних ресурсів у собівартості
виробництва та зростання вартості традиційних енергоресурсів.
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Вітчизняна інституційна пастка не унікальна
• Інституційна пастка є класичною ситуацією і не раз повторювалася у
міжнародній практиці державного регулювання ПЕК.
• Адміністративне утримання низьких цін на енергоресурси для стимулювання
розвитку інших секторів економіки перетворювало видобувні компанії в
заручника соціально-політичних зобов’язань уряду. Через певний час така
практика призводила до швидкого зношування виробничих потужностей
унаслідок браку інвестицій і, врешті, до дефіциту енергетичної сировини, як
це сталося, наприклад, у США в 1970-х роках. Наслідком цього стало
відключення споживачів і введення обмеження на використання газу на
електростанціях.
• Свідоме завищення державою цін на енергоресурси для подальшого
перерозподілу монопольного прибутку на соціальні потреби (країни Західної
та Північної Європи). Зі збільшенням масштабів міжнародної торгівлі такий
підхід переставав бути прийнятним для промислових споживачів, продукція
яких втрачала конкурентну перевагу на зовнішніх ринках.
• Зниження ефективності роботи енергетичних підприємств на тлі низки
світових енергетичних криз спровокувало перегляд принципів державного
регулювання галузі та пошук нових моделей ринкових відносин.
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Вихід з інституційної пастки: примусовий запит на реформи
Революційний шлях
Вимушена реалізація реформ під
тиском поточної економічної кризи та
міжнародних зобов'язань (Угода про
асоціацію з ЄС)
Потенційна готовність до реформ за
умови задоволення практичних
короткострокових вимог і
встановлення середньострокових
цілей та практичних дій щодо їх
досягнення у відповідь на
очікування громадян

Володіння достатніми ресурсами
для виконання ролі суб'єкта
стратегічної ініціативи та
ініціювання реформ

Еволюційний шлях
• Без будівництва нових шахт і
свердловин до 2050 р. залишиться
третина від промислових запасів
енергетичного вугілля, промислові
запаси коксівного вугілля і
антрациту будуть вичерпані, запасів
нафти і газу залишиться не більше
25%.
• Після 2030 р. щорічне виведення з
експлуатації 3–4% генеруючих
потужностей
• Втрата 38% ресурсної бази вугілля
(переважно антрацит та пісне
вугілля) і близько 15%
нафтогазових запасів.
• Втрата контролю за 8% генеруючих
потужностей.
• Розширення джерел імпорту
палива.

Збіг факторів революційного та еволюційного шляхів створює примусовий запит на реформи
та відкриває вікно можливостей для започаткування нової енергетичної політики, що полягає
в готовності усіх сторін до реформи та її зовнішньої політичної і фінансової підтримки
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З метою уникнення потрапляння в нову інституційну пастку необхідно
сформувати цільову модель розвитку енергетики
Основні передумови для формування цільової моделі розвитку енергетики
• Визначення обґрунтованих соціально-економічних та екологічних пріоритетів
задоволення енергетичних потреб України.
•

Розробка цільового прогнозного енергетичного балансу та постійне його оновлення
з урахуванням змін і нових викликів в енергетиці та в країні загалом. Він має стати
дієвим інструментом стратегічного планування соціально-економічного розвитку
країни та, зокрема, енергетичного сектора України.

•

Попереднє або супутнє визначення стратегічних орієнтирів суміжної з енергетичною
політикою для формування консолідованого науково-обґрунтованого бачення щодо
енергетичного, екологічного та соціально-економічного майбутнього України на
довгострокову перспективу.

Цільовий стан енергетики повинен визначатися з урахуванням відповідей на питання:
• Яким чином сформована структура енергетики як галузі економіки впливатиме на
інші сектори економіки, макроекономічні і фінансові показники тощо?

•

Який вплив на оточуюче середовище чинитимуть енергетичні об’єкти, в т.ч. на
землекористування і водні ресурси?

•

Як надійність і доступність енергетичних послуг впливатиме на соціальну сферу?
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Науковий проект "Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та
економічна політика оптимізації енергетичного балансу України" (2013–2015)
Учасники
• ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
• Інститут загальної енергетики НАН України
• Інститут газу НАН України
• Інститут технічної теплофізики НАН України
• Інститут відновлювальних енерготехнологій НАН України

• Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
• Інститут економіки промисловості НАН України
• ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
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Практичне використання результатів дослідження
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Прогнозування викидів парникових газів в Україні до 2030 р. та подальшу перспективу в секторах
"Енергетика" та "Промислові процеси" за різними економічними та енерго-екологічними
сценаріями розвитку України для підготовки Очікуваних національно-визначених внесків України
до нової глобальної кліматичної угоди.
Участь у підготовці Нової енергетичної стратегії України до 2020 року: безпека,
енергоефективність, конкуренція, розроблення якої проводилося за координації Українського
центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Розрахунки базового та енергоефективного сценаріїв кінцевого споживання енергетичних ресурсів
та оцінка потреб у фінансових ресурсах при підготовці проекту Національного плану дій з
енергоефективності до 2020 року.
Оцінка потреб у фінансових ресурсах для реалізації Національного плану дій з відновлювальної
енергетики до 2020 року.
Прогноз споживання основних видів енергоресурсів для П'ятого Національного повідомлення
України з питань зміни клімату.
Розроблення довгострокових сценаріїв розвитку ядерної енергетики України в рамках
розроблення проекту Державної цільової економічної програми розвитку атомнопромислового комплексу України на 2016–2020 роки для НАЕК «Енергоатом».
Розрахунки попиту на енергоресурси на короткострокову та середньострокову перспективи для
Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства енергетики та вугільної
промисловості.
Розроблення прогнозу попиту на вугілля в Україні для підготовки Генерального плану розвитку
вугільної галузі України до 2020 року.
Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації
енергетичного балансу.
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Впровадження у міжнародних проектах
•

Муніципальна енергетична реформа в Україні (USAID/ENGILITY/IRG/DecisionWare Gr. LLC)

•

Оцінки впливу Директиви з енергоефективності 2012/27/EU на країни – учасниці Енергетичного
співтовариства (спільно з DecisionWare Group LLC на замовлення Секретаріату Енергетичного
співтовариства)

