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У дисертації викладено теоретичні та методологічні основи статистичного 

оцінювання, моделювання та прогнозування енергетичної незалежності 

держави. Розглянуто сутність енергетичної незалежності як об'єкта 

статистичного вивчення. Охарактеризовано роль енергетичного комплексу в 

економіці України. На основі узагальнення різних підходів визначено, що 

енергетична незалежність держави як складова енергетичної безпеки – це 

складна соціально-економічна категорія, яка характеризується комплексом 

статистичних показників, рівнем самостійності держави у проведенні 

енергетичної політики, здатної протистояти зовнішнім та внутрішнім викликам 

шляхом інтенсивних заходів розвитку економіки, без завдання шкоди 

суспільству та національному виробництву. Комплекс статистичних показників 

енергонезалежності включає ефективність використання ПЕР, обсяг залучених 

інвестицій, стан матеріально-технічного обладнання, імпортозалежність від 

інших країн, обсяг видобутку та споживання ПЕР тощо.  

Визначено основні детермінанти, які перешкоджають досягненню 

енергетичної незалежності України і розкрито їх сутність. Серед основних 

детермінант виділено невідповідність споживання та видобутку ПЕР (у 2017 р. 

Україна покриває власні потреби у ПЕР на 72%), погіршення відносин з 

Російською Федерацією, дисбаланс між закупівлею газу й поступова втрата 

доходів від транзиту газу через територію України, невизначеність перспектив 

видобутку ПЕР всередині країни, значне коливання світових цін на ПЕР, висока 

енергоємність виробництва і, відповідно, низька енергоефективність (у 2017 р. 
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енергоємність України скала 0,2456 кг н.е./$2015 p.1 при середньому по Європі 

0,0782 кг н.е./$2015 p.), повільний перехід України на впровадження 

прогресивних технологій виробництва, використання відновлюваних видів 

енергетики. 

Розроблена концептуальна схема статистичного забезпечення 

регулювання енергонезалежності України, обґрунтовано наукові принципи 

дослідження (ефективність, науковість, конкретність, дієвість, оперативність, 

безперервність). Обґрунтовано мету статистичного забезпечення регулювання 

енергонезалежності України, інформаційні ресурси для дослідження. 

Сформовано систему статистичних показників енергонезалежності України, у 

складі яких запропоновано нові – «рівень імпорту ПЕР до ВВП» та «коефіцієнт 

покриття видобутком споживання ПЕР». Визначено методи аналізу, розроблено 

моделі статистичного дослідження енергонезалежності. 

Проаналізовано динаміку видобутку і споживання основних 

енергоресурсів в Україні, а саме вугілля, природного газу, нафти та 

електроенергії, що дало змогу виявити тенденцію падіння як видобутку, так і 

споживання. Проведено аналіз структури споживачів енергоресурсів в Україні 

та виявлено, що основними споживачами енергії в Україні є промисловість та 

населення (у 2016 р. 29% і 34,1% відповідно).  

Розраховано структурні зрушення в споживанні енергоресурсів на основі 

інтегрального коефіцієнта Рябцева та виявлено, що у 2016 р. порівняно з 2012 р, 

коли частка газу у кінцевому споживанні ПЕР набула критичного значення 

(36,4%), значних змін у структурі не відбулося (коефіцієнт Рябцева склав 7,5%). 

Розрахований ступінь монополізації ринків енергоресурсів України на основі 

індексу Херфіндаля-Хіршмана показав, що ринки енергоресурсів України мають 

концентрацію декількох підприємств, що загрожує здоровій конкуренції в 

енергетичному секторі. Найбільш монополізованим в Україні є ринок газу 

(HHI=5465 при мінімально небезпечному рівні 1800), найменш  

монополізованим – ринок вугілля (ННІ=2352,7).  

                                         
1 ВВП за паритетом купівельної спроможності 2015 р. 
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У дисертації проведено аналіз ефективності використання енергоресурсів 

та обґрунтовано незадовільний рівень енергоефективності. І хоча у динаміці 

простежується підвищення рівня енергоефективності, виявлено, що така 

ситуація зумовлена впровадженням останнім часом екстенсивних заходів 

розвитку, серед яких можна виділити вимушену економію ПЕР для населення та 

економіки, підвищення тарифів на ПЕР і т.п., що призводить до незадоволення з 

боку споживачів щодо якості надання енергетичних послуг. На основі показника 

рівня імпорту ПЕР до ВВП підтверджено факт неефективного використання ПЕР 

в економіці України, оскільки поступове пожвавлення економіки України у   

2017 р. спричинило зростання імпортозалежності за ПЕР від інших країн 

(зростання рівня імпорту до ВВП з 8,4% у 2016 р. до 10,4% у 2017 р.). 

Методичний підхід до інтегральної оцінки енергонезалежності України та 

її регіонів був запропонований на основі методу багатовимірної середньої. Він 

включає процедуру стандартизації вихідних даних, розрахунок інтегральних 

оцінок енергонезалежності, оцінку ваг, які відображають значущість кожного 

показника енергонезалежності за допомогою методу аналізу ієрархій, 

обчислення інтегрального коефіцієнта енергонезалежності з використанням 

формули середньої арифметичної зваженої. У дослідженні проаналізовано 

динаміку розрахункового інтегрального показника енергонезалежності України 

і виявлено, що за 2007-2016 рр. він має тенденцію до зростання в середньому 

щорічно на 6,7%, а також визначено інтегральні показники енергонезалежності 

регіонів України. На цій основі виконано угруповання і виділено групи регіонів 

за інтегральним показником, що дозволило розробити управлінські рішення 

щодо підвищення рівня енергонезалежності в кожній групі регіонів. 

Оцінено тісноту зв'язку між споживанням енергоресурсів та іншими 

економічними показниками. Побудовано і проаналізовано парні і 

багатофакторна регресійні моделі споживання енергоресурсів з найбільш 

істотними факторами. Було оцінено вплив курсу долара (𝑟𝑦𝑥1
= −0,904), 

капітальних інвестицій (𝑟𝑦𝑥2
= −0,65), індексу фізичного обсягу ВВП          

(𝑟𝑦𝑥3
= 0,623) і видобутку енергоресурсів (𝑟𝑦𝑥4

= 0,793) на обсяги споживання 
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енергоресурсів. Серед наведених показників за допомогою побудованого 

стандартизованого багатофакторного рівняння визначено, що найбільший вплив 

на обсяги споживання енергоресурсів мають курс долара і індекс фізичного 

обсягу ВВП. Виконано факторний аналіз імпорту газу в Україну на основі 

адаптації індексної функціональної моделі Дюпона, що дозволило встановити 

найбільший негативний вплив на обсяги імпорту газу рівня видобутку газу до 

ВВП (під впливом даного фактору у 2017 р. порівняно з 2013 р. імпорт газу зріс 

на 3 млрд куб. м) та найбільш позитивний вплив співвідношення споживання 

газу та його видобутку (зменшення імпорту газу за рахунок даного фактору 

склало 9,6 млрд куб. м).  

На основі трендових, адаптивних і авторегресійних моделей виявлено 

тенденції основних показників енергозбереження та енергоефективності. 

Розраховано перспективні оцінки енергоємності ВВП України та обсягу 

споживання енергоресурсів в Україні в цілому, а також окремо промисловістю і 

населенням. Доведено, що надалі і енергоємність ВВП, і споживання ПЕР буде 

мати тенденцію до падіння, проте такі результати мають досягатися шляхом 

впровадження ефективних заходів без завдання шкоди виробництву і 

суспільству. 

Виявлено потенціал використання енергії від відновлюваних джерел, серед 

яких найбільш перспективними для України є біопаливо і відходи, 

гідроенергетика, вітрова та сонячна енергетика. За допомогою моделей оцінено 

перспективи досягнення цілей Енергетичної стратегії України в розвитку 

відновлюваних джерел енергії до 2020 р. Встановлено, що підвищення 

енергонезалежності України пов'язане зі зниженням імпорту газу і заміною його 

альтернативними видами палива. На основі моделі квадратичної функції 

розраховано мінімальне значення імпорту газу, яке необхідне у сучасних умовах 

для забезпечення функціонування економіки та населення. Такою точкою 

виявився імпорт газу в обсязі 43,1 млрд куб. м. Подальше зниження імпорту газу 

потребує його заміни альтернативними видами палива і підвищення їх частки в 

складі споживання паливно-енергетичних ресурсів. 
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SUMMARY 

 

Deina A. Y. Energy independence of Ukraine: statistical estimation, modeling 

and forecasting. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences (PhD) in 

specialty 08.00.10 – Statistics. – Vasyl’ Stus Donetsk National University,      

Vinnytsia. – National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2018. 

The theoretical and methodological framework for the statistical estimation, 

modeling and forecasting of energy independence was expounded in the dissertation. 

The essence of energy independence as an object of statistical research was considered. 

The role of energy complex in economy of Ukraine was characterized. On the basis of 

synthesis of various approaches it was defined that energy independence of the state as 

a component of energy security is a difficult social and economic category, which is 

characterized by a complex of statistical indicators, the level of independence of the 

state in carrying out the energy policy capable to resist to external and internal factors 

by intensive actions of development of economy without damage to society and 

national production in general. А complex of statistical indicators of energy 

independence including the efficiency of use of fuel and energy resources, volume of 

the involved investments, a condition of the material and technical equipment, import 

dependence from other countries, the volume of production and consumption of fuel 

and energy resources, etc. 

The main determinants that prevent the achievement of Ukraine's energy 

independence were identified and their essence was revealed. The discrepancy of 

consumption and production of fuel and energy resources (in 2017 Ukraine covers own 

needs for energy resources for 72%), deterioration in the relations with the Russian 

Federation, an imbalance between gas purchases and gradual loss of income from gas 
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transit through the territory of Ukraine, uncertainty of prospects of production of 

energy resources in the country, considerable fluctuation of the world prices for energy 

resources, high energy intensity of production and low energy efficiency (in 2017 

energy intensity in Ukraine was 0,2456 koe/$20152 at an average in Europe 0,0782 

koe/$2015), slow transition of Ukraine to introduction of progressive production 

technologies, the use of renewable energy were distinguished from the main 

determinants. 

Conceptual model of statistical support of regulation of energy independence of 

Ukraine was developed, scientific research principles were substantiated (efficiency, 

scientific character, concreteness, effectiveness, continuity). The objective of statistical 

support of regulation of energy independence of Ukraine and the information resources 

for research of energy independence were substantiated. The system of statistical 

indicators of energy independence was constructed, in the structure of which new ones 

were proposed – “the level of import of energy resources to GDP” and “coefficient of 

a covering of consumption of energy resources by their production”. Methods of 

analysis were determined, models of statistical research of energy independence were 

developed. 

The dynamics of production and consumption of the main energy resources in 

Ukraine, namely coal, natural gas, oil and electricity, was analyzed, which made it 

possible to identify the tendency of falling both production and consumption. The 

analysis of the structure of consumers of energy resources in Ukraine was carried out 

and it was revealed that the main consumers of energy in Ukraine is the industry and 

the population (in 2016 29% and 34,1% respectively).  

Structural changes in the consumption of energy resources based on the 

Ryabtsev integral coefficient were calculated. It was revealed that in 2016 in 

comparison with 2012 when the gas share in final consumption of energy resources has 

got critical value (36,4%), considerable changes in structure haven't happened 

(Ryabtsev coefficient was 7,5%). The extent of monopolization of Ukraine's energy 

resources markets was determined based on the Herfindahl-Hirschman index. It is 

                                         
2 GDP at purchasing power parity of 2015 
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revealed that the markets of energy resources of Ukraine have a concentration of 

several enterprises that threatens the healthy competition in the energy sector. In 2016 

the gas market was the most monopolized in Ukraine (HHI = 5465 at minimum 

dangerous level 1800), the coal market was the least monopolized (HHI = 2352,7). 

The analysis of efficiency of use of energy resources was carried out in the 

dissertation and the unsatisfactory level of energy efficiency was justified. Аlthough 

the dynamics shows the increase in level of energy efficiency, it was revealed that such 

situation is caused by introduction of extensive development measures recently, among 

which it is possible to distinguish the compelled economy of energy resources for the 

population and economy, increase in tariffs for energy resources, etc., that leads to 

dissatisfaction from consumers concerning quality of provision of energy services. 

Based on the level of energy import to GDP the fact of inefficient use of energy 

resources in economy of Ukraine was confirmed, as gradual revival of economy of 

Ukraine in 2017 led to growth of import dependence on energy resources from other 

countries (growth of level of import to GDP from 8,4% in 2016 up to 10,4% in 2017). 

Methodical approach to integral assessment of energy independence of Ukraine 

and regions was proposed on base of multidimensional average method. It includes the 

standardization procedure of the raw data based on reference values, calculation of 

integral assessments of energy independence, evaluation of the weights with help of 

the analytic hierarchy process, computing of the integral coefficient of energy 

independence using weighted arithmetic mean formula. The dynamics of the calculated 

integral coefficient of energy independence of Ukraine was analyzed. It is revealed that 

in 2007-2016 the integral estimation of energy independence tends to grow by an 

average of 6,7% per year, and integrated coefficients of energy independence of 

regions of Ukraine were defined. On this basis groups of regions were identified by the 

integral indicator of energy independence, which allowed to develop management 

solutions to increase the level of energy independence in each group of regions. 

The tightness of the correlation between the energy consumption and other 

economic indicators was estimated. Pairwise and multiple regression models of energy 

resources consumption with the most essential factors were constructed. The influence 
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of dollar exchange rate (𝑟𝑦𝑥1
= −0,904), capital investments (𝑟𝑦𝑥2

= −0,65), the 

index of physical volume of GDP (𝑟𝑦𝑥3
= 0,623) and production of energy resources 

(𝑟𝑦𝑥4
= 0,793) on volumes of consumption of energy resources was estimated. Among 

the given indicators by the constructed standardized multiple-factor equation it was 

defined that the dollar exchange rate and the index of physical volume of GDP have 

the greatest influence on volumes of consumption of energy resources. The factor 

analysis of gas import to Ukraine based on the constructed Dupont index functional 

model was made. This made it possible to establish a negative impact of coefficient of 

a ratio of gas production to GDP on gas import volumes (under the influence of this 

factor in 2017, compared to 2013, gas import grew by 3 billion cubic meters). The ratio 

of consumption of gas and its production had the most positive influence (the decrease 

in gas import due to this factor was 9,6 billion cubic meters). 

Based on trend, adaptive and autoregression models the tendencies of the main 

indicators of energy saving and energy efficiency were revealed. Perspective estimates 

of the energy intensity of Ukraine's GDP and the volume of energy consumption in 

Ukraine in general and also separately by industry and the population were calculated. 

It is proved that further both the energy intensity of GDP, and consumption of energy 

resources will tend to fall, however such results should to be achieved by introduction 

of effective measures without damage to production and society. 

The potential of energy use from renewable sources was revealed, among which 

the most perspective for Ukraine are biofuel and waste, hydropower, wind and solar 

energy. By means of models the prospects of achievement of the goals of the Energy 

Strategy of Ukraine in the development of renewable energy sources until 2020 were 

calculated. It is established that the increase in Ukraine's energy independence is 

correlated with decrease in gas imports and replacement with alternative fuels. Based 

on model of quadratic function, the minimum value of gas import which is necessary 

for ensuring functioning of the economy and the population was calculated. This point 

was the gas import in the amount of 43,1 billion cubic meters. Further reduction of gas 

import will require its replacement by alternative fuels and increase in the share of 

energy from alternative sources in the consumption of fuel and energy resources. 
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ВСТУП 

 

Енергетичний сектор України – величезний технічний, технологічний і 

науковий комплекс, який включає сотні підприємств, їх виробниче обладнання з 

різноманітними технологічними процесами, десятками тисяч працівників. Він 

займає в економіці України ключові позиції, багато в чому визначаючи розвиток 

країни в цілому. Енергетична галузь України завжди була і залишається 

найголовнішою складовою економічного зростання, а її стабільне 

функціонування і розвиток – це запорука процвітання економіки нашої країни. 

До найважливіших умов стійкого і пропорційного розвитку держави 

належить вирішення проблем енергоємності виробництва та енергозабезпечення 

економіки, невиконання яких є загрозою економічній і національній безпеці. 

Успішність політики енергоефективності залежить від науково обґрунтованого 

економіко-статистичного аналізу, прогнозування та оптимізації енергетичного 

балансу держави. Паливно-енергетичний комплекс, його стан, можливості і 

перспективи розвитку, ефективність проведення державної енергетичної 

політики в значній мірі впливають на економічне становище в країні і умови її 

стійкого розвитку. 

Загальні процеси інтеграції економіки і енергетики країни в світові та 

європейські структури значно підвищують вимоги до забезпечення її 

енергобезпеки і енергонезалежності. Виходячи з цього, фактор енергетичної 

незалежності як здатності країни до самостійного формування і здійснення 

політики, незалежної від зовнішнього і внутрішнього втручання і тиску, набуває 

особливого значення як один з головних елементів забезпечення енергетичної, 

економічної та національної безпеки, економічної і політичної незалежності. 

Проблема досягнення енергетичної незалежності є одним із головних 

завдань енергетичної політики для України і для багатьох країн світу. Розвиток і 

оптимальне функціонування паливно-енергетичного комплексу держави є 

одним з головних чинників забезпечення ефективного функціонування 
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економіки і задоволення соціальних потреб населення, що обумовлює 

актуальність даної теми. 

