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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
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Стаття присвячена виявленню майбутньої енергетичної стратегії України. Проаналізовано досвід ведення 
енергетичної політики в розвинених країнах та сучасне становище України в розвитку енергетики. Автор 
акцентує увагу на розкритті подальшого плану України в розвитку енергетики, та на можливих перспек-
тивах в даній галузі. Виявлені ключові стимули розвитку відновлюваної енергетики в Україні.
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Постановка проблеми. Розвиток енерге-
тики напряму залежить від стану еко-

номіки в державі, адже впливає на економіку 
в цілому, та впливає на рівень життя населення. 
Метою держави,ц якою відповідно до Конститу-
ції є Україна, має бути забезпечення умов для 
зростання добробуту громадян. Однією зі складо-
вих добробуту, яка присутня в усіх розвинених 
країнах світу, це забезпечення громадян, а також 
компаній необхідними енергоресурсами. Запору-
кою реалізації такої мети, обов’язковим має бути 
надійне, екологічно безпечне задоволення потреб 
населення й економіки в енергетичних продуктах.

На даному етапі розвитку енергетики все 
більш значуще місце посідає відновлювана, яка 
в подальшому взагалі може витіснити традиційну. 
Тому аналіз сучасного стану даної галузі госпо-
дарства, а також прогнозування можливого роз-
витку подій набуває надзвичайної актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У статті автором проаналізовано низку норма-
тивно-правових документів,  що аргументують 
роль нетрадиційної та відновлюваної енергети-
ки в Україні, показують її стан та важливість 
для економіки в цілому. Проаналізовано робо-
ти провідних вітчизняних учених, які займали-
ся проблематикою використання альтернатив-
ної енергії, а саме: С.О. Кудрі, І.В. Бондаренко, 
Г.Б. Варламова, І.А. Вольчина, А.К. Шиндлов-
ського, В.Ф. Шинкаренка та ін. Також використа-
но статті в періодичних журналах, присвячених 
висвітленню питань відновлюваної енергетики.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Поодинокі дослідження підхо-

дів до формування енергетичної політики України 
в основі своїй збігаються у загальному висновку, 
що «необхідно докорінно змінювати енергетичну 
політику, а саме створювати повноцінну систему 
стратегічного планування розвитку енергетичної 
галузі у цілому та енергетичної безпеки зокре-
ма, з подальшим контролем над їх виконанням, 
проводити незалежну від змін урядів політику». 
У цьому контексті вбачається за необхідне ви-
ділити в окремий напрям дослідження питання 
методологічних підходів до формування основних 
положень держаної енергетичної політики, засно-
ваної на принципах національного економічного 
прагматизму в контексті євроінтеграції та до-
сягнення цілей сталого розвитку як передумови 
встановлення завдань стратегічного планування 
розвитку енергетичної галузі України. 

Мета написання статті – висвітлити дея-
кі аспекти сучасного стану галузі традиційної 
та нетрадиційної енергетики, а також окреслити 
можливі перспективи її розвитку та засоби з під-
вищення ефективного використання енергії.

Виклад основного матеріалу. Економіка 
енергетичних компаній залежить від економіки 
України, якщо в українській економіці відбулося 
падіння, то і в компанії ситуація погіршується. 
А як відомо, вже декілька років поспіль економі-
ка України скорочується. За 2015 рік ВВП ско-
ротився на 9,9%, у 2016 планували збільшення 
ВВП на 2%, а в результаті отримали зниження 
на 4,6%. Від’ємний результат пояснюється перш 
за все тривалим воєнним конфліктом в Доне-
цькій та Луганській областях, анексією Криму 
та розривом економічних зв’язків з цими регі-
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онами. Негативний вплив на економіку і зараз 
продовжує надавати висока інфляція, девальва-
ція гривні, зниження реальних доходів населен-
ня, погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків [4].

Розвиток економіки України є ключовим 
чинником зростання бізнесу енергетичних під-
приємств. Маючи високий рівень енергоємності, 
українська економіка безпосередньо обумовлює 
попит на електроенергію та вугілля. На дум-
ку більшості незалежних експертів, економіка 
України має привабливі перспективи зростан-
ня. Але для цього потрібно пройти деякий шлях 
змін: припинення війни, домовленість з сусідніми 
державами та ін.

На сьогоднішній день, один з найбільший 
стратегічних холдингів з активами у видобут-
ку вугілля, генерації та дистрибуції електро-
енергії, альтернативній енергетиці та видобут-
ку природного газу в Україні, є компанія ДТЕК. 
На підприємствах компанії у 7 регіонах України 
(за виключенням тимчасово неконтрольованих 
територій) працюють понад 75 тисяч працівни-
ків. Вони забезпечують електроенергією та те-
плом 4,4 мільйони побутових споживачів і понад 
100 тисяч промислових підприємств [3].

Довгострокова стратегія розвитку Групи 
ДТЕК, зорієнтована на впровадження іннова-
цій в усіх сферах діяльності компанії, а саме на 
мінімізацію участі людини у виробництві, авто-
матизація бізнес процесів, впровадження іннова-
ційних технологій, масштабне нове будівництво, 
впровадження SMART технологій, вихід на нові 
ринки та лідерство в Україні [5].