•

Довгостроковий прогноз викидів парникових газів до 2050 року (спільно з Фондом цільових
екологічних (зелених) інвестицій на замовлення ЄБРР)

•

Розбудова спроможності для низьковуглецевого зростання в Україні (ПРООН)

•

Готовність до торгівлі викидами в регіоні ЄБРР (ЄБРР, Thomson Reuters Markets (Norge) AS)

•

Комплексне моделювання енергозабезпечення в контексті енергетичної безпеки та сталого
розвитку України (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія)

•

Міжнародний проект щодо інноваційних ядерних реакторів та паливних циклів (INPRO) (МАГАТЕ /
НТЦ «НАЕК «Енергоатом»)

•

Стратегії низьковуглецевого розвитку та розвитку чистої енергії в Європі та Євразії (USAID / Tetra
Tech)

•

Дослідження потенціалу сланцевого газу в Україні (USAID/IRG)

•

Енергетична безпека і розвиток ринків у Європі та Євразії: аналіз національних пріоритетів
(USAID/Hellenic AID, IRG/CRES)

•

Технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України
(Європейський Союз / KANTOR)

•

Програма підтримки вугільного сектора України (Європейський Союз, проект TACIS / Human
Dynamics)
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Комплекс розроблених моделей для прогнозування енергетичного балансу
Інституту економіки та прогнозування НАН України
-темпи ВВП, кінцевого
споживання;
- зміна кількості робочої сили;
- ціни імпортованих товарів;
- реальні ставки;

- обсяги виробництва і споживання;
- ціни імпорту/експорту, структура
собівартості продукції;
- технологічні обмеження;

Ціни на енергію, інвестиції,
продуктивність

Макроекономічна модель
загальної рівноваги
з розширеним
енергетичним блоком

CGE
- динаміка
економічних
драйверів (ВВП,
кінцеве споживання,
галузеве виробництво,
доходи населення)
- зростання галузевих
цін

- технологічні, вартісні і екологічні
характеристики роботи
електростанцій і ЛЕП;
- технологічні обмеження;

Оптимальна структура
генеруючих потужностей

Оптимізаційна
енерго-екологічна
модель

Оптимізаційна модель
електроенергетичного
сектора

TIMES-Україна

ENPEP/WASP

Зміна параметрів
технологічного прогресу CGE
до збіжності галузевої
структури споживання енергії
і палива двох моделей

Блок оцінки
обсягів попиту
- зміна кількості робочої сили
- характеристики домогосподарств
- цінова і доходна еластичність

Прогноз попиту на
електроенергію
попит на енергетичні
послуги (корисну
енергію)

Модель TIMES-Україна на агрегованому рівні описує всі енергетичні
потоки в країні – від видобутку до кінцевого споживання, а також імпорт і
експорт енергоресурсів. Дозволяє проводити дослідження різних
сценаріїв енергозабезпечення України та оптимізацію енергетичного
балансу на довгостроковий період.
Модель WASP4 дозволяє більш детально та якісно представити його
роботу із урахування техніко-економічних характеристик роботи
електростанцій і ліній передачі електроенергії, а також дозволяє
оцінювати надійність прогнозованої структури генеруючих потужностей.
Модель CGE використовується для оцінки економічних та соціальних
наслідків сценаріїв розвитку енергетики України, а також з метою
удосконалення економічної політики оптимізації енергобалансу.
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Пріоритетні напрями політики оптимізації енергетичного балансу
I.

Відкритість і прозорість внутрішнього енергетичного ринку

II. Реалізація потенціалу енергоефективності та енергозбереження
III. Розвиток відновлюваних джерел енергії
IV. Надійність енергопостачання з урахуванням завдань кліматичної
політики
V. Підтримка зростаючої ролі електроенергії та розподіленої генерації
VI. Збереження домінуючої ролі атомної енергетики
VII. Нормалізації тарифної політики та реалізації компенсаційних заходів
VIII.Інноваційність та синергетичність розвитку енергетики та економіки
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Енергетичні ринки (ЕР) України є неефективними
Закритість ЕР

Наслідки

Прояви

Діагноз

Відкритість і прозорість енергоринку

Причини

Пріоритет I

Монополізованість ЕР
та неможливість
вибору постачальника
споживачами

Погіршення
економічності
виробництва
енергоресурсів

Непрозорість ЕР
Відсутність стимулів
для інноваційного
розвитку
енергокомпаній
та оптимізації
операційних витрат

Погіршення надійності
енергопостачання

"Зарегульованість" ЕР
Несприятливий
інвестиційний
клімат ЕР

Критичний рівень
зношування основних
виробничих засобів

Погіршення
екологічності
виробництва
енергоресурсів
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Пріоритет I

Наслідки лібералізації та інтеграції ЕР: світовий досвід

Ефекти:

Ризики:

 зниження середньої ринкової ціни на
енергоресурси за рахунок посилення
конкуренції та конвергенція цін на
регіональних ЕР унаслідок активізації
міжнародної торгівлі;
 скорочення потреби в капітальних
інвестиціях у резервні генеруючі та
транспортні потужності через
можливість надання транскордонних
послуг з резервування потужностей,
технологічного обміну
електроенергією між
енергосистемами країн;
 підвищення якості та надійності
енергопостачання споживачів;
 підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних
ресурсів;
 зменшення екологічних екстерналій

 застосування вертикальноінтегрованими компаніями
дискримінаційного ціноутворення та
умов торгівлі по відношенню до
енергопостачальних компаній і
кінцевих споживачів;
 концентрація ринкової влади шляхом
зміцнення кількох крупних компаній
або компанії – національного лідера,
формування олігополістичного ринку
з проявами монополії, що створює
передумови для виникнення картелю
та обмеження конкуренції;
 короткострокове зростання цін,
викликане хаотичною несистемною
дерегуляцією ціноутворення;
 ускладнення оперативного
управління та забезпечення
надійності енергосистеми
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Пріоритет I

Пріоритетні завдання трансформації енергетичних ринків

1. Створення умов для підвищення конкурентності ЕР
(6 – 8 енергокомпаній з часткою ринку понад 5%)
• відкритість і недискримінаційність доступу третіх сторін до
інфраструктури та системи торгівлі енергоресурсами (кодекси мереж);
• розділення функцій виробництва, транспортування та постачання енергії;
• можливість вибору та простота зміни енергопостачальника споживачами;
• завершення приватизації енергокомпаній;
• створення умов для розвитку біржової торгівлі енергоресурсами.