Проблеми забезпечення національної безпеки і таких її головних 

складових як економічна і енергетична безпека є предметом дослідження у 

працях вчених різних галузей знань: економістів і політологів, енергетиків і 

юристів, військових і фахівців у галузі державного управління. Серед них слід 

назвати фундаментальні праці таких українських та зарубіжних вчених як 

Абалкін Л., Андрійчук В., Бараннік В., Бєгун С., Возженніков А.,    

Гаприндашвілі Б., Гічова Н., Гончар М., Дзядикевич Ю., Земляний М.,     

Зеркалов Д., Іщук Я., Кицкай Л., Коробко Б., Лопанчук Г., Манцуров І.,   

Миронов Н., Мітрахович М., Осауленко О., Пабат А., Раєвнєва О.,         

Стучинська Н., Шевцов А., Шер Д. та ін. Однак широких, системних наукових 

досліджень такої складової енергобезпеки як енергонезалежність майже не 

проводилося, тому питання комплексної оцінки енергонезалежності залишається 

відкритим. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи 

кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького 

національного університету імені Василя Стуса за держбюджетною темою: 

«Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, 

моделювання та прогнозування» 2017-2021 (номер державної реєстрації 

0117U001336), у рамках якої досліджено основні тенденції розвитку 

енергетичної галузі Вінницького регіону, його енергоефективність та 

енергозбереження. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методологічних засад і розробка статистичного 

забезпечення оцінювання, моделювання та прогнозування енергетичної 

незалежності України для розробки рекомендацій щодо її посилення. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 
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- узагальнити теоретичні засади енергетичної незалежності країни як 

об'єкта статистичного дослідження; 

- визначити детермінанти енергетичної незалежності України; 

- розробити систему статистичного забезпечення регулювання 

енергонезалежності України; 

- проаналізувати динаміку, структуру видобутку та споживання 

енергетичних ресурсів України, визначити ефективність їх використання; 

- визначити рівень монополізації ринків енергетичних ресурсів в Україні; 

- сформувати систему показників та індикаторів функціонування 

енергетичного комплексу й розробити методику визначення інтегрального 

показника енергонезалежності як регіонів, так і України в цілому; 

- на основі статистичних методів аналізу розглянути причинно-

наслідковий зв'язок між споживанням енергоресурсів в Україні та іншими 

економічними факторами розвитку країни; 

- визначити шляхи розвитку основних напрямів енергозбереження та 

енергоефективності в Україні; 

- визначити потенціал відновлюваної енергетики України та розробити 

прогнозні оцінки розвитку даної галузі. 

Об'єктом дослідження є енергетична незалежність України. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні засади 

статистичного оцінювання, аналізу, моделювання та прогнозування 

енергонезалежності України. 

Методи дослідження. Специфіка предмета й конкретні дослідницькі 

завдання зумовили застосування як загальнонаукових, так і спеціальних методів 

вивчення. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: 

системного аналізу, узагальнення, формалізації (для вивчення і узагальнення 

теоретичних засад категорії енергонезалежності); спеціальні методи: групування 

(для розподілу регіонів України за інтегральним показником 

енергонезалежності), статистичних показників (для відображення категорії 

енергонезалежності у кількісному виразі через систему абсолютних, відносних і 
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середніх показників), аналізу рядів динаміки, структурних зрушень (для аналізу 

й виявлення тенденцій показників енергетичного комплексу, вивчення 

структури паливно-енергетичного балансу, споживачів енергії тощо), 

багатовимірної середньої (для розрахунку інтегральної оцінки енергетичної 

незалежності України та її регіонів), кореляційно-регресійного аналізу (для 

визначення впливу соціально-економічних факторів на обсяги споживання 

енергетичних ресурсів та дослідження зв’язку між споживанням енергії від 

відновлюваних джерел й імпортом газу в Україну), індексного аналізу (для 

побудови моделі Дюпона при проведені аналізу впливу факторів на обсяги 

імпорту газу), прогнозування на основі трендових, адаптивних, авторегресійних 

моделей (для оцінки перспектив енергозбереження і енергоефективності в 

Україні та перспектив розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні).   

Інформаційною базою дослідження послужили офіційні публікації та 

методичні матеріали Міжнародного енергетичного агентства, Державної служби 

статистики України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, Міжнародного валютного фонду, Головних управлінь статистики в 

регіонах України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали 

Internet, матеріали власних досліджень автора.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що проведені 

дослідження дали змогу поглибити теоретико-методологічні засади щодо 

забезпечення енергонезалежності й розробити практичні рекомендації, які є 

підґрунтям формування комплексу управлінських рішень, спрямованих на 

вирішення проблем енергетичного комплексу України, і на цьому підґрунті 

визначити стратегічні напрями розвитку паливно-енергетичного сектору країни 

з метою підвищення рівня енергонезалежності. Основні результати, що 

характеризують новизну проведеного дослідження та особистий внесок 

здобувача, полягають у такому:  

удосконалено: 

- концептуальну модель статистичного забезпечення регулювання 

енергетичної незалежності, в якій визначено мету, принципи, статистичний 
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інструментарій, який включає джерела інформації, систему статистичних 

показників, методи аналізу енергетичного комплексу, моделі прогнозування 

тенденцій енергозбереження й енергоефективності та їх взаємозв’язків. Це 

дозволить підвищити обґрунтованість управлінських рішень у паливно-

енергетичному секторі; 

- методичний підхід до інтегральної оцінки енергетичної незалежності 

України та її регіонів на основі багатовимірної середньої, що включає підбір 

статистичних показників, вибір бази їх нормування, використання методу 

аналізу ієрархій для оцінки вагових коефіцієнтів та способу агрегування 

показників в інтегральну оцінку енергонезалежності;  

- систему статистичних показників енергетичної незалежності за 

рахунок введення нових показників – «рівень імпорту ПЕР до ВВП», «коефіцієнт 

покриття видобутком споживання паливно-енергетичних ресурсів»; 

- систему статистичних методів аналізу енергетичної незалежності за 

рахунок модифікації індексної моделі Дюпона для визначення домінуючих 

факторів скорочення імпорту газу в країні і розробки адекватних управлінських 

рішень; 

дістали подальший розвиток: 

- уточнено зміст понять «енергетична незалежність» та «енергетична 

безпека», визначено місце енергонезалежності як функціональної складової 

енергетичної безпеки; 

- комплекс головних детермінант енергетичної незалежності України 

за рахунок систематизації ключових факторів, що перешкоджають досягненню 

енергонезалежності України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблена концептуальна модель статистичного забезпечення регулювання 

енергонезалежності, запропоновані методи, моделі аналізу енергонезалежності, 

розраховані варіанти прогнозу споживання паливно-енергетичних ресурсів та 

енергоємності можуть бути використані органами державної влади як підґрунтя для 

прийняття управлінських рішень і, в першу чергу, при формуванні та ефективній 
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реалізації енергетичної політики країни, розробці стратегії розвитку енергетичного 

комплексу з урахуванням вимог забезпечення енергобезпеки і енергетичної 

незалежності. 

Рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, використано в практичній 

діяльності: Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» (довідка 

№442/01 від 06.04.2018 р.) – концептуальна модель статистичного забезпечення 

регулювання енергонезалежності, інтегральний коефіцієнт енергонезалежності 

регіону; Головного управління статистики у Вінницькій області – оцінювання та 

рейтингування рівня енергонезалежності регіонів, система показників категорії 

енергонезалежності, методи аналізу, моделювання та прогнозування; 

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

Вінницької обласної державної адміністрації (довідка №1001/01 від 17.05.2018 р.) – 

інтегральний коефіцієнт енергонезалежності України та її регіонів, концептуальна 

модель статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності. Результати 

дослідження використано в навчальному процесі кафедри бізнес-статистики та 

економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя 

Стуса під час викладання дисциплін «Статистичне моделювання та 

прогнозування», «Прогнозування соціально-економічних процесів» (довідка 

№895/01-08/01.1.3 від 18.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною, самостійною 

науковою працею автора, що відображає його підхід до використання 

статистичних методів для аналізу енергетичного комплексу країни та 

обґрунтування управлінських рішень. Положення, які виносяться на захист, 

отримані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

отримали схвалення на міжнародних науково-практичних конференціях 

«Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та 

соціальної сфери» (м. Чернігів – 05.12.2015 р.), «Моделирование в технике и 

экономике» (м. Вітебськ, Білорусь – 23-24 березня 2016 р.), «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»                       
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(м. Тернопіль – 15.11.2017 р.), «Порівняльні статистичні дослідження розвитку 

соціально-економічних систем» (м. Київ – 05.12.2017 р.), «Проблеми розвитку 

соціально-економічних систем у національній та глобальній економіці»                      

(м. Вінниця – 24-25 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано в 

12 наукових працях загальним обсягом 4,98 друк. арк., з яких автору особисто 

належить 4,81 друк. арк., в т. ч.: 1 колективна монографія (2 статті), 5 наукових 

статей у фахових виданнях України, з яких 1 стаття – у виданні, включеному до 

міжнародних наукометричних баз даних, 5 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, 

з яких основна частина –  160 сторінок. Робота містить 33 таблиці, 47 рисунків, 138 

найменувань літературних джерел на 14 сторінках, 12 додатків на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

1.1. Енергонезалежність країни як об’єкт статистичного 

дослідження 

 

Необхідною умовою існування будь-якої держави сучасного світу є 

використання енергії. Енергетика має надзвичайно важливе значення для 

економіки та чинить великий вплив на інші її галузі, оскільки від неї залежить 

нормальне їх функціонування. Енергетика є основою практично всіх сфер 

життєдіяльності сучасного світу та відіграє вирішальну роль не лише в 

економічному розвитку країни, а й є базою у забезпеченні сталого розвитку 

суспільства [ 126, с. 90].  

Всі процеси видобутку і переробки палива, виробництва, транспортування 

і розподілу енергоресурсів охоплює один з найважливіших міжгалузевих 

комплексів – паливно-енергетичний (ПЕК). Соціально-економічний розвиток 

країни нерозривно пов'язаний з рівнем розвитку всіх галузей ПЕК, 

вдосконалення енергетичного балансу з обов'язковим урахуванням досягнень 

науково-технічного прогресу. Всебічна інтенсифікація виробництва ставить 

перед ПЕК нові завдання, збільшує його роль у прискоренні темпів економічного 

зростання, у підвищенні продуктивності праці. 

ПЕК – це велика міжгалузева територіальна система, складова частина 

єдиного національного господарського комплексу країни; базовий комплекс 

всієї важкої індустрії [ 60, с. 301]. Кінцева мета його функціонування – надійне 

забезпечення всього господарського комплексу і потреб населення в паливі та 

електроенергії. ПЕК являє собою складну систему – сукупність виробництв, 

процесів, матеріальних пристроїв з видобутку ПЕР, їхнього перетворення, 

транспортування, розподілу і споживанню як первинних ПЕР, так і перетворених 

видів енергоносіїв.  
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ПЕК України включає паливну промисловість (вугільну, нафтову і газову, 

торф'яну і сланцеву промисловість), а також електроенергетику. Паливна 

промисловість України охоплює сукупність процесів з видобутку природних 

видів палива, їх переробки (сортування, збагачення, безпосередньо переробка), а 

також транспортування. Електроенергетика представлена виробництвом на 

різних електростанціях, а також передачею електроенергії за допомогою ЛЕП та 

інших енергосистем (рис. 1.1).  

У розвитку продуктивних сил України ПЕК відіграє значну роль, що 

пов'язано із загальносвітовими тенденціями, а також з енергоємністю 

господарства та обмеженими ресурсами країни. ПЕК в значній мірі впливає не 

тільки на розвиток, але й на територіальну організацію господарства, 

насамперед, промисловості. Підприємства ПЕК – основа побудови багатьох 

елементів територіальної організації. Так, біля об'єктів енергетики виникли 

потужні промислові вузли і центри (наприклад, Запоріжжя), навколо яких 

утворилися територіально-виробничі комплекси і промислові райони 

(наприклад, Донбас). Сучасні промислові райони зросли в Україні в останні 

десятиліття там, де будувалися великі гідравлічні, атомні і теплові 

електростанції. 

ПЕК є найважливішою структурною складовою економіки, одним з 

ключових факторів забезпечення життєдіяльності продуктивних сил і населення. 

Надійне, стабільне, достатнє, економічно ефективне, екологічно прийнятне 

забезпечення енергетичними ресурсами економіки країни є запорукою її 

енергетичної безпеки, а отже сталого розвитку. Відтак, забезпечення 

енергетичної безпеки стає пріоритетним в економічній та державній політиці 

країн. 

Сутність поняття «енергетична безпека» трактується різними авторами і 

експертами достатньо різносторонньо, що націлює на комплексний аналіз різних 

точок зору в залежності від сфери діяльності та суб’єктивних думок учених.  
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Рис. 1.1. Схема ПЕК України [складено автором на основі 117] 

 

Ще Платон, давньогрецький філософ, вважав, що під поняттям «безпека» 

слід розуміти «відсутність небезпеки для людини» [ 96]. З еволюцією це 

поняття набуло ширшого тлумачення і на сьогодні можна зустріти безліч точок 

зору з приводу цього поняття.  

Так, одним з повних, на нашу думку, є визначення І. Гнибіденка, А. Колота, 

О. Новікової, які пояснюють безпеку як «стан захищеності суспільства, який дає 

змогу йому визначати політику держави відносно його громадянського і 
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демократичного становлення та розвитку через реалізацію і підвищення своїх 

прав і свобод» [ 116]. Проте слід відзначити, що «безпека» - це не лише стан 

захищеності суспільства, але й дії держави та суспільства, котрі націлені на 

попередження загроз, що виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

країни та особистості зокрема.   

Термін «економічна безпека» з’явився в історії української економічної 

теорії нещодавно, тому його визначення не є остаточно сформованим та 

однозначним. У більшості наукових праць поняття «економічна безпека» 

розглядається як спроможність економіки забезпечити свій вільний і незалежний 

розвиток, стабільність громадського суспільства та його інститутів, а також 

достатній оборонний потенціал країни за несприятливих умов і варіантів 

розвитку подій; здатність держави до захисту національних економічних 

інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз [ 19, 20, 44, 59].  

Найбільш повне визначення поняття «економічна безпека» сформулював 

С.І. Пирожков [ 95, с. 6]: «Економічна безпека являє собою сукупність умов, 

при яких зберігається спроможність країни захищати свої економічні інтереси, 

задовольняти в довгостроковому режимі потреби суспільства і держави, 

генерувати інноваційні зрушення в економіці з метою забезпечення стабільного 

економічного розвитку, протистояти зовнішнім економічним загрозам і 

повністю використовувати національні конкурентні переваги у міжнародному 

поділі праці».  

Економічна безпека є основою соціальної, політичної, оборонної, 

екологічної та інших видів безпеки, що утворюють у сукупності національну 

безпеку країни [ 78, с. 9]. У свою чергу, до економічної безпеки держави 

відносяться дослідження національних економічних інтересів і загроз 

економічній безпеці України, здатність держави до захисту національних 

економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, здатність національної 

економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення, а також 

достатній оборонний потенціал у кризових ситуаціях [ 15]. Основні складові 

економічної безпеки зображені на рис. 1.2.     
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Рис. 1.2. Основні складові економічної безпеки країни [ 127, c. 168] 

 

Серед функціональних складових належного рівня економічної безпеки 

фінансова складова вважається провідною та вирішальною, оскільки за ринкових 

умов господарювання фінанси є «драйвером» будь-якої економічної системи. 

Демографічна безпека — це такий стан захищеності національної 

економіки, суспільства та ринку праці від демографічних загроз, за якого 

забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності збалансованих 

демографічних інтересів держави, суспільства й особистості відповідно до 

конституційних прав громадян України [ 115]. 

Для забезпечення економічної безпеки підприємства потрібно приділяти 

увагу виробничому процесу, тому А. Суторміною виділена ця складова.                 

Н. Гічова [ 26], підкреслюючи важливість технічного стану підприємства, 

вважає за доцільне називати цю складову «виробничо-технічною», оскільки для 

ефективного виробництва саме техніка має перевагу.   

Проте, автор вважає, до найважливіших складових економічної безпеки, 

запропонованих А. Суторміною, також слід віднести зовнішньоекономічну 

безпеку як здатність держави протистояти зовнішнім загрозам, адаптувати та 
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реалізувати свої економічні інтереси на внутрішньому та зовнішніх ринках, 

створюючи конкурентні переваги, які забезпечують стале економічне зростання.  

Питання зовнішньоекономічної безпеки набуває суттєвої ваги, оскільки 

економічний розвиток залежить від тенденцій розвитку світового господарства, 

політичної та економічної ситуації в світі [ 30]. 

Ще одна складова економічної безпеки, котра не була розглянута                   

А. Суторміною, це екологічна безпека, котра в наш час набуває все більшого 

значення та актуальності. Екологічна складова має гарантувати безпеку 

суспільству від суб'єктів господарювання, що здійснюють виробничо-

комерційну діяльність. З цією метою товаровиробник повинен ретельно 

дотримуватись національних норм мінімально припустимого вмісту шкідливих 

речовин, що потрапляють у навколишнє середовище, та екологічних параметрів 

продукції, яка виготовляється. План забезпечення екологічної складової є 

частиною загальної антикризової програми і економічної безпеки підприємства 

[ 16, 76].  

Отже, аналіз поняття «економічна безпека» різних авторів дозволяє 

зробити висновок, що основними елементами сутності цієї категорії є: 

характеристика стану системи, а саме – стійкість, стабільність; здатність 

протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам; можливість повноцінної 

реалізації усіх функцій суб’єкта господарювання; повноцінне забезпечення 

необхідними ресурсами та їх ефективне використання у виробничо-

господарській діяльності. 