Компанія має найнижчу собівартість виробни-
цтва вугілля в Україні, працює в напрямку роз-
ширення експорту вугілля. Крім того, ДТЕК став 
одним з ініціаторів процесу лібералізації експор-
ту електроенергії і в 2010 році розпочав поста-
чання електроенергії до країн Європи.

Внаслідок воєнних дій на сході країни, значно 
постраждала економіка України, а також енерге-
тичний сектор. У 2014-2015 рр., країна опинила-
ся в глибокій економічній кризі. У 2014 р. вперше 
у своїй історії країна виявилася залежною від ім-
порту всіх видів енергоресурсів, оскільки до ім-
порту природного газу і нафтопродуктів додався 

імпорт вугілля і періодичний імпорт електричної 
енергії. Адже робота більшості ТЕС і ТЕЦ ком-
панії ДТЕК, здійснюється за рахунок антраци-
ту – твердий, високої щільності, блискучий різно-
вид вугілля, що містить більш 90% вуглецю і має 
низький відсоток домішок [6]. Тобто це високоя-
кісне енергетичне паливо. А місця де видобували 
антрацит знаходяться на тимчасово неконтрольо-
ваній території, тобто в зоні АТО (рис. 1). 

Таким чином із – за дефіциту цього виду 
вугілля, теплоелектростанції, які працюють на 
газовому вугіллі працюють на максимальній на-
грузці, коли інші знизили навантаження, або 
в ряді випадків взагалі були зупинені. Це при-
зводить до різкого підвищення використання па-
лива, а також необхідності імпорту антрациту 
з країн Європи, ПАР та США. А як відомо, що 
для теплових станцій транспортувати вугілля на 
відстань, що перевищує 400 км, економічно не 
вигідно, тому закупівля вугілля в інших країнах 
пов’язана з великими додатковими витратами.

Ці всі чинники призводять до скорочення 
експорту вугілля. Скорочення спричиняє те, що 
починаючи з другого кварталу 2017 р., значна 
частина вугільного ресурсу спрямовується на 
український ринок для мінімізації дефіциту ан-
трациту, який виник через припинення видобут-
ку цієї марки вугілля. Коли ще в першій полови-
ні 2014 р. ринок вугілля залишався профіцитним. 
Вугледобувні підприємства України стабільно 
працювали, повністю забезпечуючи внутрішнє 
споживання, що дозволяло експортувати вільний 
ресурс. Припинення видобутку антрациту тягне 
за собою збільшення об’ємів видобутку інших 
марок вугілля. 

Зокрема ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – 
це найбільше вугледобувне підприємство Украї-
ни, розташоване в Дніпровській області. До скла-
ду об'єднання входять 10 шахт, але не дивлячись 
на це, промислові запаси вугілля складають 
690 200 000 тонн, що при існуючому рівні ви-
добутку представляє забезпеченість вугіллям на 
термін 56 років [8]. 

Компанія має намір перевести блоки ряду сво-
їх ТЕС з вугілля антрацитної групи на вугілля 
газової групи. Таким чином зросте використання 

Рис. 1. Рух вугілля до українських ТЕС 
Джерело: розроблено автором на основі даних [3]
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газового вугілля, а отже зменшить його забез-
печеність у майбутньому. Також більшість по-
кладів вугілля розташоване в складних гірничо-
геологічних умовах і потребує все нових, більш 
складних технологій, що вже зараз є проблемою 
для компанії і для України в цілому. 

Тому політика компанії, що спрямована на 
раціональне використання ресурсів, інвестиції 
у видобуток і збагачення вугілля, модернізацію 
станцій теплової генерації, зменшення впливу 
на довкілля, автоматизація процеів, збереження 
здоров’я персоналу та підвищення промислової 
безпеки не достатня для майбутньої перспекти-
ви. І це не вирішує основну проблему, з якою 
так чи інакше зіткнуться енергетичні компанії 
в майбутньому. Проблема полягає в обмеженій 
кількості вугілля.

Найбільш ефективним і перспективним на-
прямком подальшого розвитку для компанії 
ДТЕК, та енергетичних компаній України в ціло-
му, буде альтернативна енергетика – це галузь 
світової енергосистеми, що займається розроб-
кою, розвитком і застосуванням у житті систем, 
які мають можливість видобувати нафту з «не-
вичерпних» джерел [1]. 

Альтернативна енергетика останнім часом на-
буває ознак перспективної та ефективної галу-
зі економіки. Відновлювані джерела енергії, це 
не лише засіб зменшення енергетичної залеж-
ності, це ефективна конкурентна перевага, для 
тих країн що змогли ефективно ці джерела ви-
користати. Впровадження сучасних технологій 
у виробництво дає змогу знизити собівартість 
«зеленої» електроенергії порівняно з тепловими 
і навіть атомними станціями.