2. Забезпечення прозорості правил, методик та процесів ЕР
• публічність та однозначність умов доступу до інфраструктури та торгівлі;
• конкурентне та недискримінаційне ціноутворення, що ґрунтується на
економічно обґрунтованих витратах і забезпечує нормальний рівень;
• рентабельність для інноваційно-інвестиційного розвитку енергокомпаній;
• стимулююче ціноутворення для природних монополій в енергетиці.

3. Використання переваг інтеграційних процесів
• міжнародна торгівля та системні послуги, інвестиції, технічна допомога.
16

Пріоритет II

Реалізація потенціалу енергоефективності
Вітчизняна
економіка
є
надзвичайно
енергомісткою,
порівняно не тільки з країнами
ОЕСР,
але
й
з
нашими
європейськими сусідами, зокрема
країнами Вишеградської групи.

ЗППЕ/ВВП (ПКС)
Україна

0.50
Вишеградська
група

0.40
0.30

ОЕСР

Показник
енергомісткості
ВВП
України з 2000 по 2013 рр.
скоротився більш як удвічі, однак
він у 3,1, 2,6 та 2,4 раза перевищує
відповідні показники Німеччини,
країн ОЕСР та Вишеградської групи.
Аналогічна
ситуація
із
вуглецемісткістю ВВП.

0.20
Німеччина

2013

Викиди СО2/ВВП(ПКС)
Україна
Вишеградська
група
ОЕСР

2013

2012

2011

2010

2006

2005

2004

2003

2002

Німеччина
2001

Вони є віддзеркаленням енергетичної
та екологічної безпеки держави та її
сталого розвитку.

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
2000

Значне відставання України від країн
ОЕСР та Вишеградської групи за
зазначеним
показниками
значно
залежить
від
високої
вартості
імпортних енергоресурсів (природного
газу, нафти та ядерного палива), однак
найбільше  від ефективності реформ в
енергетиці.

кг СО2/$(ПКС)

Роки

2009

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0.10

2008

0.60

2007

т н.е. на 1000$(ПКС)

0.70

Роки
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Питоме споживання енергії населенням

1400

Питоме споживання енергії населенням на
людину є практично сталим показником (в
країнах ЄС відхилення від середнього
значення не перевищує 3%), що більшою
мірою визначається кліматичними та
культурними
факторами,
аніж
економічними (доходами населення).

Питоме споживання енергії на людину
1200
1000

800
600
400
200
Україна

2013

2012

2011

2010

Питоме споживання енергії на одиницю площі
30
25
20
15
10
5

Країни ЄС 28

Україна

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2002

0

2001

З 2000 р. споживання енергії на одиницю
площі в середньому зменшувалося на
0,8% щорічно. При збереженні таких
темпів середньоєвропейського рівня буде
досягнуто через 60 років

35

2000

Питоме споживання енергії населенням на
квадратний метр на 39% більше, ніж у
середньому в країнах ЄС і співставне з
відповідним показником у Польщі, Латвії,
Естонії та Чехії. Більшим від України є лише
питоме споживання у Фінляндії та Румунії.

кг н.е./m2

Роки

2005

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

2004

Країни ЄС 28

В Україні питоме споживання енергії
населенням на людину на 11% менше за
середньоєвропейське та співставне з
такими країнами, як Польща, Угорщина,
Словенія та Литва

2003

кг н.е./людину
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Роки
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Енергомісткість секторів економіки
Країни ЄС 28
Україна

300

200

100
100

0

Роки
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400
Україна

300

Роки
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Структурний фактор енергоефективності

10000

Саме
структура
економіки
(структурний фактор) відігравала
вирішальну роль у динаміці
кінцевого споживання енергії та
енергомісткості ВВП.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0
1991

тис. т н.е.

5000

-5000

-10000

Натомість
потенціал
фактора
енергоефективності залишається
великою мірою нереалізованим.

-15000
Структурний фактор
-20000
Фактор енергоефективності
-25000
Зміна кінцевого енергоспоживання
-30000
200 000

Фактор енергоефективності (ЄС 28)

160 000

Кінцеве споживання енергії

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
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2005

2004

2003

2002
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1996
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1994

1993

1992

1991

0

1990

Кінцеве споживання енергії в
Україні при галузевій
енергомісткості ЄС 28 було б
меншим від фактичного на 48%.

Структурний фактор (ЄС 28)
180 000

тис. т н.е.

Кінцеве споживання енергії в
Україні при структурі економіки
країн ЄС 28 було б меншим від
фактичного на 4%, причому частка
промислового сектора у ВВП країн
ЄС28 на 5 в.п. більша, ніж в Україні.
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Пріоритет II

Основні бар'єри в політиці енергоефективності

•

Недооцінка вартості енергоресурсів для деяких груп споживачів, зокрема для
платоспроможного населення

•

Технічна та інституційна неготовність до запровадження стимулюючого
тарифного регулювання

•

Слабка координація дій між органами влади

•

Неузгодженість ініціатив і адресності політики

•

Недостатня культура споживання енергії

•

Високий початковий рівень інвестицій (up-front costs)

•

Фінансові бар'єри і високі трансакційні витрати

•

Недоступність енергоефективного обладнання та матеріалів

•

Обмеженість інформації та низький рівень популяризації

•

Недостатня кількість підготовлених фахівців на різних рівнях
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Пріоритет II

млн т н.е.

Скорочення споживання енергоресурсів
унаслідок реалізації політики з енергоефективності

190

Інерційний розвиток енергетики
Цільовий розвиток енергетики

165

20%

140

16%
115

11%

90
2012

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Для виконання європейських зобов'язань
України у сфері енергоефективності, які
передбачають національну індикативну мету
енергозбереження – у розмірі 9% від
середнього показника кінцевого внутрішнього
енергоспоживання за період впродовж 2005–
2009 рр., до 2020 р. необхідно додатково
залучити близько 35 млрд євро.
Для збереження таких тенденцій скорочення
енергоспоживання до 2050 р. необхідно
залучати додатково 5–7 млрд євро на рік.