Як наголошує у своїй роботі Н. П. Стучинська [ 126], енергетична безпека 

на сьогодні є однією з найважливіших складових економічної безпеки країни, 

адже лише при забезпеченості ПЕР можливе повноцінне функціонування усіх 

державних інституцій. Питання енергетичної безпеки є одним із ключових 

факторів існування України як самостійної та незалежної держави. Отже, 

особлива роль у забезпеченні економічної безпеки робить правомірним введення 

поняття енергетичної безпеки суспільства. 
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Є різні визначення і різне розуміння енергетичної безпеки. Одним із 

загальновизнаних аспектів поняття «енергетична безпека», зміст якого може 

суттєво різнитися залежно від пріоритетів конкретної держави, є необхідність 

уникнення ризиків виникнення перебоїв з постачанням необхідної кількості 

енергоносіїв [ 5].  

Згідно з Постановою КМУ [ 98] енергетична безпека – це «своєчасне, 

повне і безперебійне забезпечення паливом та енергією необхідної якості 

матеріального виробництва, невиробничої сфери, населення, комунально-

побутових та інших споживачів; запобігання шкідливому впливу на довкілля, 

транспортування, перетворення і споживання паливно-енергетичних ресурсів в 

умовах сучасних ринкових відносин, тенденцій та показників світового ринку 

енергоносіїв».  

Проте таке визначення поняття «енергетична безпека» не включає 

інтенсивний характер розвитку економіки, що для нашої країни є вкрай 

актуальним. Тому більш змістовним є визначення енергетичної безпеки, 

сформульоване А. В. Пабатом: «Енергетична безпека – це спроможність держави 

забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, 

здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів постачання в країну 

енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування 

національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану, 

попередити різкі цінові коливання на ПЕР або ж створити умови для безболісної 

адаптації національної економіки до нових цін на ці ресурси» [ 93, с. 27]. 

Сутність даного поняття досить повно розкрив український вчений              

Д. В. Зеркалов. Він вважає, що «...енергетична безпека характеризується трьома 

головними факторами: 

• здатністю ПЕК забезпечувати економічно обґрунтований внутрішній і 

експортний попит достатньою кількістю енергоносіїв відповідної якості і 

прийнятної вартості; 
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• здатністю споживчого сектора економіки ефективно використовувати 

енергоресурси, запобігаючи нераціональним витратам суспільства на своє 

енергозабезпечення; 

• стійкістю енергетичного сектора (включаючи ПЕК і систему 

енергоспоживання) до зовнішніх і внутрішніх економічних і політичних, 

техногенних та природних загроз, а також його здатністю мінімізувати збиток, 

викликаний проявом цих факторів (несприятливою кон'юнктурою світових цін 

на нафту, неплатежами, інвестиційним спадом, стихійними лихами і великими 

аваріями, зовнішніми військовими, політичними та економічними акціями)...» 

[ 59, c. 221]. 

У той же час, на думку В. М. Микитенко, досвід формування систем 

енергетичної безпеки європейських держав демонструє необхідність 

враховувати також такі фактори: 

• певному історичному типу розвитку політичної та економічної систем 

відповідає певний тип енергетичної безпеки, яка через розробку концепцій, 

стратегій розвитку ПЕК проявляється в енергетичній політиці держави;  

• енергетична безпека визначається, насамперед, не стільки обсягами 

ресурсного забезпечення, скільки рівнями економічного і технологічного 

розвитку, ефективністю використання енергоресурсів;  

• метою створення і підтримки певної системи енергетичної безпеки є 

захист стратегічних секторів, які мають першорядне значення для економіки 

держави;  

• при оцінці стану енергетичної безпеки необхідно враховувати не тільки 

загрози і ризики економічного характеру, але і внутрішньо- та 

зовнішньополітичні фактори, геополітичну обстановку в світі і регіоні [ 77, с. 

43]. 

Разом з тим, М. Ковалко [ 72, c.19] серед факторів енергобезпеки виділяє 

можливість створення державними та недержавними інституціями необхідних та 

достатніх умов для унеможливлення дефіциту в забезпеченні споживачів 

економічно доступними ПЕР в нормальних і надзвичайних умовах, послідовного 
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і активного проведення політики енергозбереження та диверсифікації джерел 

енергопостачання. В. Микитенко у своїй роботі [ 77] наголошує, що 

енергетична безпека, в першу чергу, це поєднання потенціалів: економічного, 

політичного, техніко-технологічного, ресурсного і власне енергетичного, а 

також факторів: наукового, географічного, організаційного, управлінського 

тощо.  

Враховуючи вище сказане, можна уточнити, що енергетична безпека 

країни – це комплекс взаємопов’язаних та раціонально збалансованих 

теоретичних, практичних, економічних, правових та екологічних заходів, які 

гарантують повне та безперебійне задоволення потреб держави в паливно-

енергетичних ресурсах необхідної якості в будь-який час у будь-якому місці й 

при будь-яких умовах, можливість економіки країни забезпечити ефективне 

використання енергоресурсів як у виробництві товарів та послуг, так і 

населенням і можливість налагодження зовнішньоторговельних зв’язків щодо 

експорту/імпорту енергоресурсів.    

Отже, енергетична безпека визначається як одна з найважливіших 

складових національної безпеки, необхідною умовою забезпечення сталого 

розвитку держави. Вона передбачає досягнення технічно надійного, стабільного, 

економічно ефективного та екологічно безпечного забезпечення енергетичними 

ресурсами економіки і соціальної сфери держави. 

Енергетична безпека носить інтегральний характер і є складною 

категорією, від якої залежить нормальне функціонування і розвиток держави і 

суспільства. Вона включає в себе такі складові: 

1) енергозабезпечення (економічна складова);  

2) соціальна стабільність; 

3) екологічна прийнятність (екологічна складова); 

4) енергетична незалежність (політико-економічна складова). 

Енергозабезпечення (економічна складова) характеризує стан 

забезпечення паливом і енергією національного господарства і населення. Цей 

стан залежить від достатності, надійності, якості постачань, а також від 
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ефективності енерговиробництва та енергоспоживання. Соціальна 

нестабільність характеризує соціальну напругу в країні, пов'язану з 

енергозабезпеченням. Екологічна прийнятність характеризується станом 

забруднення навколишнього природного середовища об'єктами 

енерговиробництва та транспорту енергоносіїв (нафто- і газопроводи) і 

можливістю відшкодування нанесених еколого-економічних збитків 

навколишньому середовищу [ 19, с. 42; 44, с. 6]. 

Серед складових енергетичної безпеки особливу увагу слід приділити 

такій категорії як енергетична незалежність. Проблема досягнення енергетичної 

незалежності є однією з головних завдань енергетичної політики для України 

[ 48]. Відповідно до енергетичної стратегії України, одним з пріоритетних 

національних інтересів у сфері енергетики є зменшення залежності національної 

економіки від негативного впливу проблем, що виникають у сфері діяльності 

ПЕК у зв'язку з дефіцитом власних ПЕР і необхідністю зовнішніх постачань. 

Слід зауважити, що більшість країн світу має такий, як в Україні, або навіть 

гірший рівень енергетичної самозабезпеченості. Але проблема полягає в 

монопольному характері залежності енергетики від імпорту енергетичного 

палива (нафти, газу, ядерного палива), а також у низькій енергоефективності. 

Тому зростання рівня паливно-енергетичної незалежності країни є однією із 

стратегічних цілей державної енергетичної політики України на найближчий 

час. 

У своїй роботі [ 44, с. 6] Ю. Дзядикевич характеризує енергетичну 

незалежність як відносний ступінь незалежності держави, пов’язаний із 

діяльністю ПЕК. Таке визначення поняття є достатньо вузьким і не розкриває 

всієї сутності, що потребує більш детального вивчення такої категорії як 

«енергетична незалежність». 

І. Самойленко вказує, що енергетична незалежність характеризує 

можливість контролю за енергетичними ресурсами, здійснення оптимальної 

диверсифікації джерел і шляхів постачання в країну енергоносіїв [ 131, с.16]. 

Така інтерпретація «енергетичної незалежності» свідчить про імпортозалежність 
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від енергоносіїв, що само по собі протирічить такій категорії як 

енергонезалежність.  

На думку Г. Лопанчука, енергетична незалежність країни становить 

здатність держави в особі її органів управління забезпечувати кінцевих 

споживачів енергоносіями в необхідних обсягах і відповідної якості [ 74]. У 

свою чергу, енергетична незалежність держави опосередкована рівнем 

самостійності державного керівництва у формуванні та здійсненні незалежної 

від зовнішнього і внутрішнього втручання й тиску політики. Цей рівень, як 

справедливо зазначають А. Шидловський, С. Випанасенко, Л. Ворохов, 

визначається станом готовності ПЕК країни до протистояння дестабілізуючій дії 

внутрішніх і зовнішніх чинників, що створюють загрозу незалежній політиці 

країни у сфері енергозабезпечення економіки й населення [ 136]. 

На нашу думку, це на даний час найбільш повне тлумачення поняття 

«енергетична незалежність», проте таке визначення не містить низку факторів, 

від яких залежить рівень енергонезалежності країни. Виходячи з вищесказаного, 

автором уточнено поняття енергетичної незалежності держави. 

Енергетична незалежність держави як складова енергетичної безпеки – 

це складна соціально-економічна категорія, яка характеризується комплексом 

статистичних показників, рівнем самостійності держави у проведенні 

енергетичної політики, здатної протистояти зовнішнім та внутрішнім викликам 

шляхом інтенсивних заходів розвитку економіки, без завдання шкоди 

суспільству та національному виробництву. Комплекс статистичних показників 

енергонезалежності включає ефективність використання ПЕР, обсяг залучених 

інвестицій, стан матеріально-технічного обладнання, імпортозалежність від 

інших країн, обсяг видобутку та споживання ПЕР тощо.  

Кількісне вираження рівня енергетичної незалежності на даний час не 

визначено, проте ця категорія є центром уваги багатьох учених та науковців. 

Чимало теоретиків та практиків розглядали питання досягнення Україною 

енергонезалежності, проте якісному статистичному дослідженню приділено 

недостатньо уваги, адже за допомогою статистичних методів аналізу можна 
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виявити закономірності розвитку енергонезалежності, визначити фактори, котрі 

впливають на її рівень, обґрунтувати пропозиції та заходи ефективної 

енергетичної політики з метою досягнення прийнятного рівня 

енергонезалежності. Все це підтверджує, що енергетична незалежність є 

об’єктом статистичного дослідження. 

Статистичне вивчення енергонезалежності країни необхідно для 

отримання інформації про кількість запасів ПЕР, інтенсивність і ефективність 

їхнього використання з урахуванням видобутку, переробки і транспортування 

корисних копалин, а також для контролю за формуванням цін на енергоресурси, 

визначення розмірів енерговитрат, виявлення енергоефективності окремих 

галузей і економіки в цілому, дослідження взаємозв'язку з іншими галузями 

промисловості, розроблення і затвердження комплексу нормативних правових 

документів з державного регулювання тарифів на електричну і теплову енергію.  

Наразі в Україні існує безліч проблем, пов’язаних з енергетичним 

комплексом. Тому цілком справедливо основними факторами, які обумовлюють 

недосконалий рівень енергетичної безпеки, можна виділити такі: 

• нестабільна політична, економічна ситуація в Україні з 2014 р. і до 

сьогодення; 

• дефіцит інвестицій у всіх галузях ПЕК;  

• надмірна політизація енергетичної сфери;  

• недосконалість цінової, податкової і тарифної політики держави в 

енергетичній галузі;  

• несформованість конкурентного енергетичного ринку та відповідної 

ринкової інфраструктури;  

• монопольне непрозоре формування цін на енергоносії;  

• деформованість структури виробництва та енергоспоживання;  

• криза у сфері управління стратегічними запасами енергетичних ресурсів;  

• прогресуюче відставання розвитку сировинної бази видобувних галузей 

ПЕК, зокрема газової і нафтової [ 137].  
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У Стратегії національної безпеки України до 2025 р. вказуються такі 

загрози енергетичній безпеці України: 

- спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі;  

- недостатній рівень диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та 

технологій;  

- криміналізація та корумпованість енергетичної сфери;  

- неспроможна політика енергоефективності та енергозабезпечення [ 20]. 

Серед основних напрямів державної політики у сфері енергетики, згідно з 

[ 20], ухвалено: 

- реформування енергетичних ринків, забезпечення прозорості 

господарської діяльності, конкуренції на цих ринках та їх демонополізація, 

інтеграція енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи 

європейської енергетичної безпеки;  

- підвищення енергетичної ефективності та забезпечення 

енергозбереження;  

- диверсифікація джерел і маршрутів енергопостачання, подолання 

залежності від Росії у постачанні енергетичних ресурсів і технологій, розвиток 

відновлюваної та ядерної енергетики з урахуванням пріоритетності завдань 

екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;  

- створення умов для надійного енергозабезпечення та транзиту 

енергоресурсів територією України, захищеності енергетичної інфраструктури 

від терористичної загрози;  

- формування системи енергозабезпечення національної економіки і 

суспільства в особливий період. 

Автор згодний з висновками А. Шевцова й М. Земляного, що основними 

стратегічними напрямами зростання рівня енергетичної незалежності України є:  

• оптимально обґрунтоване підвищення рівня забезпечення країни 

власними ПЕР; 

• використання вигідних транзитних можливостей постачань нафти і газу 

в Західну Європу; 
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• вдосконалення системи державного управління та регулювання 

діяльності в сфері енергетики [ 12]. 

Окрім вищезазначених, В. Дзядикевич виділяє наступні стратегічні цілі 

розвитку енергетики та підвищення енергонезалежності:  

- збільшення частки споживання первинних енергоресурсів власного 

видобутку;  

- надійне функціонування галузей і підприємств ПЕК;  

- зменшення шкідливого впливу на довкілля об’єктів ПЕК;  

- державна гарантія забезпечення соціального захисту галузей ПЕК [ 44, 

с. 6]. 

У працях [ 73; 93] зазначено, що ефективна енергетична політика 

повинна охоплювати:  

- розробку та реалізацію прозорої та дієвої нормативно-правової бази 

функціонування всіх галузей енергетики, що передбачає регулювання, 

координацію та контроль за діяльністю державних енергетичних систем, атомної 

енергетики і природних монополій;  

- створення економічних умов для забезпечення постачань енергоресурсів 

на внутрішні та зовнішні ринки;  

- ефективне управління стратегічними запасами енергетичних ресурсів, 

яке передбачає: диверсифікацію постачання джерел енергоносіїв, запобігання 

нераціональному використанню енергоресурсів, узгодження темпів споживання 

вичерпних ресурсів із темпами освоєння поновлювальних джерел енергії, 

зростання частки атомної та гідроенергії у загальному балансі ПЕР, перевірка 

якості та екологічної безпеки родовищ корисних копалин на відповідність до 

вимог законодавства та міжнародних стандартів;  

- реалізацію інвестиційної політики в національній енергетиці, що 

передбачає модернізацію застарілої технологічної бази ПЕК, розширення 

інфраструктури наукової, інженерно-технічної підтримки та супроводу 

експлуатації складного устаткування енергетичної галузі;  
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- встановлення технічних регламентів та розробка стандартів і нормативів 

безпеки й ефективності роботи енергетичних об’єктів і установок, а також 

розроблення механізму державного нагляду за їх дотриманням. 

Зважаючи на ресурси енергоносіїв, вітчизняну інфраструктуру, кліматичні 

та геологічні умови та з огляду на світовий рівень енергетичних технологій, в 

нашій країні доцільно розвивати і впроваджувати сучасні технології 

використання поновлюваних та нетрадиційних (альтернативних) джерел енергії. 

До поновлюваних джерел енергії відносять енергію сонячного випромінювання, 

вітру, річкових потоків, морських хвиль, енергію, акумульовану в довкіллі та 

біомасі. Сюди ж належить також енергія припливів та тепло глибинних шарів 

Землі – геотермальна енергія. 

Ці джерела енергії практично не завдають шкоди довкіллю. Окрім того, їх 

не потрібно видобувати, купувати і транспортувати, бо вони є результатом дії 

сонячного випромінювання на фізичні, хімічні та біологічні процеси, що 

повсюдно відбуваються на Земній кулі, а з цього випливає їх практична 

невичерпність та поновлюваність. 

Аналіз кліматичних умов і ресурсів поновлюваних джерел в Україні, а 

також сучасний досвід їх використання в передових країнах світу, дозволяє 

визначити перспективним для модернізації українського ПЕК на найближчі 20-

25 років розвиток і промислове використання таких енерготехнологій: 

• у галузі генерування електроенергії та комбінованого виробництва 

електричної та теплової енергії — вітроенергетики, гідроенергетики, 

геотермальних ТЕС та ТЕЦ, ТЕЦ на базі вугільного метану, біогазу, 

біомаси, а також некондиційного природного газу, супутніх горючих 

газів нафтовидобування і нафтопереробки, горючих газів 

техногенного походження та інших місцевих нетрадиційних видів 

палива; 

• у галузі виробництва теплової енергії – геліоенергетики, 

теплонасосної техніки. 
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Сильна залежність держави від імпорту енергоносіїв створила небезпеку 

енергетичній незалежності держави. Обмеженість запасів нафти, видобутку 

природного і супутного нафтового газу в Україні викликає необхідність 

активного пошуку альтернативних джерел енергії та заміщення мінерального 

палива біологічним.  

Таким чином, енергетична незалежність як складна політико-економічна 

категорія виступає об'єктом статистичного дослідження й вимагає об'єктивної 

кількісної оцінки. Питання енергонезалежності України в умовах політичної, 

економічної нестабільності в країні набуває все більшого значення. Проведення 

ефективної енергетичної політики, залучення інвестицій, розвиток 

альтернативної енергетики, оптимізація нормативно-правової бази будуть 

сприяти розвиткові енергетичної галузі країни, що спричинить зниження обсягів 

запозичення енергоресурсів з інших країн, підвищення ефективності їх 

використання і, відповідно, досягнення прийнятного рівня енергонезалежності 

країни. 