На сьогоднішній день до поновлюваних дже-
рел відносять енергію сонячного випромінювання, 
енергію річок, морів, теплоти землі, а також вітру 
та ін.. Завдяки поновлюваним джерелам мож-
на забезпечити енергією все людство [2]. Адже 
основною перевагою альтернативної енергетики 
в порівнянні з традиційною, є її невичерпність 
та екологічність. При використанні відновлюва-
них джерел енергії не має необхідності у видобу-
ванні, переробці, збагаченні та транспортуванні 
палива, відсутня проблема в необхідності утилі-
зації шкідливих відходів від традиційних енерге-
тичних підприємств. 

На сьогоднішній день українські компанії 
інвестують у розвиток альтернативної енер-
гії (табл. 1), в підтвердження цьому є те, що  

ДТЕК ВДЕ – найбільший виробник електроенергії 
з вітру в Україні. 2017 року відпуск «зеленої» елек-
троенергії становив 638,4 млн кВт-год., в 2016 р. 
цей показник становив 600млн кВт-год [3].

Таблиця 1
Обсяг інвестицій компанії ДТЕК  

у відновлювану енергетику
Обсяг інвестицій, млн. грн.

Бізнес-сегмент 2017 2016 Зміна, 
+/-

Зміна, 
%

ДТЕК ВДЕ 370 8 362 у 46 р.
Джерело: розроблено автором на основі даних [3]

Як видно (з табл. 1), інвестиції компанії у від-
новлювану енергетику у 2016р. були всього 8 млн. 
грн., то в 2017 цей показник збільшився майже 
в 50 разів – 370 млн. грн. Це означає, що компа-
нія розуміє необхідність і перспективність таких 
інвестицій. 

Таким чином компанії в найближчому май-
бутньому, для вирішення можливих проблем, які 
можуть з’явитися, необхідно інвестувати у аль-
тернативну енергетику в більшій мірі. І посту-
пово переходити від видобутку вугілля до по-
будови вітроелектростанцій і геліостанцій. Адже 
ключовими стимулами розвитку відновлюваної 
енергетики в Україні – зелений тариф, номінова-
ний у євро, сприятливе регуляторне середовище 
та зниження ризику. 

Поетапне збільшення частки відновлюваних 
джерел у кінцевому енергоспоживанні, введення 
нових потужностей, має бути завданням першого 
рівня. Так як виробництво енергії з відновлюваних 
джерел (ВДЕ) майже за десять років впроваджен-
ня в Україні все ще перебуває на стадії розвитку.

Глобальний світовий тренд останніх років – це 
остаточне розуміння необхідності переходу на по-
новлювані джерела енергії. Якщо ще в 2000-х ро-
ках це здавалося віддаленим майбутнім, то сьогод-
ні з'явилося розуміння перспективи цього тренда 
на найближчі десятиліття. Важливу роль в цьому 
зіграли і системна повторюваність нафтових криз, 
і складні міжнародні політичні відносини, зокрема 
з країнами – постачальниками енергоресурсів. 

На (рис. 2) відображено частку електроенергії 
виробленої з відновлюваних джерел за 2017 р. по 
країнам.

Як видно на рис. 2, частка «зеленої енер-
гії», що виробляється в Україні становить лише 
6% з усього об’єму. Згідно статистичної служби  

 

Рис. 2. Частка електроенергії виробленої з відновлюваних джерел за 2017 р. по країнам

Джерело: розроблено автором на основі даних [22]
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Європейського союзу, Україна потенційно здатна 
виробляти 74% електроенергії з поновлюваних 
джерел [7].

 Отже, на сьогоднішній день глобальний ри-
нок відновлювальних джерел енергії динамічно 
розвивається, і немає серйозних передумов для 
зміни такої тенденції в прогнозованій перспек-
тиві. Тому першочерговим завданням у довго-
строковій перспективі енергетичних компаній 
є збільшення долі відновлюваних джерел енергії, 
що дозволить в багатьох випадках істотно еконо-
мити традиційні види енергії, а в ряді випадків 
повністю замінювати їх.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи, можна 
сказати, що майбутнє української енергетики – 
за поновлюваними джерелами енергії, за впрова-
дженням інноваційних технологій в усі сфери ді-

яльності компаній, за масштабним будівництвом 
нових, технологічних підприємств. Наскільки 
віддаленим виявиться це майбутнє для України, 
повністю залежить від стратегічної грамотності, 
прозорості та передбачуваності правил гри, що 
встановлюються державою. А також від розумін-
ня самих компаній у необхідності таких змін.

Адже Україна має значні ресурси для розвит-
ку відновлюваної енергетики, до них належать: 
річки з потужним гідрологічним енергетичним 
запасом, гори та морські узбережжя для ефек-
тивності роботи вітрових станцій, досить трива-
лий сонячний період в році для сонячних батарей 
і т.д. Все це у поєднанні із сприятливим законо-
давством та «зеленими» настроями суспільства 
дасть змогу Україні посісти вагоме місце серед 
передових країн світу.
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Аннотация
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Summary
The article is devoted to the identification of the future energy strategy of Ukraine. The experience of 
conducting the energy policy in the developed countries and the current state of Ukraine in the develop-
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