Найбільший внесок у реалізацію
потенціалу енергоефективності
можуть зробити населення та
промисловість, умовою чого є
поєднання заходів енергетичної
політики з масштабними
структурними реформами

млн т н.е.

Роки

0

Кінцеве споживання енергоресурсів
Транспорт
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Пріоритет II

Основні заходи у сфері енергоефективності

•

Термомодернізація будівель

•

Повний облік енергоспоживання

•

Нові будівельні норми

•

Енергоаудит та енергоменеджмент

•

Фінансова підтримка домогосподарств для здійснення заходів із
підвищення енергоефективності житлових будинків

•

Модернізація виробничих процесів у промисловості

•

Нові стандарти моторного палива

•

Використання LPG- та електромобілів

•

Скорочення споживання вугілля і газу в промисловості

•

Підвищення ефективності котелень

•

Заміна газотурбінних двигунів на електродвигуни на газокомпресорних
станціях

•

Зменшення втрат електроенергії, тепла і газу при транспортуванні
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Пріоритет III

Розвиток відновлюваних джерел енергії

Вигоди від збільшення частки ВДЕ у енергобалансі:
• Диверсифікація джерел енергопостачання
зниження імпорту газу та збільшення використання власних енергоресурсів

• Використання ВДЕ для вирішення загроз сталому розвитку енергетики

• Створення нових робочих місць в енергетиці та у суміжних галузях
машино- і приладобудування; будівництво; хімічна галузь

• Перехід (де необхідно/доцільно) від моделі централізованої
енергогенерації до розподіленої
набуватиме значення у міру вдосконалення та комерційного поширення технологій
виробництва енергії населенням, пристроїв зберігання енергії тощо

• Покращення інвестиційного клімату України
насиченість європейського ринку (особливо фотовольтаїки) та поступова трансформація
системи стимулювання розвитку галузі в ЄС до зменшення фінансової підтримки через
достатню розвиненість галузі (наприклад, перехід від системи зелених тарифів до
зелених надбавок тощо) сприятиме збільшенню інвестицій до України за умови
створення і забезпечення відповідних умов

• Виконання міжнародних зобов'язань України
Угода про асоціацію з ЄС, міжнародні кліматичні угоди – до 2020 р. треба досягнути
рівня 11% енергії з ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання
24
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Економічно-доцільний потенціал ВДЕ в Україні

млрд кВт∙год

Загальна частка ВДЕ у валовому кінцевому
споживанні енергетичних ресурсів
300

Виробництво електроенергії

2012

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

3.2%

11.0%

13.8%

17.2%

20.7%

22.9%

23.9%

25.2%

Частка ВДЕ у структурі енергетичного балансу
зростає
за
всіма
сценаріями,
оскільки
опосередковано сприяє досягненню критеріїв
цільового розвитку енергетичного сектора.

ВДЕ

250
200
150

ТЕС, ТЕЦ і БС
(вугілля, газ)

100

ГЕС та ГАЕС

Частка ВДЕ в електрогенерації за сценарієм
цільового розвитку енергетики може в 2020 р.
досягти 11%, а в 2030 р. – до 20%. Після вирішення
проблеми сумісності відновлювальної та атомної
енергетики, частка ВДЕ у структурі електробалансу
може досягти 35%, а разом із АЕС – 85%, що суттєво
скоротить негативний вплив електроенергетики на
навколишнє середовище.

50
АЕС

0

У структурі кінцевого енергоспоживання в явному
вигляді ВДЕ відіграватимуть незначну роль, а їх
частка може становити від 2,5 до 15% (без
урахування тепла та електроенергії вироблених з
ВДЕ у секторі трансформації енергоресурсів).
Проте у міру вдосконалення та комерційного
поширення ВДЕ-технологій (виробництво,
акумулювання енергії) зростатиме й роль
відновлювальної енергетики серед населення, в
комерційному та бюджетному секторах тощо.

млн т н.е.
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Пріоритет III

Бар'єри впровадження ВДЕ в Україні

• Відсутність фінансового підґрунтя для сфери комунального господарства до
переходу на використання інших, ніж природний газ, джерел енергії до 2017 р.
для домогосподарств, промисловості та бюджетної сфери такі переваги з’явились після
подорожчання природного газу

• Технічні обмеження Об’єднаної енергосистеми України
неможливість підключення нових великих об’єктів енергогенерації на основі ВДЕ та
відсутність відповідних резервних потужностей;

• Малі обсяги виробництв моторного біопалива
не можуть забезпечити вимогу чинного законодавства щодо домішування біологічного
компонента в об’ємі% 5% – у 2015 р., 7% – у 2016 р.

• Низька підготованість інфраструктури для використання моторного біопалива
1-го покоління
тобто з цукро- та крохмалевмісної сировини

• Відсутність виробництва моторного біопалива 2-го покоління
з целюлози, лігноцелюлози, водоростей тощо

• Висока енергомісткість обладнання
на цукропереробних заводах, які є потенційними виробниками біоетанолу

• Відсутність інформаційних кампаній
які б наголошували на вигодах від використання ВДЕ для домогосподарств, бізнесу тощо

• Висока ціна обладнання для виробництва енергії на основі ВДЕ
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Пріоритет III
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Заходи та ризики розвитку ВДЕ