 

1.2. Теоретичні детермінанти забезпечення енергонезалежності 

України 

 

Економічне зростання України значною мірою залежить від впливу 

багатьох факторів, які взаємодіють між собою, змінюються у часі і просторі і є 

специфічними для кожної складової економічного розвитку. Як зазначалося 

вище, енергетична складова економічного розвитку країни є однією з основних, 

особливо в наш час, коли відбувається повне реформування енергетичної галузі, 

переорієнтація на європейські стандарти енергетичного розвитку. Тому від 

комплексного дослідження детермінант, котрі мають вплив на енергетичну 

ситуацію в країні,  ефективного регулювання галузі в значній мірі залежить 

загальний стан економічного розвитку України.  

Детермінантами для енергетики України, що здатні впливати на 

економічні процеси та відносини, автор вважає такі: 
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• невідповідність споживання та видобутку ПЕР, тобто нестача ПЕР 

задля покриття потреб виробництва товарів і послуг, а також потреб 

населення; 

• погіршення відносин з Російською Федерацією, дисбаланс між 

закупівлею газу й поступову втрату доходів від транзиту газу через 

територію України; 

• невизначеність перспектив видобутку ПЕР всередині країни, а також 

значне коливання світових цін на ПЕР; 

• висока енергоємність виробництва і, відповідно, низька 

енергоефективність; 

• повільний перехід України на впровадження прогресивних 

технологій виробництва, використання відновлюваних видів 

енергетики. 

Однією з головних детермінант сталого функціонування енергетичного 

комплексу України є невідповідність споживання та видобутку ПЕР. З метою 

аналізу даної детермінанти запропоновано новий показник – коефіцієнт 

покриття видобутком споживання ПЕР:  

100*
ПЕРспоживання

ПЕРвидобуток
Кпокр =

 

Якщо даний коефіцієнт понад 100%, то це означає, що країна повністю 

може забезпечити населення та економіку в цілому в енергії, при цьому матиме 

заощадження у вигляді ПЕР, які може відправити на експорт. Якщо коефіцієнт 

дорівнює 100%, то це свідчить про повне забезпечення країни енергією без 

можливості її заощадження. Коефіцієнт менший за 100% говорить про 

необхідність країни імпортувати енергоресурси для задоволення потреб 

населення та економіки. Недостатність енергоресурсів в Україні зумовлює 

імпортозалежність від інших країн світу. У 2016 р. імпорт енергоносіїв склав 

20% від загального обсягу українського імпорту [ 41]. 

Коефіцієнт покриття придатний для порівняльного аналізу такого 

співвідношення України з іншими країнами світу (табл. 1.1). Для зіставлення 
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обрано країни, які мають успіхи у проведені енергетичної політики і досвід яких 

необхідно впроваджувати в національну стратегію розвитку енергетичного 

комплексу. 

Серед представлених країн лише Російська Федерація має змогу повністю 

забезпечувати свою економіку енергоресурсами (у 2017 р. коефіцієнт покриття 

склав 190,6%) та експортувати енергію та енергоносії в інші країни. На сьогодні 

Росія є найбільшим у світі експортером ПЕР, зокрема, електроенергії, 

природного газу, нафти. У той же час, Німеччина має найгірші показники 

покриття споживання видобутком. У 2017 р. споживання ПЕР покривається 

власним видобутком лише на 38,7%, що свідчить про імпортозалежність за 

енергоресурсами від інших країн [ 6]. 

Таблиця 1.1 

Динаміка коефіцієнта покриття видобутком споживання ПЕР 

Країна 
Коефіцієнт покриття, % 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чехія 74,9 75,5 70,8 71,1 68,9 67,3 65,9 

Німеччина 39,6 39,5 37,9 39,2 38,9 37,4 38,7 

Польща 67,6 73,2 72,9 71,8 71,6 69,2 61,6 

Швеція 66,7 72,1 71,0 71,7 74,8 72,4 74,7 

Росія 180,1 178,0 185,0 182,2 188,1 191,6 190,6 

Україна 67,7 69,7 74,3 73,1 68,3 70,0 72,0 

США 81,5 84,4 86,1 90,8 92,3 88,3 91,7 

Китай 87,6 85,1 84,7 84,5 83,9 80,0 80,5 
Джерело: розраховано автором на основі [ 6] 

 

Співвідношення видобутку, виробництва і споживання різних видів палива 

і енергії відображається у паливно-енергетичному балансі (ПЕБ).  

Як зазначає В. Бараннік, ПЕБ – це система показників, яка характеризує 

наявні паливно-енергетичні ресурси в країні та їхнє використання. У 

традиційному розумінні ПЕБ виглядає як співвідношення між видобутком 

(виробництвом) та споживанням різних видів ПЕР [ 18]. 

Й. Завадський наводить таке визначення ПЕБ – це «система показників, яка 

відображає кількісну рівність між надходженням і витратою енергії та 
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характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, 

співвідношення між потребою в паливі у межах відповідної територіальної чи 

виробничої одиниці за певний період» [ 60, c. 87]. 

ПЕБ складається з прибуткової і витратної частин. У доходній частині 

зафіксовано видобуток природного палива (вугілля, газу, нафти, торфу, дров) і 

виробництво природних енергетичних ресурсів, нетрадиційних природно-

енергетичних ресурсів (енергія вітру, сонця, геотермальна тощо), а також відбір 

газу з підземних сховищ, імпорт енергоресурсів, залишок ресурсів на початок 

року. Витратна частина відображає споживання енергетичних ресурсів і 

включає: перетворення енергії в інші види (електро- і теплову енергію, стиснене 

повітря і доменне дуття), виробничо-технологічні потреби, включаючи втрати 

при зберіганні, транспортування та формування державного резерву, 

закачування природного газу в підземні сховища, експорт, залишок у 

постачальників та споживачів на кінець року. 

В ПЕБ наводиться склад видів палива і енергії, їх частка в загальному 

обсязі виробництва і споживання. Структура ПЕБ показує орієнтири економіки 

країни у споживанні та видобутку ПЕР, тим самим визначаючи енергозалежність 

за окремими видами ПЕР та енергоефективність видів діяльності та економіки 

країни в цілому.  

Підтвердження необхідності розробки паливного та паливно-

енергетичного балансів є в роботі [ 111, c. 348-349], де підкреслюється, що їх 

розробка необхідна для: 

• вивчення сучасної структури видобутку і споживання палива і енергії; 

• визначення відповідності потреб у паливі та енергії їх ресурсам; 

• аналізу структури ПЕБ з метою його вдосконалення; 

• визначення необхідних капітальних вкладень для розвитку ПЕК країни; 

• виявлення можливості й доцільності експорту та імпорту ПЕР.  

Разом з тим, слід додати, що аналіз ПЕБ також дозволяє визначити 

найбільш та найменш енергоємні галузі виробництва, обсяг споживання ПЕР у 

кожній з галузей, що відображається на енергетичній незалежності країни.  
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Таким чином, розробка ПЕБ є необхідним елементом економічної політики 

держави та її суб'єктів. Енергетичний баланс і еволюція його структури 

характеризують не лише певний рівень використання тих чи інших енергоносіїв, 

а й науково-технічні, соціальні, організаційні та виробничі зрушення в 

промисловості, сільському господарстві, транспорті, в побутовому 

обслуговуванні населення. 

Розвиток ПЕК необхідно підпорядкувати завданню стійкого забезпечення 

потреб України в усіх видах палива і енергії при планомірному проведенні в усіх 

галузях і сферах національного господарства цілеспрямованої енергозберігаючої 

політики.  

Україна покриває власні потреби у ПЕР приблизно на 70% (у 2017 році на 

72%), що констатує факт імпортозалежності. За даними паливно-енергетичного 

балансу України [ 41] у споживанні ПЕР значні частки займають такі 

енергоресурси, як газ та вугілля. Причому, якщо до 2013 року частка газу була 

більше частки вугілля, то вже у 2014 році ситуація змінилася і питома вага 

вугілля у повному обсязі спожитої енергії склала 33,7%, а газу – 31,6%. Головним 

ресурсом, котрий імпортується в Україну, є природний газ, частка якого у ПЕБ 

України займає висхідну позицію.  

Протягом 2009-2014 рр. головним імпортером природного газу для 

України була Російська Федерація (рис. 1.3).   

 

Рис. 1.3. Географічна структура постачань газу в Україну, % [ 41] 
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Ситуація 2012 року свідчила про монопольний вплив Російської Федерації 

на український ринок природного газу і представляла загрозу її національній, у 

т. ч. енергетичній безпеці. Назрівання політичних, економічних розбіжностей 

між Україною та Росією, відсутність домовленостей, погіршення відносин з РФ 

у 2014 р., стали ще однією детермінантою енергетичного розвитку України, 

через що Україна змінила свої пріоритети в географічній структурі імпорту газу 

та зменшила транзит російського газу до Європи через територію України. 

Наслідком цього стало те, що у 2014 р. порівняно з 2013 р. частка російського 

газу впала на 18 в. п. (з 92% до 74%), а частка європейського газу склала 26%. 

Головним постачальником природного газу з Європи стала Словаччина. І вже в 

2015 р. зі Словаччини  в Україну надійшло 9,7 млрд куб. м газу, при цьому з Росії 

надійшло 6,1 млрд куб. м. З 25 листопада 2015 р. Україна припинила постачання 

газу з Росії.  

Ситуацію з транзитом російського газу до країн ЄС через територію 

України наведено на рис. 1.4. 

  

Рис. 1.4. Обсяги транзиту російського газу до ЄС через територію України, 

млрд куб. м. [ 79] 

 

Скорочення транзиту газу свідчить про втрату доходів України. Так, 

«Нафтогаз України» у 2014 р. отримав 1,5 млрд дол. доходу від транзиту 
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російського газу в країни Європейського Союзу, що на 27% менше, ніж за        

2013 р. Через збільшення незначних обсягів транзиту газу у 2015 р. дохід 

збільшився до 2 млрд дол. [ 79]. 

Наразі власного видобутку природного газу не вистачає для покриття 

потреб економіки та населення, але при загальній тенденції зниження 

споживання енергоресурсів та підвищення частки споживання вугілля у 

виробництві є перспектива відмови від імпортованих енергоресурсів, можна 

сподіватися, що Україна поліпшить свої позиції у світовому рейтингу 

енергоефективних держав. При цьому зазначимо, що через військові дії на Сході 

Україна у 2014 р. скоротила видобуток вугілля на 22% - до 65 млн т, що не 

дозволило сформувати його необхідний запас для використання в опалювальний 

сезон.   

Станом на 2016 рік Україна посідає сьоме місце в Європі (рис. 1.5) за 

обсягами використання природного газу. У 2016 році українські споживачі 

використали 31,3 млрд куб. м газу. Близько 36% цього обсягу (11,2 млрд куб. м) 

було імпортовано. За 2016 рік державні та приватні компанії видобули в Україні 

близько 20,1 млрд куб. м газу.  

 

Рис. 1.5. Обсяги використання газу країнами Європи у 2016 р., млрд куб. м 

[ 105] 
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Загалом в останні роки спостерігається спад витрат на імпорт газу у 

гривневому еквіваленті (виключаючи рівень 2014 р. у 96,4 млрд грн., коли 

середній курс долара до гривні підвищився на 85% порівняно з рівнем минулого 

року). Так, у 2016 році порівняно з 2013 роком витрати на імпорт газу знизилися 

на 45,8%, але слід зауважити, що таке падіння викликане різким скороченням 

споживання газу населенням та підприємствами (у 2016 році порівняно з 2013 

роком на 35,7%), при цьому у 2016 році скорочення споживання газу відбувалося 

екстенсивним шляхом. 

Серед факторів, які найбільш впливали на обсяги споживання природного 

газу населенням, можна виділити: 

▪ ціна природного газу; 

▪ природний фактор (температура зовнішнього повітря в 

опалювальний сезон); 

▪ регуляторний фактор (зміна норм споживання природного газу 

абонентами, які розраховуються за газ за нормами споживання та не обладнані 

лічильниками) [ 89]. 

До найважливіших із останніх відноситься фактор роздрібної ціни 

природного газу. Підвищення роздрібної ціни на газ спонукало споживачів до 

вжиття заходів зі скорочення споживання газу, в результаті споживання 

зменшилося в 2015 році порівняно з рівнем 2014 р. на 8,9 млрд куб. м. Серед 

основних заходів можна виділити: 

▪ організаційні (поведінкові), наприклад: 

1) зниження температури в опалюваних приміщеннях (в цілому по 

будинку/квартирі чи/та в окремих його кімнатах/приміщеннях); 

2) зменшенням опалювальних площ (відключення опалення в окремих 

кімнатах будинку/квартири із їх ізоляцією від сусідніх кімнат; 

відключення опалення в будинку/квартирі в цілому із тимчасовим 

переселенням); 

3) більш пізній початок та більш раннє закінчення опалювального періоду. 

▪ технічні (технологічні), наприклад: 
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1) повним чи частковим заміщенням природного газу іншими видами палива 

(біопаливо (дрова, пелети, брикети), торф, вугілля) або іншими видами 

енергії (електроенергія); 

2) заміною опалювальних приладів на більш ефективні; 

3) підвищенням термічного опору огороджувальних конструкцій 

(улаштування термоізоляції стін, даху, підвалу; заміна вікон та/чи дверей) 

[89]. 

Аналізуючи перспективи збереження природного газу та збільшення 

питомої ваги вугілля у споживанні ПЕР, слід зазначити, що на даний момент така 

ситуація є достатньо проблематичною. Самопроголошені адміністрації «ДНР» і 

«ЛНР» контролюють близько третини Донецької та Луганської областей. На цій 

відносно невеликій території видобувалася майже половина всього українського 

вугілля, у т.ч. майже 100% антрациту. У 2014 р. через військові дії на Донбасі 

видобуток вугілля відносно 2013 року впав більш, ніж на 22%, а видобуток 

антрацитової групи впав на третину (з 83,7 млн тонн до 65 млн тонн). З 90 шахт, 

підпорядкованих Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, 

лише 35 знаходяться на контрольованій Україною території, тоді як інші 55 (у 

т.ч. шахти, що видобувають вугілля антрацитової групи) перебувають на 

непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. Із 35 

контрольованих Україною шахт (які знаходяться поза зоною ведення бойових 

дій) працюють 24 шахти (видобувають близько 21 тис. т на добу), 2 шахти 

працюють в режимі підтримання життєдіяльності (у режимі водовідливу). На 

шахти, які зараз не функціонують, у 2013 р. припадало 40% видобутку вугілля в 

цілому по Україні [25]. 

Через скорочення власного видобутку вугілля Україна змушена 

нарощувати його імпорт. Вже восени 2014 р. Україна була вимушена 

імпортувати вугілля, зокрема з ПАР та РФ. При цьому, представники Уряду 

проголошували, що не будуть купувати вугілля з окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, бо це буде «фінансуванням тероризму» [25]. 

Проте наприкінці 2014 р. українська влада підтвердила, що купуватиме вугілля з 
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шахт, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Уряд оприлюднив 

можливі схеми оплати за вугілля з окупованих територій: державні шахти з 

непідконтрольної території Донецької та Луганської областей 

перереєстровуються у Києві і будуть отримувати оплату в державних банках за 

фактом постачання. Потім ці банки будуть перераховувати гроші на зарплатні 

картки шахтарів, а всі розрахунки мають відбуватися у гривні [88]. Так, 

Трипільська ТЕС закуповує антрацитове вугілля із зони АТО за ціною 1100 грн. 

за тонну (без ПДВ). Ціла низка проблем забезпечення економіки України 

вугіллям свідчить про неможливість у короткочасній перспективі нарощувати 

обсяги його споживання.   

Високий ступінь фізичного зносу основних засобів і технологічне 

відставання в найбільш енергоємних галузях, низький рівень впровадження 

енергоефективних технологій та обладнання, як в промисловості, так і серед 

населення, високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні, 

невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво 

призвели енергетичний комплекс країни до неможливості ефективно працювати 

і виконувати свої функції. Все помітніше проявляється нездатність даної сфери 

економіки гнучко і оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища. 

Тому важливою проблемою національної економіки є низька 

енергоефективність економіки країни та, відповідно, вкрай висока енергоємність 

виробництва.  

Під поняттям «енергоефективності» національної економіки розуміють 

стан економіки, що забезпечує раціональність та ефективність використання 

ПЕР відповідно до існуючого рівня економічного та культурного розвитку 

суспільства, розвитку техніки та технології, панівного типу світогляду 

суспільства та пріоритетів розвитку країни [128].  

З огляду на відмінність понять «енергоефективності» та 

«енергозбереження» слід зазначити, що поняття «енергоефективність» 

відображає якісну характеристику національної економіки, а поняття 

«енергозбереження» — результативність дій зі зниження кількісних параметрів 
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взаємодії (енергоспоживання) елементів системного представлення національної 

економіки. Політика енергозбереження направлена, передусім, на виконання 

кількісного завдання економії ПЕР. Політика енергоефективності ставить за 

мету досягнення якісного стану економіки, що відображається у 

енергоефективності, і на початкових етапах потребує реалізації потенціалу 

енергозбереження [82]. Динаміка енергоємності деяких країн світу наведена на 

рис. 1.6. та в табл. 1.2. 

Наведені дані свідчать, що енергоємність, тобто споживання енергії на 

одиницю ВВП, у розглянутих країнах світу має тенденцію до зниження, при 

цьому в Україні енергоємність є однією з самих високих, що підтверджує 

незадовільний стан енергетичного комплексу держави. 