Визначення пріоритетних напрямів використання ВДЕ (біомаса, вітер, сонце тощо) та усунення
відповідних законодавчих перекосів у плані їхнього стимулювання;
Фінансова підтримка державою малої енергогенерації бізнесом, домогосподарствами та
бюджетною сферою (здешевлення придбання обладнання, зелений тариф);
Зменшення ризиків ведення бізнесу (доступ до мережі, виділення земельних ділянок під СЕС);
Переведення комунальної теплоенергетики і приватного сектора на ВДЕ та коґенерацію (де це
доцільно) та формування і розбудова відповідної інфраструктури;
Підтримка та стимулювання вітчизняного машинобудування (напр., виробництво котлів на
біомасі великої потужності тощо);
Запровадження переглянутих будівельних стандартів, технічного регулювання і методик
тарифоутворення з метою стимулювання ВДЕ;
Стимулювання використання альтернативних видів моторного палива (LPG, біодизель, етанол) у
транспортному секторі;
Стимулювання власного виробництва екологічно чистих транспортних засобів;
Інформаційні кампанії для інформування населення, бізнесу про можливості та вигоди від
використання ВДЕ, як для них особисто, так і для держави в цілому.
Ризики: висока залежність від погодних умов (непостійність вітру та сонця) і врожайності
культур; швидке вдосконалення технологій енергогенерації та необхідність встановлення
нового, більш ефективного обладнання; необхідність підготовки кадрів за новими
спеціальностями (проектування, обслуговування обладнання); потенційні екологічні зміни
екосистем у випадку малих ГЕС та зміни напрямків міграції птахів у випадку ВЕС; вплив шуму від
малих ВЕС на психологічне здоров'я людей; необхідність у пристроях накопичення та зберігання
енергії) та інші.
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Пріоритет IV

Врахування завдань кліматичної політики

Україна в 2013 р. займала 21-ше місце серед найбільших емітентів викидів СО2 , що здійснюються
при спалюванні енергетичних ресурсів. У 1990 р. Україна займала 6-те місце.
При цьому за вуглецемісткістю ВВВ (ПКС) Україна в 2013 р. займала 5-те місце!
Більш вуглецемісткі економіки лише у Зімбабве, Кюрасао, Туркменістані та Монголії.
За викидами СО2 на душу населення Україна зайняла 50-те місце в світі в 2013 р., тоді як у 1990 р.
вона займала 14-те місце.

Атлас викидів CO2 від спалювання енергетичних ресурсів
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Пріоритет IV
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Динаміка викидів ПГ в Україні повторює траєкторію загального постачання первинних
енергоресурсів.
Протягом 1990–2000 рр. темпи викидів ПГ були співставними з темпами падіння ВВП, проте
після 2000 року внаслідок зміни структурних пропорцій в економіці зростання ВВП вже не
супроводжувалося відповідним зростанням викидів ПГ.
Міжнародні зобов'язання України передбачають, що викиди ПГ в 2020 р. не перевищать 76%
від рівня 1990 р., а до 2030 р. – 60% від рівня 1990 р.

Викиди ПГ, млн т СО2-екв.

•

Енергетика, економіка та зміна клімату

0%
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Пріоритет IV

Потенціал скорочення викидів парникових газів

За оцінками ІЕП НАНУ, потенціал скорочення викидів ПГ становить до 35–40% від рівня 1990 р. у
2030 р., тоді як у 2012–2013 рр. рівень викидів ПГ становив близько 43%).
Реалізація цього потенціалу потребуватиме активізації процесів розширеного інтенсивного
економічного відтворення, суттєвого підвищення енергоефективності, інтенсифікації
використання ВДЕ, розвитку інноваційного виробництва, що потребуватиме залучення від 75
до 100 млрд євро, третину яких (без урахування витрат на реалізацію заходів на приватному
транспорті) необхідно залучити до житлового сектора.

Скорочення відносно 1990 р.

2030
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Пріоритет V

Зростаюча роль електроенергії як ресурсу

Середньорічні темпи зростання
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Пріоритет V

Бар’єри розвитку електроенергетики
та розподіленої генерації в Україні

•

Відсутність ринкових стимулів та можливостей для інноваційноінвестиційного розвитку енергокомпаній

•

Деградація вітчизняного енергетичного машинобудування та імпортна
технологічна залежність

•

Неоднозначність бачення ролі розподіленої генерації в енергетичній
стратегії країни

•

Економічна та технологічна неготовність до побудови інтелектуальної
енергосистеми (smart grid) країни

•

Несформованість нормативно-правового забезпечення щодо підключення
та функціонування об’єктів розподіленої генерації в рамках об’єднаної
енергосистеми та нової моделі ринку електроенергії

•

Ускладнення диспетчеризації роботи енергосистеми
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Пріоритет V

Напрями забезпечення розвитку
електроенергетики та розподіленої генерації в Україні

•

Лібералізація ринку електроенергії в напрямах підвищення
конкурентності та прозорості, в т.ч. регулювання НКРЕКП

його

•

Розробка Кодексу електричних мереж України, що визначатиме умови та
правила доступу національних та іноземних суб’єктів ринку до мереж,
підключення нових генеруючих потужностей, особливо з використанням
ВДЕ, та споживачів (з урахуванням Регламенту ЄС 1228/2003)

•

Створення економічних умов для модернізації та інтелектуалізації
електричних мереж

•

Розвиток систем автоматизованого комерційного обліку споживання
електроенергії з паралельним застосуванням стимулюючих економічних
засобів управління попитом кінцевих споживачів
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Пріоритет VI

Збереження домінуючої ролі атомної енергетики

АЕС України виробляють близько 50% всієї електроенергії (а нині через дефіцит палива на вугільних
ТЕС і 60%). Атомна енергетика збереже своє домінуюче положення в енергобалансі України за
будь-яких трансформацій як в системі генерації, так і в структурі кінцевого споживання і
залишиться базисом кривої навантаження і основним джерелом виробництва електроенергії з
відсутністю викидів вуглецю.