Таблиця 1.2 

Динаміка енергоємності ВВП країн світу 

Країна 

Енергоємність ВВП при постійному паритеті купівельної спроможності,  

кг н.е.3/$2005 p. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Світ 0,1682 0,1656 0,1644 0,1648 0,1609 0,1580 0,1547 0,1513 0,1474 0,1445 

Тпр
′ , % - -1,5 -0,7 0,2 -2,4 -1,8 -2,1 -2,2 -2,6 -2,0 

Європа 0,1201 0,1191 0,1178 0,1198 0,1133 0,1130 0,1114 0,1059 0,1053 0,1041 

Тпр
′ , % - -0,8 -1,1 1,7 -5,4 -0,3 -1,4 -4,9 -0,6 -1,1 

Чехія 0,1793 0,1704 0,1681 0,1730 0,1635 0,1642 0,1625 0,1566 0,1482 0,1435 

Тпр
′ , % - -5,0 -1,3 2,9 -5,5 0,4 -1,0 -3,6 -5,4 -3,2 

Німеччина 0,1153 0,1152 0,1147 0,1158 0,1062 0,1062 0,1079 0,1023 0,1014 0,1008 

Тпр
′ , % - -0,1 -0,4 1,0 -8,3 0,0 1,6 -5,2 -0,9 -0,6 

Польща 0,1609 0,1571 0,1474 0,1517 0,1453 0,1385 0,1369 0,1276 0,1245 0,1240 

Тпр
′ , % - -2,4 -6,2 2,9 -4,2 -4,7 -1,2 -6,8 -2,4 -0,4 

Швеція 0,1490 0,1485 0,1434 0,1516 0,1446 0,1460 0,1420 0,1353 0,1273 0,1302 

Тпр
′ , % - -0,3 -3,4 5,7 -4,6 1,0 -2,7 -4,7 -5,9 2,3 

Росія 0,3375 0,3281 0,3346 0,3407 0,3426 0,3396 0,3302 0,3200 0,3226 0,3260 

Тпр
′ , % - -2,8 2,0 1,8 0,6 -0,9 -2,8 -3,1 0,8 1,1 

Україна 0,3908 0,3729 0,3722 0,4130 0,3752 0,3624 0,3436 0,3357 0,3200 0,3176 

Тпр
′ , % - -4,6 -0,2 11,0 -9,2 -3,4 -5,2 -2,3 -4,7 -0,8 

США 0,1709 0,1670 0,1633 0,1630 0,1586 0,1529 0,1515 0,1502 0,1451 0,1429 

Тпр
′ , % - -2,3 -2,2 -0,2 -2,7 -3,6 -0,9 -0,9 -3,4 -1,5 

Китай 0,2535 0,2385 0,2331 0,2328 0,2281 0,2197 0,2106 0,1994 0,1882 0,1791 

Тпр
′ , % - -5,9 -2,3 -0,1 -2,0 -3,7 -4,1 -5,3 -5,6 -4,8 

Джерело: складено за даними [6] 

                                         
3 Кілограм нафтового еквіваленту 
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Рис. 1.6. Динаміка енергоємності країн світу, кг н.е./$2005 p. 

 

Так, енергоємність ВВП України в 2016 р. в 2,2 рази більше енергоємності 

світу в цілому (0,3176 кг н.е./$2005 p. в Україні проти 0,1445 кг н.е./$2005 p. у 

світі) та на 205% більше енергоємності Європи (0,1041 кг н.е./$2005 p.). І хоча 

спостерігається значний спад даного показника в Україні за період 2007-2016 рр. 

(в середньому щорічно спадає на 2,2%), рівень енергоємності є вкрай високим, 

що потребує негайного втручання держави у регулювання енергетичного стану 

економіки. Вищий ніж в Україні показник енергоємності став тільки у 2016 році 

у Російській Федерації (0,3260 кг н.е./$2005 p, що на 2,6% більше українського 

рівня). Високу енергоємність у країнах СНД, Близького Сходу, Китаю та інших 

країн Азії здебільшого пояснюють переважанням енергоємних галузей і низькі 

ціни на енергоносії [23].  

Через високу енергоємність виробництва пріоритетним для України є 

перехід на альтернативні види палива. Як зазначалося у п. 1.1, Україна має значні 

ресурси для розвитку відновлюваної енергетики. Згідно з національним 

енергетичним балансом частка відновлюваних джерел енергії в загальному 

обсязі виробництва первинної енергії в Україні у 2016 р. склала лише 6,9% [41]. 

При цьому, питому вагу в обсязі потенціалу виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива склали біопаливо 

та відходи – 81%, вітрова і сонячна енергетика – 3% та гідроенергія – 16%. Річний 

потенціал відновлюваної енергетики України знаходиться на рівні 100–110 млн 
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т у. п., що складає близько 50% ПЕР, споживаних у 2016 р. Даний потенціал по 

території України розподілений нерівномірно і не в змозі замістити вуглеводневу 

і атомну енергетику в повному обсязі. Однак безперечно і те, що відновлювана 

енергетика може істотно вплинути на забезпечення енергетичної незалежності 

та екологічної безпеки України.  

У 2014 р. незалежна експертна організація «КМПГ-Україна» провела 

дослідження щодо перешкод розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні 

(рис. 1.7), і, згідно з результатами опитування, практично половина респондентів 

складність у фінансуванні проектів виділяють як основну проблему. Серед інших 

найбільш вагомих факторів були вказані ті, нейтралізація яких у виключній 

компетенції держави, а саме: питання підключення до об’єднаної електромережі 

та значно вища вартість у співставленні з традиційними джерелами енергії.  

 

Рис. 1.7. Перешкоди до збільшення використання відновлюваних джерел 

[50] 

 

До категорії інших проблемних питань були включені такі:  

- адміністративно обмежена конкуренція у сфері відновлюваної 

енергетики та високий рівень корупції у дозвільній системі;  

- практично відсутня процедура ведення карт та атласів із відміткою 

потенціальних джерел відновлюваної енергії сонця та вітру;  
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- залишаються неврегульованими та недоскналими коло питань щодо 

відведення земель під об’єкти відновлюваної енергетики;  

- мала кількість компетентних та висококваліфікованих спеціалістів у 

сфері відновлюваної енергетики [50].  

В 2015-2016 рр. в Україні спостерігається позитивна тенденція до більш 

інтенсивного використання відновлюваних джерел енергії, таким чином 

полегшуючи енергетичну диверсифікацію та зміцнення енергетичної та 

екологічної безпеки. Саме тому першочерговою у даній сфері має стати розробка 

практичних механізмів покращання інвестиційного та бізнесового клімату в 

країні. Крім того, можливо створити спеціальні пільгові умови функціонування 

венчурних та грантових фондів у сфері відновлюваної енергетики. Ефективним 

джерелом забезпечення відновлюваної енергетики можуть стати кошти 

міжнародних грантів у галузі розвитку відновлюваної енергетики, тож варто 

підтримувати ініціативи вітчизняних науковців щодо участі в міжнародних 

програмах розвитку відновлюваної енергетики. 

В 2015-2018 рр. світова економічна кон’юнктура формується під впливом 

коливання світових цін на енергоресурси, що впливає на темпи економічного 

зростання. За оцінками експертів, цінова динаміка на енергетичному ринку 

значною мірою визначається неринковими факторами глобальної геополітичної 

кон’юнктури. Тенденції у змінах ресурсних запасів, витрат видобутку, попиту та 

пропозиції позначаються лише на короткостроковому інтервалі та на локальних 

ринках. 

Таким чином, в Україні діє велика кількість детермінант, котрі негативно 

впливають на розвиток її енергетичного сектору. Через недостатній рівень 

конкурентоспроможності технологій, нестабільність політичної та економічної 

ситуації, що впливає на розвиток зовнішніх зв’язків, нестабільність курсу 

валюти, Україна не може в повній мірі реалізувати свої можливості, тому 

застосовує заходи екстенсивного характеру розвитку, що, безумовно, націлює 

владу на пошук нових перспектив в енергетичному секторі, переорієнтацію на 

європейський ринок збуту ПЕР.  
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1.3. Статистичне забезпечення регулювання енергонезалежності 

України 

 

Забезпечення інструментарієм регулювання енергонезалежності є 

складною політичною, економічною, соціально-економічною, науковою 

проблемою, яка для свого рішення вимагає комплексних досліджень широкого 

кола питань. Одним з таких питань є визначення кількісних характеристик 

ймовірних загроз та визначення їх впливу на рівень енергонезалежності країни. 

Для України характерна складна економічна та енергетична ситуація, що 

супроводжується зміною раніше сформованих та появою нових об’єктивних 

тенденцій розвитку ПЕК. Основні причини такого положення обумовлені 

високими темпами зростання витрат ПЕР при суттєвій зміні структури 

споживання і обмеженими можливостями задоволення попиту, при одночасному 

підвищенні цін на ПЕР і необхідністю у зв’язку з цим стрімкого залучення в 

сферу використання нових енергетичних ресурсів і джерел їх отримання, 

важливістю ефективного використання ПЕР. Сьогодні проблеми 

енергозабезпечення країни вже переросли в проблеми економічної та 

національної безпеки. Для їхнього вирішення необхідно мати можливість 

завчасно оцінювати енергетичну ситуацію для своєчасного реагування та 

вживання необхідних заходів попередження енергетичного занепаду [132, с. 17].               

 Розробка заходів щодо протидії негативним процесам у енергетичній 

сфері потребує відповідного статистичного інструментарію регулювання 

енергонезалежності, який дозволить досягти певного рівня енергонезалежності 

України та вивести її на новий рівень розвитку. Статистичне забезпечення 

базується на статистичній методології як сукупності принципів і методів 

статистичного дослідження, формування на їх основі системи показників, 

обґрунтування правил, прийомів і методів аналізу дослідження явищ, розробці 

моделей прогнозування.  

Діапазон застосування статистичних методів в управлінській діяльності 

досить широкий. Це, насамперед, стосується підготовки інформації, її аналізу, 
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порівняння з відповідними критеріями і на цій основі виявлення проблем та 

шляхів їх вирішення на базі практичного аналізу. Статистичні методи 

використовуються на етапі реалізації управлінських рішень, під час контролю за 

їх виконанням і оцінкою ефективності отриманих результатів [28, с. 74]. 

Як наголошують Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А., «основне 

завдання статистичного забезпечення управління полягає в пізнанні за 

допомогою статистичних методів і моделей кількісних відношень, причинних 

зв’язків у масових суспільних явищах, описі і вимірюванні взаємозв’язків, 

закономірностей і тенденцій розвитку в конкретних умовах місця і часу як бази 

розробки заходів щодо виконання функцій управління, які випливають із 

загального змісту управління» [29, с. 19]. 

Тому статистичне забезпечення регулювання енергонезалежності полягає 

в формуванні аналітичної бази для прийняття управлінських рішень, яка фіксує 

ефективність використання енергоресурсів, імпортозалежність від інших країн, 

оцінює динаміку та спрямованість споживання та видобутку енергоресурсів, 

прогнозує можливі зміни в майбутніх періодах, а також оцінює потенціал 

підвищення енергонезалежності країни.  

Об’єктами, на які спрямоване статистичне забезпечення регулювання 

енергонезалежності, виступають ті явища та процеси енергетичної сфери, що 

потребують здійснення перетворень. Такими явищами і процесами є 

виробництво та споживання ПЕР, імпорт ПЕР, ефективність використання ПЕР, 

структура ПЕБ, надходження інвестицій в енергетичну сферу та ін. Дослідження 

об’єктів статистичного регулювання енергонезалежності у комплексі дозволить 

виявити слабкі та сильні сторони національної енергетичної сфери.  

Варто зазначити, що статистичне забезпечення регулювання 

енергонезалежності має сприяти досягненню визначеної управлінської мети. 

Проект Енергетичної стратегії України до 2035 року [49, с. 18] визначає 

головною метою енергонезалежності забезпечення потреб суспільства та 

економіки в ПЕР у технічно надійний, безпечний, економічно ефективний та 

екологічно прийнятний спосіб для гарантування поліпшення умов 
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життєдіяльності суспільства. Важливо уточнити, що необхідним для досягнення 

цієї мети є створення сприятливого інвестиційного клімату в енергетичному 

секторі задля диверсифікації джерел енергії, пошуку відновлюваних ПЕР та 

зменшення державних видатків на закупівлю ПЕР з інших країн.  

В даний час українські підприємства ПЕК повинні зосередитися на 

підвищенні технологічного рівня розвитку виробництва, що дозволить 

підвищити ефективність використання ПЕР, знизити втрати при транспортуванні 

та виробляти товари і надавати послуги належної якості. Заходи в рамках 

окреслених напрямів послугують базою для підвищення 

конкурентоспроможності українського ПЕК, що і є основною метою 

регулювання енергонезалежності, досягнення якої можливо забезпечити за 

рахунок впровадження відповідного статистичного забезпечення. Підвищення 

рівня енергонезалежності України дозволить зберегти наявні позиції на 

світовому енергетичному ринку та забезпечить сталий розвиток енергетичного 

комплексу та економіки України в цілому. Дослідження теоретичних основ 

енергонезалежності, синтезу, систематизації інформаційних та аналітичних 

прийомів оцінки потребує розробки концепції регулювання енергонезалежності. 

З цією метою розроблено концептуальну модель статистичного забезпечення 

регулювання енергонезалежності країни (рис. 1.8). 

  Розробка статистичного інструментарію забезпечення регулювання повинна 

відповідати низці принципів. Серед них необхідно виділити такі: 

• ефективність – статистичне забезпечення регулювання має бути 

спрямоване на отримання максимального результату від прийняття 

управлінських рішень за умови мінімізації витрат; 

• науковість, тобто підвищення енергонезалежності має базуватися на 

комплексному науковому підході з використанням відповідних теоретичних 

положень і методичних розробок з даної проблеми; 

• конкретність – аналіз енергонезалежності має ґрунтуватися на достовірній 

інформації, а висновки і рекомендації супроводжуватися аналітичними 

розрахунками; 
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Рис. 1.8. Концептуальна модель статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності України 

Власна розробка        
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• дієвість, тобто запропоновані рекомендації щодо підвищення  

енергонезалежності можуть бути реалізовані на практиці; 

• оперативність – своєчасне прийняття управлінських заходів, пов’язаних з 

питаннями підвищення енергонезалежності, забезпечує швидкий і 

цілеспрямований розвиток енергетичного сектору; 

• безперервність – постійне здійснення комплексного аналізу і оцінки рівня 

енергонезалежності. 

Дані принципи вказують на необхідність застосування різноманітних 

аналітичних підходів і статистичного інструментарію до оцінювання 

енергонезалежності, які дозволять приймати оптимальні управлінські рішення в 

кожному конкретному випадку [91, с. 5]. Голованова Н.Б. і Варфаловська В.В. 

підкреслюють, що різноманітність складної системи вимагає такого 

регулювання, яке має достатній рівень різноманітності [27]. Тому система 

статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності повинна постійно 

удосконалюватися в залежності від змін у економічній, політичній сферах, щоб 

бути здатною ефективно виконувати свої функції. 

Аналіз, планування і регулювання енергонезалежності країни залежить від 

рівня забезпеченості необхідною інформацією та системою методів 

статистичного аналізу, які дозволять скласти перспективні плани, визначити 

раціональні варіанти розвитку ПЕК України, отримати певні результати та 

знайти оптимальні рішення.  

Важливу роль в оцінці енергонезалежності відіграє інформаційна база. 

Основними джерелами отримання даних про видобуток, споживання, 

ефективність використання ПЕР є форми статистичної звітності підприємств, а 

також дані Держстату України. 

Інформація Державної служби статистики України дає можливість 

проаналізувати динаміку та структуру видобутку, споживання, ефективності 

використання ПЕР, дозволяє оцінити вплив факторів зовнішнього середовища на 

енергетичну залежність країни, ідентифікувати найбільш характерні проблеми, з 
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якими стикається держава в енергетичній сфері, а також розробити способи 

реагування на несприятливі економічні процеси. 

Статистична інформація, яка публікується Міжнародним валютним 

фондом та Міжнародним енергетичним агентством, є важливим джерелом даних 

про макроекономічну ситуацію як України, так і багатьох інших країн, а також 

про стан глобальних сировинних ринків, у тому числі і ринку енергетичних 

ресурсів. Наявні прогнози показників енергетичного стану країн, які надаються 

Міжнародним валютним фондом, можуть бути використані в подальшому при 

екстраполяції динаміки розвитку енергетичного сектору України. 

Статистичне вивчення енергонезалежності країни передбачає 

використання таких методів статистичного дослідження: 

• метод узагальнюючих показників (дозволяє оцінити ефективність 

використання ПЕР в економіці України та виявити слабкі сторони підприємств 

та організацій, які уповільнюють подальший розвиток енергетичного стану 

країни та розробити необхідні заходи для їхнього усунення).  

• аналіз рядів динаміки – виявляє тенденції і закономірності видобутку 

та споживання ПЕР у виробництві продукції та послуг, дозволяючи розібратися 

в причинах несприятливих явищ і розробити відповідні рішення. 

Аналіз рядів динаміки дає можливість моделювати ряди динаміки та 

розраховувати перспективні оцінки показників. Серед класів моделей слід 

виділити трендові моделі (лінійна, параболічна, степенева, експоненційна, 

гіперболічна, логарифмічна), адаптивні моделі (експоненційне згладжування, 

лінійна та параболічна моделі Брауна, метод Хелвіга), авторегресійні моделі (з 

лагами запізнення та моделі Бокса-Дженкінса і ОЛІМП). 

На практиці для опису тенденції явища використовуються моделі кривих 

зростання, які представляють собою різні функції часу ( )ŷ f t
t
= ,  

де ŷ
t
 – розрахункове або теоретичне значення рівнів ряду; 

 t – час;  

1,t n= ;  n – довжина періоду спостереження. 
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Криві зростання, що описують закономірності розвитку явища, отримують 

шляхом аналітичного вирівнювання ряду динаміки. Вирівнювання ряду за 

допомогою тих чи інших функцій в більшості випадків виявляється зручним 

засобом опису емпіричних даних, що характеризують у часі розвиток  

досліджуваного явища. Отримані моделі при врахуванні ряду умов можна 

застосувати і для прогнозування. 

Процес вирівнювання рядів динаміки складається з двох основних етапів: 

- вибору типу кривої, форма якої відповідає характеру зміни ряду динаміки 

або типу процесу зростання; 

- визначення чисельних значень (оцінювання) параметрів кривої. 

Знайдена функція дозволяє отримати вирівняні або, як їх іноді називають, 

теоретичні значення рівнів ряду динаміки. Ця ж функція застосовується і для 

екстраполяції. Питання про вибір типу кривої є основним під час вирівнювання 

ряду. При всіх інших рівних умовах помилка при виборі форми кривої зростання 

у вирішенні питання виявляється більш значущою за своїми наслідками 

(особливо для прогнозування), ніж помилка, пов'язана зі статистичним 

оцінюванням параметрів [134, с. 43-44].  

Адаптивні методи моделювання та прогнозування засновані на збереженні 

інерційності розвитку, але з урахуванням фактору «застарілості» даних, тобто 

модель адаптується за допомогою спеціальних параметрів до сформованих на 

кожний даний момент умов, вони дозволяють будувати самокорегуючі моделі, 

які, з огляду на результат прогнозу (або вирівнювання), зробленого на 

попередньому кроці, і різну інформаційну цінність членів динамічного ряду, 

здатні оперативно реагувати на умови, що змінюються, і на цій основі дати на 

найближчу перспективу більш точні прогнози. 

Дослідження автокореляції є одним з важливих елементів аналізу ряду 

динаміки. Автокореляція – це явище, коли поточний рівень ряду динаміки 

повністю або частково включає обсяги попереднього рівня ряду динаміки; 

щільний або функціональний зв'язок між рівнями ряду динаміки [134, с. 106].   
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 Зокрема, добре вивчена і виявлена автокореляція може бути використана 

при короткостроковому прогнозуванні окремих показників. Для цього у 

рівняння авторегресії підставляється значення ознаки, що вивчається, за 

попередні роки, і таким чином отримують прогнозоване значення ознаки на 

найближчу перспективу, як правило, на наступний рік. 

• кореляційно-регресійний аналіз (ідентифікує взаємозв’язок між 

показниками енергонезалежності країни та іншими економічними змінними, 

котрі мають безпосередній вплив на енергетичний стан країни, а також дозволяє 

прогнозувати подальший розвиток галузі та виявляти перспективи досягнення 

енергонезалежності). 

У структурі кореляційно-регресійного аналізу, в тому числі показників 

енергонезалежності, виділяють наступні етапи його реалізації: 

- постановка задачі та вибір факторних і результативних ознак; 

- формування інформаційного простору; 

- попереднє вивчення взаємозв'язків для вибору форми зв'язку; 

- оцінка параметрів рівняння зв'язку; 

- оцінка тісноти зв'язку; 

- перевірка статистичної достовірності зв'язку; 

- змістовний аналіз результатів. 

Відомо, що термін «кореляція» застосовується для оцінки тісноти зв'язку, 

а термін «регресія» - для опису виду і параметрів функції зв'язку (регресійні 

моделі). 

Послідовність ввиконання кореляційно-регресійного аналізу задля 

вивчення взаємозв’язку між показниками енергетичної незалежності та іншими 

економічними змінними представлено на рис. 1.9. 

Відбір найбільш істотних ознак для кореляційно-регресійного аналізу 

відбувається за допомогою матриці парних коефіцієнтів кореляції, причому 

зв’язок між незалежними змінними та результативною ознакою має бути 

максимальний (|𝑟𝑦/𝑥𝑖
| → 1), а між факторними ознаками – мінімальний       

(|𝑟𝑥𝑖
| → 0). Лінійна залежність між двома або більше незалежними змінними 
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називається мультиколінеарністю. Наявність мультиколінеарності значно 

зменшує надійність одержаних оцінок параметрів моделі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Послідовність проведення кореляційно-регресійного аналізу  

Джерело: складено автором на основі [134, с. 148]     

Під час дослідження економічних явищ, в тому числі енергетики, 

використовують моделі, наведені у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Парні та множинні кореляційно-регресійні моделі 

№ 

з/п 
Назва Парні моделі Множинні моделі 

1 Лінійна  xaay x 10 +=  mmx xaxaxaay
i

++++= ...22110   

2 Квадратична  
2

210 xaxaay x ++=  
22

22

2

110 ... mmx xaxaxaay
i

++++=   

3 Степенева  1

0

a

x xay =  
m

i

a

m

aa

x xxxay ...21

210=   

4 Експоненційна  
)( 10 xaa

x ey
+

=  
)...( 22110 mm

i

xaxaxaa

x ey
++++

=   

5 Логарифмічна  xaay x ln10 +=  mmx xaxaxaay
i

ln...lnln 22110 ++++=   

Складено автором 

Визначення причинно-наслідкового зв'язку між показниками енергонезалежності 

та іншими економічними показниками 

 

Обґрунтування регресійної моделі: відбір найбільш істотних показників і 

визначення виду і форми функцій зв'язку 

 

Парна кореляція: однофакторна 

регресійна модель 

 

Множинна кореляція: багатофакторна 

регресійна модель 

 

лінійна нелінійна лінійна 

 

нелінійна 

 

Визначення параметрів рівняння зв’язку і показників тісноти зв’язку 

Статистична оцінка достовірності параметрів і рівняння зв'язку (перевірка 

надійності результатів моделювання) 

 

Вибір рівняння регресії, яке найкращим чином описує зв'язки між показниками 

енергонезалежності та іншими економічними змінними 

 

Змістовний аналіз результатів моделювання 
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За допомогою МНК визначаються параметри моделей, розраховуються 

формальні критерії апроксимації (табл. 1.4) для кожного рівняння та за їх 

співвідношенням обирається оптимальна форма залежності. 

Таблиця 1.4 

Формальні критерії апроксимації для кореляційно-регресійних моделей 

Формальний 

критерій 

апроксимації 

Формула розрахунку Інтерпретація 

показника 

Оптимальна 

спрямованість 

Множинний 

коефіцієнт 

кореляції 


−

−
=

2

2

/
)(

)ˆ(

yy

yy
R

x

xy i
, 

xŷ  - розрахункове значення 

результативної ознаки; 

y  - середнє значення 

результативної ознаки; 
y  - фактичне значення 

результативної ознаки 

Показує тісноту 

зв’язку між 

показниками, 

включеними у модель 

ixyR /  ϵ [0;1] 

→max 

 Множинний 

коефіцієнт 

детермінації 

2

// xyху RД
і
=  
 

Показує, яка частка 

результативної ознаки 

залежить від 

факторних, 

включених у модель 

іхуД / ϵ [0;1] 

→max  

 Метод 

найменших 

квадратів 

(МНК) 

МНК = 
2

)ˆ( − хуy   Показує квадрат суми 

залишок фактичних 

значень від 

розрахованих за 

моделлю 

МНК→min  

 Розрахунко-

вий критерій 

Фішера 

 
( )

1)ˆ(

ˆ

2

2

−

−

−

−
=




m

mn

уy

yу
F

х

х

p
, 

n  - кількість спостережень; 
m  - кількість параметрів 

моделі 

Якщо розрахункове 

значення Фішера 

більше його 

табличного, то 

кореляційно-

регресійна модель є 

статистично 

достовірною 

pF →max  

 Табличний 

критерій 

Фішера 
 

















2

1

V

VF



  

11 −= mV ; 12 −−= mnV  
  = 0,01 (99%); 0,05 (95%);  

0,1 (90%) 

-  - 

 Відносна 

помилка 

апроксимації 
100*:

ˆ
n

y

уy х

відн 











 −
=    

Показує статистичну 

точність моделі, має 

бути менше 15% 

 
відн →min 

Складено автором 
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Після вибору оптимальної форми залежності робиться висновок щодо 

впливу факторних ознак на результативну та розробляються оптимальні рішення 

щодо покращення ситуації в енергетичній сфері.  

• факторний аналіз на основі моделі Дюпона.  Статистичне вивчення 

ролі зовнішньої торгівлі ПЕР в національній економіці включає виявлення 

закономірностей і встановлення впливу окремих факторів на зміну рівня 

розвитку зовнішньоекономічних зв'язків у енергетичній сфері. Практичний 

інтерес представляють закономірності, що формуються в процесі розвитку та 

взаємодії основних макроекономічних пропорцій і їх вплив на імпортну 

залежність країни за ПЕР. Такий аналіз виконується за допомогою індексних 

функціональних моделей. Від кореляційно-регресійних моделей вони 

відрізняються тим, що відображають функціональні, тобто повні зв’язки між 

результативною і факторними ознаками. Такі моделі будуються розкладанням 

результативного показника на декілька субфакторів.  

Під час побудови моделей необхідно додержуватись наступних умов:  

1) усі фактори, які включені в модель, повинні бути  односпрямованими, 

тобто пов’язаними  з результатом прямою чи зворотною залежністю. Інакше 

неможлива інтерпретація  отриманих результатів; 

2) усі фактори моделі повинні мати реальний економічний зміст; 

3) добуток двох факторів, які стоять поруч, і послідовне включення у 

розрахунок нового фактору повинно давати новий показник, що має реальний 

економічний зміст; 

4) якщо результативна ознака не дробова, для забезпечення математичної 

точності моделі перший фактор повинен дорівнювати знаменнику другого 

фактору. Чисельник останнього фактору повинен співпадати з результативною 

ознакою.  

5) якщо результативна ознака не дробова, математична точність 

забезпечується тим, що перший фактор скорочується зі знаменником другого, 

чисельник другого – зі знаменником третього і т. д. У чисельнику останнього 

фактору повинна бути результативна ознака [114, с. 162-163]. 
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Якщо результативний показник визначається добутком факторів, то 

модель називається мультиплікативною: у а в с d=    .  

 Враховуючи вищесказане, в роботі проведено дослідження впливу 

показників на зміну обсягів імпорту газу, модель якого має наступний вигляд: 

Імпорт газу = ВВП ∗
Видобуток газу

ВВП
∗

Споживання газу

Видобуток газу
∗

Імпорт газу

Споживання газу
 

• метод аналізу ієрархій МАІ (є основою для визначення вагових 

параметрів складових багатовимірної середньої та оцінок енергонезалежності 

України). Складність розрахунку інтегральної оцінки енергонезалежності 

регіонів потребує широкого застосування експертних оцінок у процесі 

формування й вибору рішень. Експертні оцінки як спосіб одержання інформації 

завжди використовувалися під час прийняття рішень, оскільки використання 

інформації, яку одержали від спеціалістів у певній галузі, є дуже корисним. 

Сутність методу експертних оцінок полягає в раціональній організації 

проведення експертами аналізу проблеми з кількісною оцінкою суджень й 

обробкою їхніх результатів. Узагальнена думка групи експертів приймається як 

рішення проблеми. Вірогідність оцінок групи експертів залежить від рівня знань 

окремих експертів і кількості членів [62, с. 372]. За допомогою МАІ, що дає змогу 

прийняти правильне управлінське рішення, можливо здійснити вибір найбільш 

вагомих показників інтегрального показника енергонезалежності. МАІ 

застосовується для вирішення багатокритеріальних задач в умовах 

невизначеності. Згідно з цим методом вибір пріоритетних рішень здійснюється 

за допомогою парних порівнянь. МАІ базується на принципі ідентичності й 

декомпозиції, містить процедури синтезу множинних тверджень, отримання 

пріоритетності критеріїв та знаходження альтернативних рішень [108]. 

• метод статистичних групувань з рівними, нерівними та довільними 

інтервалами (у розрізі регіонів України дозволяє визначити найбільш 

перспективні та «проблемні» у енергетичному розвитку області та розробити для 

кожної групи управлінські рішення щодо покращення ситуації).  
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• багатовимірні угруповання дозволяють розробити інтегральну 

оцінку такої складної категорії, якою є енергонезалежність. Вона відстежує 

загальну спрямованість енергонезалежності країни в цілому, даючи можливість 

комплексно дослідити динаміку розвитку енергетичного стану і виявляти 

фактори, котрі негативно впливають на енергонезалежність і, відповідно, 

потребують управлінського втручання зі сторони як підприємств, так і держави 

в цілому для ефективного впровадження необхідних заходів; метод 

багатовимірної середньої також дає змогу проранжувати та згрупувати регіони 

України за інтегральним рівнем енергонезалежності. 

Енергетична незалежність країни вимагає кількісного оцінювання для 

забезпечення регулюючих заходів у цій сфері державної діяльності. Для цього 

необхідно виділити найбільш значущі як абсолютні, так і відносні показники, які 

оцінюють енергонезалежність країни. На етапі формування ознакового простору 

вирішальну роль відіграє апріорний якісний аналіз сутності явища. При 

формуванні інформаційного простору важливо забезпечити односпрямованість 

впливу показників на явище, що розглядається, тому всі фактори поділяються на 

2 групи: стимулятори, спрямовані на підвищення енергонезалежності, і 

дестимулятори – стримують її. За допомогою логічного аналізу відібрані 

показники, які характеризують енергетичну незалежність (табл. 1.5).         

Таблиця 1.5  

Фактори, які впливають на енергонезалежність країни  

Показник Вид показника Стимулятор/Дестимулятор 

1 2 3 

ВВП на душу населення, 

грн./ос. 

Відносний 

населенняьЧисельніст

ВВП
 

Стимулятор 

Видобуток ПЕР, т н.е./т у.п. Абсолютний Стимулятор 

Експорт енергетичних 

продуктів, дол. США 

Абсолютний Стимулятор 

Інвестиції в основний 

капітал за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», 

грн. 

Абсолютний Стимулятор 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції за 

ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», 

грн. 

Абсолютний Стимулятор 

Загальний обсяг споживання 

ПЕР у країні, т н.е./т у.п.  

Абсолютний Дестимулятор 

Енергоємність виробництва, 

т у.п./грн. 

Відносний 

ВВП

ПЕРСпоживання
 

Дестимулятор 

Рівень імпорту ПЕР до ВВП, 

% 

Відносний 

ВВП

ПЕРІмпорт
 

Дестимулятор 

Імпорт ПЕР, дол. США Абсолютний Дестимулятор 

Ступінь зносу основних 

засобів за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», 

% 

Відносний 
Знос

Вартість  ОЗ
 

Дестимулятор 

Питома вага природного 

газу у структурі споживання 

ПЕР, % 

Відносний 
Споживання  газу

Споживання  ПЕР
 

Дестимулятор 

Джерело: Складено автором на основі [6, 41, 79, 105]    

 

Отже, комплексна оцінка рівня енергонезалежності країни визначається на 

основі множини аналітичних показників, які необхідно всебічно проаналізувати 

для розробки заходів і отримання висновків щодо досягнення певного рівня 

енергонезалежності України. Елементом розробки статистичного забезпечення 

регулювання енергонезалежності країни є формування напрямів дослідження 

(табл. 1.6). 

Запропоновані напрямки дослідження енергонезалежності дадуть змогу 

всебічно та якісно проаналізувати сучасний стан енергетичного комплексу 

України, виявити певні закономірності, тенденції, взаємозв’язки, надати 

прогнозні значення ключових показників енергетичної сфери, зробити висновки 

щодо перспектив досягнення енергонезалежності Україною та розробити 

ефективні рекомендації щодо покращення ситуації.  
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Таблиця 1.6 

Напрями дослідження енергонезалежності країни 

Напрями дослідження енергонезалежності Статистичні методи та моделі, які 

застосовуються для аналізу 

енергонезалежності 

1 2 

Макроекономічний аналіз ситуації 

енергетичної залежності країни: 

- аналіз обсягів та структури видобутку та 

споживання енергоресурсів, всього і в тому 

числі за різними видами ресурсів; 

- аналіз ступеня ефективності використання 

ПЕР в країні 

Метод зведених аналітичних показників 

структури, динаміки, порівняння, 

інтенсивності 

Оцінка рівня енергонезалежності у розрізі 

регіонів України та аналіз динаміки 

інтегрального показника в цілому по країні 

Відносні величини інтенсивності, метод 

багатовимірної середньої, використання 

методу статистичних групувань 

Оцінка ступеня монополізму на ринку 

енергетичних послуг 

Індекс Херфіндаля-Хіршмана 

Оцінка взаємозв'язків обсягів споживання 

ПЕР в Україні з іншими соціально-

економічними показниками 

Методи парного і багатофакторного 

кореляційно-регресійного аналізу 

Аналіз впливу показників енергетичного 

сектору на обсяги імпорту газу в Україну 

Адаптація детермінованої моделі Дюпона  

Перспективна оцінка ступеня 

енергонезалежності країни    

Статистичні методи і моделі прогнозування: 

трендові, адаптивні, авторегресійні 

Складено автором 

 

Таким чином, визначені основи концепції статистичного забезпечення 

регулювання енергонезалежності країни, що охоплює комплекс джерел 

статистичної інформації, систему показників енергетичного комплексу, методів 

статистичного дослідження, використання яких дозволяє провести системний 

аналіз енергонезалежності, оцінити її результативність, виконати моделювання 

та прогнозування  на перспективу та сформувати управлінські рішення, 

спрямовані на досягнення прийнятного рівня енергонезалежності України у 

майбутньому. 
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Висновки до першого розділу 

 

Узагальненя теоретико-методологічних засад енергетичної незалежності 

дозволило сформувати поняття енергонезалежності. Так, енергетична 

незалежність держави як складова енергетичної безпеки – це складна соціально-

економічна категорія, яка характеризується комплексом статистичних 

показників, рівнем самостійності держави у проведенні енергетичної політики, 

здатної протистояти зовнішнім та внутрішнім викликам шляхом інтенсивних 

заходів розвитку економіки, без завдання шкоди суспільству та національному 

виробництву. Комплекс статистичних показників енергонезалежності включає 

ефективність використання ПЕР, обсяг залучених інвестицій, стан матеріально-

технічного обладнання, імпортозалежність від інших країн, обсяг видобутку та 

споживання ПЕР тощо. Головними детермінантами енергонезалежності України 

є невідповідність обсягів споживання та видобутку ПЕР, погіршення відносин з 

Російською Федерацією, невизначеність перспектив видобутку ПЕР всередині 

країни, висока енергоємність виробництва й споживання ПЕР, повільний перехід 

України на впровадження прогресивних технологій виробництва, використання 

відновлюваних видів енергетики. 