млрд кВт∙год

На сьогодні близько 98% ЯП, що експлуатується на АЕС України, становить паливо російського
виробництва (ВАТ «ТВЕЛ»). І лише близько 2% – транснаціональної компанії Westinghouse.
Одномоментне припинення монопольного постачання ядерного палива може призвести до важчих,
і, може, навіть катастрофічних наслідків, пов’язаних з розвалом ОЕС України.
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Бар’єри розширеного розвитку атомної енергетики
та зростання самозабезпеченості паливом в Україні

Пріоритет VI

•

Соціальний спротив через сприйняття
небезпечного для життя та довкілля

цього

виду

генерації

як

•

Відсутність сформованої системи паливозабезпечення АЕС (ядернопаливного циклу) та повна залежність від імпорту свіжого ядерного
палива, головним чином з РФ

•

Низька гнучкість (маневреність) роботи АЕС

•

Хронічно занижені тарифи на електроенергію АЕС, що не дозволяють ДП
НАЕК “Енергоатом” здійснювати інвестиції у розвиток та повною мірою
фінансувати заходи безпеки АЕС

•

Проблеми утилізації відходів атомної генерації

•

Можливий спротив світової спільноти, зокрема ЄС
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Пріоритет VI

Шляхи розвитку атомно-промислового комплексу

•

Запровадження виробництва власного ядерного палива та його елементів шляхом
кооперації з іншими країнами, що дозволить вирішити проблему імпортозалежності
у поставках ядерного палива та знизити ризики, які мають техногенний та політичний
характер, забезпечити розвиток вітчизняних виробництв, збереження і створення
нових робочих місць, збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

•

Для цього необхідно затвердити та реалізувати Державну цільову економічну
програму розвитку атомно-промислового комплексу України, яка передбачає:
 збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану до повного
забезпечення внутрішніх потреб;
 створення цирконієвого виробництва;
 створення виробництва ядерного палива;
 наукове, проектне та інформаційне супроводження об'єктів ядерно-паливного
циклу та створення умов для виробництва ядерного палива і його елементів.

•

Крім того, доцільно передбачити виконання науково-дослідних робіт, спрямованих
на обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності та запровадження
стратегічного планування розвитку атомно-енергетичного комплексу України з
використання визнаних у світі комп'ютерних модельних комплексів.
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Пріоритет VI

Економічні ефекти реалізації Програми розвитку
атомно-промислового комплексу України на 2016–2020 рр.

Випуск: + 5,8 млрд грн

Оплата праці: + 1,8 млрд грн

Забезпечення виготовлення
ядерного палива на $600 млн. (12,9
млрд грн.)

Випуск: + 18,4 млрд грн
Оплата праці: + 3,5 млрд грн

Сукупне зростання випуску
економіки України на 0,8%
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Пріоритет VII

Витрати на функціонування енергетичної системи*
та компенсаційні заходи соціальної політики

Загальні щорічні витрати на функціонування енергетичної системи (інвестиційні та
експлуатаційні витрати, витрати на закупівлю, транспортування та постачання
палива тощо) порівняно з 2012 р. зростуть у 2–2,5 раза до 2030 р. та в 3–4,5 раза до
2050 р., залежно від макроекономічного сценарію. Накладання цільових критеріїв
розвитку енергетики додатково збільшить витрати на 2-13%.
Сукупний обсяг інвестицій в електрогенерацію до 2050 р. може становити близько
60–80 млрд. євро та додатково 30–55 млрд. євро за цільовим сценарієм залежно
від економічних сценаріїв.
Найбільші інвестиційні ресурси (витрати) необхідні в технології кінцевого
споживання. Сукупні потреби в них протягом прогнозного періоду можуть
становити близько 850 млрд євро та додатково 255 млрд євро за цільовим
сценарієм.
Передбачається перехід від сьогоднішньої системи енергозабезпечення з
високими частками витрат на паливо та експлуатаційними витратами до
системи, для якої буде характерно високі капітальні інвестиції та порівняно
менша частка витрат на паливо.
*За аналогією з англомовною термінологією під енергетичною системою розуміється весь технологічний комплекс, пов’язаний з
економіко-господарськими відносинами в процесі обороту енергоносіїв від їхнього видобутку до кінцевого (корисного) споживання.
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Пріоритет VII

Витрати на функціонування енергетичної системи
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млрд Євро

Пріоритет VII

Середньорічні інвестиційні витрати

60

Сектор виробництва
електроенергії та тепла

50

Населення

40
Промисловість

30
20

Транспорт

10

Сектор послуг

0
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Сільське господарство

Цільовий розвиток енергетики
за базовим макроекономічним сценарієм

Частка витрат домогосподарств на енергетичні
послуги (включаючи інвестиційні витрати)
зросте з 5–10% до 16–20% у 2030 році і
залишатиметься сталою до 2050 року.
Компенсаційні заходи слід поєднати з
політикою, спрямованою на прискорення
впровадження енергоефективних технологій,
зокрема, за рахунок стимулюючого
тарифоутворення, стандартизації (маркування),
запровадження сучасних систем обліку і
регулювання енергоспоживання, енергетичної
паспортизації будинків.

Для досягнення цільового розвитку енергетики
необхідно майже половину інвестицій* здійснити
у транспортний сектор, близько чверті - у
побутовий сектор для придбання
теплогенеруючого, водонагрівного обладнання,
освітлювальних та інших побутових приладів.
Середньорічні витрати домогосподарств на
придбання приладів кінцевого
енергоспоживання можуть становити до 10
млрд євро.

Інше (мобільні
телефони,
комп'ютери тощо)
19%

Освітлення
0.1%

Приготування їжі
3%
Утеплення
приміщень
6%
Зберігання їжі
7%
Нагрівання води
9%

Охолодження
приміщень
17%

Миття посуду та
прибирання
10%

Прання білизни
9%
Опалення
приміщень
Сушіння та 10%
прасування одягу
10%

*Для більшості енергетичних технологій (електростанцій, приладів кінцевого споживання тощо) капітальні витрати нараховуються протягом всього
періоду їх експлуатації, а розрахунок щорічного грошового потоку розраховується з урахуванням терміну використання технології та вартості капіталу.
Ці щорічні платежі, разом з відповідними експлуатаційними витратами, становлять загальні витрати енергетичної системи. Щорічні інвестиційні витрати
технологій, уведених в дію в попередні періоди, не розраховуються і, відповідно, не включаються до цільової функції.
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Пріоритет IIX

Інноваційність та синергетичність
розвитку економіки та енергетики
Потреба у нових енергетичних технологіях
формуватиме запит на продукцію переробної
промисловості, тож потенційно створюватиме нові
можливості і впливатиме на економічні показники
і зайнятість у промисловому виробництві, сфері
послуг, будівництві, транспорті та сільському
господарстві.
Водночас значний обсяг витрат на енергоефективні
технології, що використовуються здебільшого
продукцією обробної промисловості (зокрема
машинобудування), створюють ризики зростання
рівня
технологічної
залежності вітчизняної
економіки від продукції іноземних виробників.
При цьому за винятком паливно-енергетичного
комплексу
саме
галузі
машинобудування
характеризуються найбільшим від’ємним сальдо
торговельного балансу.
У
випадку
створення
сприятливих
умов
для
розвитку
національного
виробництва
високого
рівня
технологічної
продукції
реалізація
сценарію
цільового
розвитку
енергетики характеризуватиметься позитивними
економічними ефектами.
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Пріоритет IIX