Сформована концептуальна модель статистичного забезпечення 

регулювання енергонезалежності України дає змогу проаналізувати стан 

енергетичного комплексу України, виявити основні тенденції, закономірності 

розвитку, взаємозв’язки, розробити перспективні оцінки подальшої зміни явищ, 

які відбуваються в енергетичній сфері. У розробленій концептуальній моделі 

наведено наукові принципи регулювання, статистичні методи і моделі 

дослідження енергонезалежності, систему статистичних показників, яка 

дозволяє провести всебічний аналіз такої складної категорії як 

енергонезалежність країни. Дана система показників включає групи об'ємних 

показників і спеціальних коефіцієнтів, які повною мірою оцінюють рівень 

енергонезалежності країни.  

Основні результати дослідження опубліковано в: [38; 39]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз структури та динаміки видобутку та споживання 

енергоресурсів України 

 

Значна частина вітчизняного енергетичного сектору України впродовж 

довгих років була залежною від закупівель природного газу, нафтопродуктів, 

палива для електростанцій від інших країн світу. Залежність від імпорту 

перетворила газ, нафту, ядерне паливо, а згодом і вугілля на важелі тиску на 

Україну з боку Російської Федерації. Втрата об’єктів ПЕК та перспективних 

територій для розробки вуглеводневих ресурсів внаслідок анексії Криму і 

військових дій на Сході країни, а також руйнування нафтогазової 

інфраструктури в Донецькій і Луганській областях – нові додаткові фактори, що 

значною мірою послабили рівень енергетичної незалежності країни [46, с. 3]. 

При аналізі енергонезалежності України однією з основних проблем є 

недосконалість структури ПЕБ. Структура постачання первинної енергії 

України, Європейського союзу (EU) та Єврозони (EA)4 за даними Євростату в 

2015 році виглядає таким чином (рис. 2.1). 

 

- тверде паливо;      - нафтопродукти;      - газ;      - ядерне паливо; 

- відновлювані джерела енергії;      - невідновлювані відходи 

Рис. 2.1. Національні частки палива в загальному обсязі постачання 

внутрішньої енергії [41, 6] 

                                         
4 Єврозону складають ті країни-члени ЄС, які прийняли євро як свою єдину валюту 
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Значну частку у постачанні енергоресурсів в Україні займають тверде 

паливо, газ та ядерне паливо, тоді як у ЄС та Єврозоні пріоритет надано 

нафтопродуктам. В Україні вкрай низька частка використання відновлюваних 

джерел енергії на відміну від інших країн, що зумовлює необхідність аналізу 

структури та динаміки видобутку та споживання ПЕР в Україні.  

Як зазначалося у п. 1.2, невідповідність видобутку та споживання ПЕР є 

однією з головних детермінант енергонезалежності, оскільки від рівня 

забезпеченості економіки та населення власним видобутком ПЕР залежить 

кількість імпортованих ПЕР. У зв’язку з нестабільністю економічної ситуації в 

країні в останні роки доцільно проаналізувати видобуток і споживання ПЕР у 

довоєнні роки та у наш час. До найважливіших енергетичних продуктів в Україні 

слід віднести вугілля, газ, нафту та електроенергію. Динаміку видобутку та 

споживання даних ПЕР представлено у табл. 2.1. 

Аналізуючи динаміку видобутку та споживання вугілля в Україні, можна 

зробити висновок, що в цілому за 2000-2013 рр. спостерігається приблизно 

однаковий рівень видобутку та споживання вугілля, при цьому за аналізований 

період видобуток вугілля не покриває його споживання. Особливо критичного 

рівня коефіцієнти покриття споживання видобутком вугілля досягли в останні 

роки (2015 р. – 67,6%, 2016 р. – 64,8%), що свідчить про використання в 

економіці країни імпортованого вугілля. Значний спад спостерігається в 

кризовий 2009 рік, коли видобуток вугілля впав на 7,1% порівняно з попереднім 

періодом, а споживання – на 14,1%, що пов'язано в, першу чергу, зі світовою 

економічною кризою, яка спричинила зниження всіх економічних показників 

країни. Поступове відновлення економіки країни сприяло зростанню даних 

показників, що призвело до підвищення видобутку в наступні роки, в результаті 

в 2013 р. порівняно з рівнем 2009 р. видобуток зріс на 15,4%, а споживання – на 

15,6%.  

 

 

 



68 

Таблиця 2.1 

Динаміка видобутку та споживання ПЕР в Україні 
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2000 62,9 66,1 17,9 74,2 3,7 11,6 171,4 124,1 

2001 62,1 63,9 18,3 74,3 3,7 12,8 173,0 122,2 

2002 62,2 64,8 18,7 73,3 3,7 12,9 173,7 123,4 

2003 65,0 71,0 19,2 77,6 3,9 13,3 180,4 129,1 

2004 60,3 65,0 20,5 78,6 4,3 13,3 182,2 135,1 

2005 61,1 64,5 20,8 77,6 4,4 13,6 186,1 137,9 

2006 62,3 69,8 21,1 69,5 4,5 14,0 193,4 143,6 

2007 64,8 72,7 20,7 68,7 4,5 14,3 196,3 148,7 

2008 64,8 71,0 20,2 64,8 4,4 14,2 192,6 148,3 

2009 60,2 61,0 21,1 50,4 4,0 13,5 173,6 134,2 

2010 58,1 65,1 20,2 56,9 3,6 13,1 188,6 148,1 

2011 70,2 71,2 20,3 58,2 3,4 13,0 194,9 152,1 

2012 68,1 71,7 20,1 53,4 3,5 12,7 198,9 149,8 

2013 69,5 70,5 20,9 49,5 3,2 12,2 194,4 147,5 

2014 55,9 61,4 19,7 41,1 2,9 10,5 182,8 133,9 

2015 34,2 50,6 19,4 32,6 2,6 9,9 164,0 128,5 

2016 35,8 55,3 19,5 31,3 2,4 10,6 164,4 128,0 

Джерело: складено автором на основі [6]       

 

Анексія Криму та воєнні дії на Сході України, де сконцентровані основні 

запаси вугілля, спричинили подальший занепад видобутку вугілля та відповідно 

необхідність економії його споживання. Україна через бойові дії на сході країни 

відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), 

видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях,  тобто в 

районах, підконтрольних бойовикам. У 2014-2016 рр. вугільний сектор України 

перебував у надзвичайно критичному стані. Зменшення видобутку вугілля на 

Донбасі, пошкодження та знищення шахтного фонду, захоплення терористами 

шахт, цілеспрямована руйнація ними залізничної інфраструктури призвели до 

розриву виробничих ланцюгів «вугілля-електроенергія», браку запасів вугілля на 

підприємствах теплової електрогенерації, що, своєю чергою, загрожувало 
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стабільності функціонування всієї об’єднаної енергетичної системи України, 

провокуючи виникнення значного дефіциту генеруючих потужностей.  

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені 

знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше 

дефіцитний антрацит імпортувався з Південно-Африканської Республіки. 

Особливо гостро постало питання постачання вугілля для теплової генерації 

після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці 

січня 2017 року, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК 

втратив контроль над своїми підприємствами, які працюють на тимчасово 

окупованій території Донецької та Луганської областей – «ДТЕК 

Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець 

Донбасу».  

Україна вимушена була шукати джерела імпорту вугілля відповідних 

марок, включно з імпортом з Росії. Остання, шляхом розгортання бойових дій на 

Сході країни, створила для України дві альтернативи: або дефіцит вугілля 

покривається за рахунок імпорту з РФ, або за рахунок закупівлі його на 

територіях Донбасу, непідконтрольних Україні. До того ж ці поставки політично 

пов’язані з електропостачанням до Криму. Тому Україна намагалася 

диверсифікувати поставки вугілля. Натомість імпорт вугілля з країн далекого 

зарубіжжя став не на стільки результативним через вартісні та якісні 

характеристики, можливості морських портів України (реальний перевалочний 

трафік) та логістику перевезень (строки перевезень). Можливим шляхом 

вирішення проблеми мали б стати поставки вугілля газової групи на 

недозавантажені потужності ТЕС, що спроектовані для роботи на цьому виді 

палива.  

У 2016 р. Україна імпортувала вугілля на суму 1,467 млрд дол., загальний 

обсяг поставленої до країни вугільної продукції склав 15,648 млн т. 

Найбільшими постачальниками вугілля для України у 2016 р. були Росія, США 

і Канада (табл. 2.2). Порівняно з 2015 р. (1,632 млрд дол.) у грошовому 

еквіваленті імпорт вугілля у 2016 р. скоротився на 10,1% – на 165,387 млн дол. 
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Таблиця 2.2 

Імпорт та експорт вугілля (кам’яне, антрацит) у 2016 р. 

Імпорт Експорт 

Країна 

Вартісні 

обсяги 

постачань, 

тис. дол. 

США 

Частка 

країни, 

% 

Країна 

Вартісні 

обсяги 

постачань, 

тис. дол. 

США 

Частка 

країни, 

% 

Канада 94374 6,4 РФ 7484 16,7 

РФ 906298 61,8 Словаччина 26887 60,1 

США 212110 14,5 Туреччина 7102 15,9 

Інші 254308 17,3 Інші 3289 7,3 

Загалом 1467090 100,0 Загалом 44762 100,0 
Джерело: складено автором на основі [42]   

 

Важливим енергетичним продуктом є газ, який в порівнянні з іншими 

видами енергоресурсів характеризується більш низьким рівнем забруднення 

навколишнього середовища. Слід зазначити, що в середньому щорічно за період 

2000-2016 рр. обсяги його видобутку зростали на 0,6% при одночасному 

скороченні споживання щорічно в середньому на 5,3%. Така тенденція є 

достатньо позитивною для економіки України, оскільки газ є одним з провідних 

у споживанні енергоресурсів. 

У 2014 р. відбулося зниження видобутку газу на 5,9%. На державні 

компанії в 2014 р. припадало 16,8 млрд куб. м або 85,2% видобутку. Зниження 

видобутку газу в Україні в 2014 р. відбулося через втрату контролю «Нафтогазом 

України» над «Чорноморнафтогазом», який окупувала Російська Федерація у 

березні 2014 р. Скорочення видобутку газу спостерігається і у 2015 р. на 1,4%, 

після чого у 2016 р. показник виріс на 0,5%. Така ситуація викликала 

необхідність скорочення споживання газу в економіці та населенням. 

Власного видобутку газу Україні недостатньо, оскільки потреби в цьому 

ресурсі набагато вище, а перехід на вугілля вимагає часу і інвестицій. Наразі 

наша країна в значній мірі залежить від імпорту даного та інших енергетичних 

продуктів. Саме тому проблема імпорту енергоносіїв займає пріоритетне місце в 

політичному порядку денному, зокрема в періоди зміни цінової політики, а для 
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її вирішення необхідно терміново провести реформи для залучення інвестицій в 

цей сектор економіки. Головним суб'єктом на даному ринку виступає НАК 

«Нафтогаз Україна». Дана організація прямо чи опосередковано контролює 

видобуток, транспортування, постачання і зберігання природного газу. 

Найбільшою компанією-видобувачем природного газу є ПАТ 

«Укргазвидобування». У 2016 р. на компанію припадало близько 73% загального 

обсягу видобутку природного газу в Україні. 

Порівняно з 2015 р. Україна у 2016 р. скоротила імпорт природного газу на 

32,7% (на 5,376 млрд куб. м) – до 11,078 млрд куб. м. Вартість імпорту 

природного газу 2016 р. склала 1,6 млрд дол., у 2015 р. Україна імпортувала 

майже 16,5 млрд куб. м природного газу на суму 4,5 млрд дол. 

Високі ціни на імпортований з Росії природний газ, анексія Криму, 

суцільні торговельні та газові (2006 р. та 2009 р.) війни з боку РФ, а головне – 

військова агресія останньої, змусили Україну вдатися до радикальних дій – 

відмовитися від закупівель російського природного газу. Таким чином, 

відбулися такі зміни у динаміці структури імпорту природного газу за країнами 

світу (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Імпорт природного газу у 2013-2016 рр. за постачальниками, млрд 

куб. м [47, с. 13-14] 

Після вступу у дію ЗУ «Про ринок природного газу», купівлею імпортного 

палива активно зайнялися українські приватні компанії. За даними НАК 
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«Нафтогаз України», компанія у 2016 р. імпортувала до країни 8,2 млрд куб. м 

природного газу, або 73,9% загального імпорту. Інші компанії імпортували –     

2,9 млрд куб. м, або 26,1% загального імпорту. Відтак, значно збільшилася 

кількість приватних компаній у сегменті імпорту газу, що свідчить про 

результати реформи на ринку природного газу, яка має на меті зробити ринок 

природного газу більш відкритим та конкурентним (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Частка приватних імпортерів природного газу у 2014 р. та 2016 р. 

[47, с. 18]   

 

Як видно з табл. 2.1, в останні роки відбулося значне скорочення 

споживання природного газу (значне скорочення відбулося у 2015 р. на 20,6% 

порівняно з рівнем 2014 р.). Основними факторами, що впливають на рівень 

споживання природного газу в Україні, є:  

• втрата частини територій внаслідок військових дій, що призвело до 

зниження рівня економічної активності підприємств, а саме падіння 

промислового виробництва; 

• підвищення ціни на природний газ на внутрішньому ринку;  

• зміна норм споживання природного газу абонентами, не 

обладнаними лічильниками; 

• запровадження заходів енергоефективності;  
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• заміщення природного газу. За даними Біоенергетичної асоціації 

України, у 2016 р. Україна заощадила 4 млрд куб. м за рахунок виробництва 

тепла та електроенергії з біомаси [47, с. 19-20]. 

Загалом, скорочення рівня споживання природного газу має грунтуватися 

на структурній та технологічній перебудові економіки, надаючи пріоритет 

стимулюванню розвитку високотехнологічного виробництва та сфери послуг на 

противагу розвитку енергоємних галузей. 

Україна щорічно видобуває приблизно 2-3 млн т нафти (табл. 2.1), причому 

на 2016 р. приблизно 90% видобутку припадає на групу компаній «Нафтогаз 

України». НАК «Нафтогаз України» у 2016 р. скоротила видобуток нафти та 

газового конденсату, що наведено на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Динаміка видобутку нафти (ліворуч) та газового конденсату 

(праворуч) НАК «Нафтогаз України» та її компаній [6, 47] 

 

Інші працюючі нафтогазовидобувні компанії у 2016 р. знизили видобуток 

нафти на 54,5% (на 60,2 тис. т) – до 50,3 тис. т, але збільшили видобуток газового 

конденсату на 9,9% (на 16,7 тис. т) – до 186 тис. т. Однією з проблем нафтової 
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галузі є те, що більша частина нафтових запасів України вже освоєна. Обсяги 

видобутку нафти в Україні за останні 17 років мають тенденцію спаду (в 

середньому щорічно на 2,7%). Скорочення обсягів видобутку нафти та значна 

залежність від імпорту нафтопродуктів стали одними з основних негативних 

результатів функціонування ринку нафти та нафтопродуктів у 2016 р. Досі 

неможливо говорити про потенціал зростання видобутку нафти, оскільки немає 

значних інвестицій у геологорозвідку та не відбувається інтенсифікація 

видобутку вуглеводнів.  

Зношена технічна та морально застаріла база, висока собівартість 

виробництва, неврегульованість питань власності – фактори гальмування 

нафтової галузі України. Як результат, через незабезпечення на належному рівні 

нафтопродуктами власного виробництва, Україна має значну залежність від їх 

імпорту, частка якого у 2016 р. сягнула 80%. Значна кількість невирішених 

питань, і як наслідок – незадовільний стан української нафтопереробки, – 

свідчать про наявність у цій галузі системної кризи, що потребує негайного 

реагування шляхом ведення ефективної державної політики.  

Водночас, очевидними стали певні позитивні зміни на ринку 

нафтопродуктів. Насамперед, відзначимо відповідність виробництва 

нафтопродуктів українських виробників стандартам якості імпортних аналогів. 

У 2016 р. український ринок бензинів і дизельного палива активізував 

поліпшення якості вітчизняної продукції. Разом з тим, роздрібний ринок 

нафтопродуктів потребує запровадження дієвого механізму незалежного 

контролю якості моторного палива. Крім того, важливим кроком стало 

затвердження законодавчих змін щодо спрощення адміністрування акцизного 

податку з реалізації палива, що дозволить зменшити частку тіньового ринку. 