Цільовий розвиток енергетики: економічні ефекти
Зміна випуску за галузями

Макроекономічні наслідки
Показник

Зміна, %

35%

Будівництво

20%

Комп'ютери, електронна продукція

Випуск

1.2

Машини та устаткування

ВВП

0.9

Наукові дослідження

15%
15%

Електричне устатковання

9%

-10.9

Металургія

9%

Інвестиції

53.4

Транспортні засоби

Доходи зведеного бюджету

-1.6

Кінцеві споживчі витрати
населення

8%

Текстильне виробництво

-4%

Фармацевтичне виробництво

-5%

Розподіл інвестицій за джерелами

Харчова промисловість

-7%

Хімічна промисловість

-8%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

02%

Населення

07%

Промисловість
13%
41%

Інші сектори
Комерційний сектор

14%

Електроенергетика
Теплопостачання

Реалізація заходів цільового розвитку енергетики
може мати відчутні позитивні наслідки для
економічного зростання та стимулювати структурні
зрушення у вітчизняній економіці, обумовлені
передусім активізацією інвестиційних процесів. За
умови активної імплементації заходів та залучення
коштів на модернізацію, такі зміни можуть
відбутись вже у коротко- та середньостроковій
перспективі (2018–2020 рр.).

23%
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Пріоритет IIX

Ризики некомплексності енергетичної політики

У випадку розвитку ВДЕ без взаємоузгодженості з політикою енергоефективності існують
ризики відчутного зниження реальних доходів домогосподарств, які не компенсуються
помірною активізацією інвестиційної діяльності та супроводжуються негативними
макроекономічними наслідками.
Макроекономічні та галузеві ефекти інвестиційної пасивності населення
Показник

Зміна, %

Харчова промисовість

Випуск

-1.2

Текстильне виробництво

ВВП

-0.2

Право, бухгалтерський облік

Кінцеві споживчі витрати
населення

10.0

7%
6%
-2%

Транспортні засоби

-6%

Електичне устатковання

-7%

Наукові дослідження та розробки

-11%

Виробництво машин і устатковання

-12%

Комп'ютери, електронная продукція
Будівництво

-14%
-30%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Ключовим аспектом успішності реалізації заходів енергетичної політики виступає мотиваційна
складова. У більшості випадків основні витрати лягають на плечі побутових споживачів –
домогосподарств. При цьому, за існуючого рівня доступності енергоефективного обладнання та
технологій, інформаційного забезпечення процесів енергозбереження, населення не має
достатніх ні економічних, ні соціально-побутових стимулів для комплексної та масштабної
реалізації вище зазначених заходів.
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Взаємоузгодженість розвитку енергетики і економіки:
вади існуючої системи
ВЛАДА

ГРОМАДЯНИ

ЕКОНОМІКА

ЕНЕРГЕТИКА

ВЛАДА
ГРОМАДЯНИ
ЕКОНОМІКА

ЕНЕРГЕТИКА



Розпорошеність урахування умов функціонування енергетики у економіці України



Галузевість управління енергетикою та втрата цілеспрямованості її розвитку



Відсутність механізму строкової координації економічної і енергетичної політики



Ігнорування у розвитку енергетичних ринків завдань урівноваження споживання



Вибірковість заходів економічного стимулювання запровадження нових технологій
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Міжнародний досвід ієрархії стратегічних цілей


У світовій практиці не існує стандартизованих та уніфікованих підходів до формування
національної енергетичної політики, оскільки остання в першу чергу базується на
потребах в енергоносіях та національних ресурсних можливостях для їх задоволення.



Проте, по-перше, державна політика країн спрямовується на врегулювання
національного енергетичного ринку, а не паливно-енергетичного комплексу як
такого. По-друге, така політика отримала законодавче закріплення.



Організаційна структура державних органів: у США діє окремий орган – Міністерство
енергетики, на рівні Європейського Союзу – Департамент енергетики, у Франції, Польщі
та Японії окремого органу не існує, а енергетична політика формується і реалізується у
тісному зв’язку з іншими сферами державної політики – екологією та муніципальним
розвитком (Франція) і економікою (Польща та Японія). Скрізь значна роль відводиться
дорадчим органам та структурам.



Вироблення окремих національних політик обумовлюється трьома основними
критеріями розвитку енергетики та її впливу на всю соціально-економічну систему
країни та світу:
1) первинність у національній безпеці;
2) широкий опосередкований вплив на всіх учасників внутрішнього ринку (і
ринки), не лише енергетичного;
3) повсюдне секторальне проникнення у сфери національного господарства.
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Місце енергетичної стратегії
в стратегічному плануванні економічного розвитку
1. Програма економічних реформ уряду

1
6

2. Бюджетне і фіскальне законодавство

2

4. Стратегії галузевого розвитку

7
5

3
4

3. Національне стратегічне планування

5. Стратегії регіонального розвитку
6. Міжнародні зобов’язання
7. Енергетична стратегія

 Впровадження широкої енергетичної стратегії є визначальним рушієм сучасного
економічного розвитку і сталості соціального зростання будь-якої держави
 Енергетична стратегія визначає характер планування, бюджетування, координації та
оцінювання соціально-економічного розвитку у країні
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Вертикальні та горизонтальні зв'язки енергетичної політики: досвід ЄС
Лісабонська угода
Зелені книги
Європейська стратегія сталого, конкурентного та
безпечного розвитку енергетики (2006)
Засади кліматичної та енергетичної політики до
2030 року (2013)

Європейська енергетична політика (2007)
Енергоефективність: досягнення мети у 20%
(2008)

Стратегічний енергетичний огляд
План заходів ЄС з енергетики та
солідарності (2008)

Європейська програма відновлення
енергетики (2009)
(Регламент (EC) N663/2009)

Європа 2020. Стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого розвитку 2010
Акт про Єдиний ринок
Спільна робота заради
нового зростання (2011)
ІІ Акт про Єдиний ринок
Єдність для зростання

Дієвість внутрішнього
енергоринку (2012)
План з
енергоефективності
(2011)

Енергетика 2020. Стратегія конкурентоздатної, сталої та безпечної енергетики 2010
Відновлювана енергетика:
головний гравець на Європейському
енергетичному ринку 2012
Європейський стратегічний план розвитку
енергетичних технологій (SET-Plan)
У напрямі до низьковуглецевого майбутнього (2007)
Інвестування у розвиток низьковуглецеих технологій
(2009)

Дорожня карта до
Ресурсоефективної
Європи (2011)
Дорожня карта до
конкурентоспроможної
низьковуглецевої
економіки в 2050 (2011)

Дорожня карта з
енергетики до 2050 р.
(2011)

Щодо безпеки енергопоставок та міжнародної
співпраці – «Енергетична політика ЄС:
Залучення зовнішніх партерів" (2011)
Рамкова угода ЄС щодо ядерної безпеки
ядерних установок

Понад 170 чинних директив, регламентів та інших актів Європейської Комісії
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Приклад: Енергоефективність як пріоритет політики ЄС
відповідно до ієрархії цілей та програмних документів
Стале зростання: формування економіки, заснованої на раціональному використанні ресурсів, а
також на принципах екології та конкуренції
«Ресурсоефективна Європа»: уникнення залежності економічного зростання від збільшення
використання енергії; перехід до низьковуглецевої економіки; збільшення використання ВДЕ;
підтримка енергоефективності; модернізація транспортної інфраструктури.

•
•
•
•

Енергоефективна Європа
Реалізація найбільшого потенціалу енергоефективності в житловому секторі та на транспорті
Посилення конкурентоспроможності промисловості у напрямі зростання її ефективності
Збільшення ефективності в енергетичному секторі
Повне виконання національних планів дій з енергоефективності

Регулювання: ефективність держ. витрат, модернізація громадських будівель, впровадження
перформанс-контрактінгу, ініціативи на місцях (Угода Мерів)
Сектори: будівлі, промисловість, енергетика, транспорт
Інші питання: національна та європейська фінансова підтримка, робота з споживачами, майданчики
для обміну досвідом

Директива 2012/27/EU з енергоефективності
Директива 2009/125/EC з визначення вимог екодизайну
Директива 2010/30/EU щодо маркування і наведення обов'язкової інформації про окремі види товарів і послуг щодо
обсягів споживання енергії та інших ресурсів при їх виробництві/використанні
Директива 2010/31/EU щодо енергоефективності будинків
Рішення 2011/877/EU щодо контрольних показників ефектиності роздільного виробництва електроенергії і тепла
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Проблема ідентифікації пріоритетів для України
та їх ефективної гармонізації з європейськими
 Енергетична стратегія ЄС 2020: конкуренція, зрівноважений розвиток і безпека зазначає:
“Енергетика – це кров суспільства”. А енергетична політика є ключовим чинником досягнення
SMART, зрівноваженого та інклюзивного зростання економіки для підтримки сильної,
диверсифікованої та конкурентоспроможної промислової бази ЄС. Тому ЄС спрямовує власні
зусилля на розвиток виробничої бази по усьому ланцюгу споживання енергії.
 Ключовою проблемою для країн – членів ЄС є всестороннє забезпечення належного
забезпечення енергії на спільний ринок: виробництво, використання і постачання.
 Формування комплексної та усесторонньої енергетичної політики в Україні істотно відрізняється
від ситуації, що склалася на ринку ЄС, з двох причин. В Україні практично відсутні:
1) взаємопов’язані та/чи взаємодоповнювані конкурентні ринки енергоресурсів;
2) сучасна промислова виробнича база.
 Цільова енергетична політика в Україні повинна насамперед передбачати необхідність
інституційних перетворень на ринках енергоресурсів.
 Пріоритети для України зміщені у площину усунення структурного дисбалансу забезпечення
енергоресурсами економіки країни. При цьому трансформація енергетичної системи має бути
спрямованою на заохочення структурної перебудови економіки країни та культури
споживання в Україні.
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Проблема ідентифікації пріоритетів для України
та їх ефективної гармонізації з європейськими
Європейський Союз
 Досягнення високих показників з
енергоефективності
 Побудова Пан’європейського
енергетичного ринку
 Надання влади споживачам та досягнення
найвищих рівнів енергетичної безпеки
 Посилення положення ЄС як технологічного
та інноваційного лідера

Україна
 Енергоефективність і енергозбереження
 Відкритість і прозорість енергетичних
ринків
 Екологічність, безпека життєдіяльності і
постачання енергоресурсів
 Синергетичність та інноваційність розвитку

 Розширення зовнішнього енергетичного
простору ЄС

Ризики:
•

зростання рівня технологічної залежності вітчизняної економіки від продукції іноземних
виробників, заміщення імпорту палива на імпорт технологій

•

зниження відносної конкурентоспроможності національних виробників через високу
енергетичну складову (або витрат на модернізацію) у собівартості виробництва, втрата
окремих сегментів внутрішнього ринку вітчизняними виробниками

•

втрата суб'єктності в міжнародних відносинах, верховенство регіональних пріоритетів над
національними
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Проблемні галузі наукових досліджень
для реалізації пріоритетів розвитку енергетики України
Промислова політика
- визначення ключових напрямів створення
вітчизняної бази для
забезпечення
розвитку енергетичного сектора (у т.ч. в
секторах кінцевого споживання);
- створення умов для
технологічного прогресу;

прискорення

- дослідження ефективних міжгалузевих
виробничих ланцюжків для визначення
переваг,
недоліків,
можливостей
та
енергетичних потребі на їх впровадження

Технологічні політика
- визначення напрямів технологічного
розвитку на базі моніторингу світових
тенденцій
та
оцінки
попиту
на
внутрішньому ринку;
- розробка
обладнання;

дослідних

зразків

нового

- визначення умов фінансового та
нормативного забезпечення реалізації
дослідних розробок
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