Також запроваджене зниження рентних ставок дозволить нарощувати видобуток 

нафти, збільшити інвестиції у розвідку та застосування нових технологій 

видобутку, підвищити привабливість галузі, тим самим покращити показник 

завантаження українських НПЗ, а також знизити імпорт нафтопродуктів [47, с. 

56]. 
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Електроенергію в Україні в основному виробляють теплові та атомні 

електростанції, на які в 2016 р. припадало 88,8% виробництва (36,5% і 52,3% 

відповідно) [47, с. 72]. В аналізованому періоді 2000-2016 рр. виробництво 

електроенергії до 2007 р. мало стійку тенденцію зростання, однак, як і з інших 

енергетичних продуктів, спостерігалося різке падіння обсягів у 2008 і 2009 рр. 

на 1,9% і 9,8% відповідно, що було пов'язано з фінансовою кризою, а також у 

2013 р. – на 2,3%, у 2014 р. – на 5,9% у порівнянні з 2013 р., у 2015 р. – на 10,3% 

через важку політичну та економічну ситуацію в даний період часу (табл. 2.1). 

Якщо у 2000-2007 рр. спостерігалося щорічне зростання виробництва 

електроенергії (в середньому на 1,9%), то у 2008-2016 рр. бачимо негативну 

тенденцію зниження показника в середньому на 2% щорічно.   

Серед основних причин скорочення виробництва електроенергії можна 

виділити:  

• скорочення попиту на електроенергію серед населення та 

бюджетних установ через підвищення тарифів, а також скорочення попиту в 

секторі промисловості через стагнацію важкої промисловості, зокрема 

металургійного комплексу та машинобудування;  

• дефіцит вугілля енергетичних марок на складах ТЕС;  

• досить теплі зимні місяці, що дозволили зменшити завантаження на 

ТЕС та ТЕЦ;  

• відсутність сильних дощів (впливає на рівень води в річках під час 

виробництва електроенергії на ГЕС) [46, с. 30]. 

Важливим чинником, що має в перспективі сприяти збільшенню 

виробництва електроенергії, стало введення в експлуатацію 21 грудня 2015 р. 

повітряної ЛЕП «Рівненська АЕС-Підстанція «Київська». Це зокрема дозволить 

збільшити потужність для Київського енерговузла на 700 МВт, а відтак – 

підвищити відсоток атомної генерації, і відповідно зменшити обсяги теплової 

генерації та спалювання дефіцитного вугілля [138]. 

У споживанні електроенергії відбувається така ситуація: за 2000-2007 рр. 

щорічне зростання показника склало 2,6%, за 2008-2016 рр. – в середньому 
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щорічне падіння на 1,8%. За аналізований період в середньому виробництво 

електроенергії покриває його споживання на 133,4%, що свідчить про 

експортоорієнтованість по даному виду енергоресурсу. Динаміка експорту 

електроенергії представлена на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Динаміка експорту електроенергії з України [41] 

 

Наведені дані свідчать, що експорт електроенергії також має спад у кризові 

для України роки, при цьому суттєвий вплив на падіння експорту в останні роки 

відіграють кон’юнктурні чинники – попит, пропозиція, ціна. Ціновий фактор на 

зовнішніх електроенергетичних ринках став однією з причин скорочення 

експорту. Огляд даних провідних європейських енергетичних бірж – EEX 

(Німеччина), ЕХАА (Австрія), TGE (Польща) – свідчить про поступове зниження 

цін, починаючи з 2011 р. На початку 2016 р. був зафіксований найнижчий рівень 

цін – €17/МВт-год. 

 Зниження цін на електроенергію на енергетичних біржах Європи було 

спричинено конкуренцією, що утворилася внаслідок обвалу цін на первинні 

енергоресурси, а також скорочення попиту. Разом з тим, починаючи з травня      

2016 р., ціни поступово стабілізувалися, зафіксувавши, хоча й  незначне, але 

зростання. Зазначимо, що з метою створення сприятливих умов для нарощування 

експорту електроенергії, у травні 2016 р. Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України було розроблено Розпорядження «Про збільшення 

потенціалу експорту електричної енергії». Як результат, у 2017 р. експорт 

8,4

10,4

9,2

7,9

4,1 4,2

6,4

9,8 9,9

8,1

3,6
4,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

м
л

р
д

 к
В

т-
го

д



77 

електроенергії збільшився на 29,2% порівняно з рівнем 2016 р. і склав 5,166 млрд 

кВт-год.  

Аналіз динаміки видобутку енергоресурсів показав, що основний акцент 

робиться на видобуток таких ресурсів, як енергетичне вугілля, електроенергія. 

Однак характеристика структури енергоспоживання свідчить про необхідність 

підвищення видобутку природного газу, оскільки в структурі споживання саме 

природний газ має найбільшу частку. Споживання газу у 2016 р. становило           

31,3 млрд куб. м, при цьому видобуток - всього 19,5 млрд куб. м [41]. Це знов-

таки свідчить про імпортозалежність України за природним газом. У структурі 

загального постачання первинної енергії у 2016 р. 27,9% припадало на 

природний газ, 32,4% – на вугілля, 12,2% – на нафту та нафтопродукти, 23,2% – 

на атомну енергію. Порівняно з 2015 р. у структурі загального постачання 

первинної енергії відбулись незначні зміни: збільшились частки вугілля на         

2,1 в.п. та сирої нафти і нафтопродуктів на 0,5 в.п. при одночасному зменшенні 

використання природного газу на 1 в.п. та атомної енергії на 2,3 в.п. 

У 2016 р. загальний обсяг постачання енергії становив 91658 т н.е., що 

майже на 2% більше, ніж у попередньому році. При цьому загальний обсяг 

реалізації підприємствами й організаціями палива населенню становив 19,1 млн 

т у.п., що майже на 6% менше, ніж у попередньому році. Порівняно з 2015 р. 

зменшилися обсяги реалізації населенню бензину моторного – на 10%, вугілля – 

на 12%, природного газу – на 4%. У структурі реалізованого палива населенню 

суттєвих змін не відбулось, традиційно найбільше використання припало на 

природний газ (69%) та бензин моторний (13%) [41]. 

З метою визначення структурних зрушень у кінцевому споживанні 

енергоресурсів розраховано інтегральний коефіцієнт Рябцева. Для порівняння 

обрано 2012 р., коли частка газу у кінцевому споживанні досягла вкрай високого 

значення у 36,4% (табл. 2.3).  

Виходячи з шкали оцінки суттєвості відмінностей структур (Додаток А), 

можна зробити висновок, що в 2016 р. в порівнянні з 2012 р. відбулися незначні 

зміни в структурі кінцевого споживання енергоресурсів. Однак слід зазначити, 
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що позитивні зрушення є: так, частка споживання електроенергії в країні зросла 

за аналогічний період на 3,7 в.п., сирої нафти та нафтопродуктів – на 2,3 в.п., а 

частка споживання природного газу знизилася на 5,6 в.п., що свідчить про 

правильний вектор енергетичної політики країни.  

Таблиця 2.3 

Допоміжна таблиця для розрахунку структурних зрушень у споживанні 

ПЕР  

ПЕР 
Вугілля і 

торф 

Сира нафта і 

нафтопродукти 

Природний 

газ 
Електроенергія Інше Всього 

2012d  13,1% 16,6% 36,4% 16,2% 17,6% 100,0% 

2016d  12,4% 19,0% 30,8% 19,9% 17,9% 100,0% 

2

20122016 )( dd −  0,000053 0,000538 0,003096 0,001351 0,000008 0,005048 

2

20122016 )( dd +  0,065243 0,126694 0,451846 0,130060 0,126591 0,900436 

 

КРябцев = √
∑(𝑑2016 − 𝑑2012)2

∑(𝑑2016 + 𝑑2012)2 = √
0,005048

0,900436
= 0,075 (7,5%) 

 

У структурі кінцевих споживачів ПЕР станом на 2016 р. переважала частка 

населення (34,1%) та промисловість (29%) (рис. 2.6). 

Серед споживачів ПЕР відбулися деякі зміни: значне зменшення частки 

споживання ПЕР промисловістю супроводжувалося збільшенням частки 

споживання ПЕР домогосподарствами і наразі частка споживання населенням 

перевищує даний показник по промисловості на 5,1 в.п. Точкою врівноваження 

був 2014 р., коли частка споживання ПЕР населенням та промисловістю була 

майже однаковою (33,2% і 33,5% відповідно). Окрім цього, спостерігається 

підвищення частки споживання ПЕР сектором послуг, у 2016 р. показник склав 

9,4%. В цілому, згідно з критерієм Рябцева, у 2016 р. порівняно з 2012 р. 

відбулися незначні зміни у структурі споживання ПЕР (7,5%), тоді як у 2016 р. 

порівняно з 2007 р. зміни оцінюються в 12,9%.  
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Рис. 2.6. Динаміка структури кінцевого споживання ПЕР в Україні, % [41] 

 

Аналіз свідчить про те, що традиційно домогосподарства та промисловість 

є основними споживачами ПЕР, тому при формуванні ефективної політики 

енергозбереження, енергоефективності слід робити акцент саме на цих 

споживачах. 

Однією з проблем ефективного функціонування ринку енергетичних 

ресурсів є зосередження більшої частини ринку в одних руках, що не сприяє 

здоровій конкуренції, яка повинна мати місце на ринку. Внаслідок цього на 

українському ринку енергетичних ресурсів спостерігається тенденція росту цін 

та зростання незадоволення споживачів. При аналізі антимонопольно-

конкурентного регулювання в енергетичному комплексі корисним буде 

врахування зарубіжного досвіду застосування різних механізмів 

антимонопольного та конкурентного регулювання різних галузей або ринків у 

країнах світу.  

Рівень концентрації та монополізації ринку визначається за допомогою 

індексу Херфіндаля або Херфіндаля-Хіршмана (ННІ). У США він є дієвим 

інструментом антимонопольного регулювання. Визначення індексу ННІ 

використовується при аналізі рівня конкуренції, він враховує частку на ринку 

кожного з учасників. Зазначений показник при аналізі конкуренції реагує на 

питому вагу кожного учасника ринку. На основі значень індексу ННІ 
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приймається рішення щодо можливості злиття та поглинання у галузі. Даний 

індекс розраховується за формулою: 


=

=
n

i

iSHHI
1

2
, 

де 
iS  - частка і-ої компанії на ринку; 

     n  - кількість компаній на ринку. 

Ринкові частки фірм можуть виражатися в частках або у відсотках. У 

першому випадку HHI буде набувати значення від 0 до 1, у другому – від 0 до           

10 000. В ідеальному випадку досконалої конкуренції, коли на ринку нескінченно 

багато продавців, кожен з яких контролює незначну частку ринку, індекс 

Херфіндаля-Хіршмана буде наближатись до нуля. Коли ж на ринку діє лише одна 

фірма-монополіст, значення HHI дорівнюватиме 1 (або 10 000). 

Загальноприйнятою є наступна інтерпретація індексу Херфіндаля-

Хіршмана:  

– HHI < 1000 – слабоконцентрований ринок (висока конкуренція); 

– 1000 < HHI < 1800 – помірноконцентрований ринок (середня 

конкуренція); 

– HHI > 1800 – висококонцентрований ринок (низька конкуренція, загроза 

монополізації) [75]. 

У таблиці 2.4 наведено інформацію щодо структури ринку, його типу, 

стану конкурентного середовища та ступеня монополізації, описані у [75]. 

У США суб’єктом, що приймає рішення щодо доцільності укрупнення 

фірм є Департамент юстиції. Наприклад, значення індексу ННІ <= 1000 свідчить 

про можливість безперешкодного здійснення господарських дій по злиттю та 

поглинанню. Значення ННІ в діапазоні від 1000 до 1800 свідчить про 

припустимість прийняття рішень щодо злиття та поглинання. У випадку 

перевищення значення ННІ межі у 1800 означає обов’язкову потребу рішення 

Департаменту юстиції щодо можливості злиття та поглинання у галузі. 
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Таблиця 2.4 

Інтерпретація зв’язку між індексом Херфіндаля-Хіршмана та 

максимально можливою часткою найбільших продавців 

Значення 

ННІ 

Мінімально можлива кількість 

учасників ринку (тип ринку) 

Максимально можлива частка 

найбільших продавців, % 

CR (1) CR (2) CR (3) CR (4) 

500 20 (ринок досконалої конкуренції) 22 31 39 44 

1000 
10 (ринок досконалої або 

монополістичної конкуренції) 
31 44 54 63 

1800 

6 (ринок монополістичної 

конкуренції з наближенням до 

монополії) 

42 60 72 85 

3000 
4 (олігополія з наближенням до 

монополії) 
54 75 95 100 

5000 2 (монополія) 70 100 100 100 

Джерело [75] 

 

На основі індексу Херфіндаля-Хіршмана розраховані оцінки ступеню 

монополізації на кожному з ринків енергоресурсів України: вугільний, газовий, 

нафтовий ринки та ринок електроенергії (табл. 2.5). Видобуток кожного з цих 

енергоресурсів у 2016 р. за підприємствами України наведено в додатку Б. 

Таблиця 2.5 

Розрахункові значення HHI для ринків енергоресурсів України у 2016 р. 

Ринок Значення HHI 

Вугілля 2352,7 

Газ 5465,0 

Нафта і газовий конденсат 5087,5 

Електроенергія 3835,3 
Розраховано автором за даними [47] 

 

Отже, на всіх аналізованих ринках ПЕР України існує загроза низької 

конкуренції та монополізму, оскільки ННІ більше 1800. При цьому найбільш 

монополізованим є ринок природного газу, де частка провідної компанії з 

видобутку даного енергоресурсу (ПАТ «Укргазвидобування») у 2016 р. склала 

73,1%, три компанії займають частку в 17,7%, всі інші – 9,2%. Схожа ситуація на 
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ринку нафти і газового конденсату, де лідируючі компанії «Укрнафта» та 

«Укргазвидобування» зайняли у 2016 р. частки ринку у 67,9% і 21,6% відповідно.  

Для ринку електроенергії характерна олігополія з наближенням до 

монополії згідно з табл. 2.4, причому дві найбільші компанії займають 84,5% при 

допустимих 75%. Така ситуація свідчить про негативні наслідки для ринку 

електроенергії та у найближчому майбутньому можливий перехід ринку до 

сильної концентрації всього двох підприємств. 

Найкраща ситуація на ринку вугілля, яку можна охарактеризувати як 

монополістичну конкуренцію з наближенням до олігополії, чотири провідні 

підприємства займають 69,8% (з яких одне підприємство «ДТЕК 

Павлоградвугілля» – 45,1%).  

Таким чином, можна зробити висновок, що ринки ПЕР в Україні 

монополізовані та мають сильну концентрацію кількох підприємств, що 

дозволяє їм «диктувати» свої правила, зокрема, самостійно визначати ціну на 

ПЕР, якість наданих послуг, обсяги поставок ПЕР тощо. Поширення 

європейських енергетичних стандартів на українське законодавство здатне 

істотно підвищити опірність України спробам політизувати міждержавні 

відносини у сфері енергетики, а долучення до загальноєвропейського ринку 

дозволить лібералізувати та демонополізувати внутрішні енергетичні ринки, 

зробити їх більш прозорими та конкурентоспроможними. 

Проведений аналіз ринків основних енергоресурсів, виявлення ключових 

тенденцій і проблем дає можливість запропонувати шляхи вдосконалення 

функціонування і розвитку енергетичного ринку країни. Перш за все, необхідно 

деполітизувати ринки всіх енергетичних продуктів України, мінімізувати 

корупцію в енергетичній сфері. Це дозволить споживачам реалізувати своє 

демократичне право вибору енергогенеруючої і транспортуючої компаній, що, в 

свою чергу, сприятиме розвитку конкурентного середовища і поліпшить якість 

енергоресурсів. Можливим шляхом вирішення проблем обмеженості і високої 

ціни на енергетичні продукти виступає оптимізація паливно-енергетичного 
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балансу країни. Такий підхід дозволить зробити Україну менш вразливою до 

підвищення цін на імпортовані енергоносії. 

 

2.2. Регіональний аспект аналізу енергонезалежності України 

 

При розробці управлінських рішень щодо досягнення енергонезалежності 

країни необхідно орієнтуватися на аналіз енергетичного стану країни не тільки в 

цілому, але й враховувати регіональний аспект, що дозволить виявляти найбільш 

енергозалежні області. Кожний з регіонів України характеризується особливими 

умовами соціально-економічного розвитку. Вони пов'язані з географічним 

розташуванням, запасами корисних видобувних ресурсів, структурою 

виробництва та надання послуг, що обумовлює розвиток промислової або 

сільськогосподарської сфери чи сфери обслуговування тієї чи іншої області. 

Рівень енергонезалежності є наслідком загального соціально-економічного 

розвитку регіону. Визначення регіональних особливостей у функціонуванні 

енергетичного сектора дає можливість зробити висновки щодо загального стану 

енергонезалежності країни.  

Регіональний потенціал енергетичної незалежності формують засоби, 

запаси паливно-енергетичних ресурсів і джерела, що є в наявності регіону і які 

можуть задовольнити енергетичний попит з боку виробництва та населення. 

Підтвердження такому тлумаченню потенціалу регіону знаходимо в сучасному 

економічному словнику Б. Райзберга, який розглядає потенціал як засоби, 

запаси, джерела, що є в наявності, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, 

використані для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення певної 

задачі [103, с. 345]. 

Визначення диференціації розвитку енергетичного сектору за регіонами 

України представляє собою багатоаспектний аналіз і не може проводитися за 

якоюсь однією ознакою. Тому здійснена диференціація рівня 

енергонезалежності на основі розрахунку абсолютних, відносних та середніх 

величин, що виконують синтетичні та аналітичні функції, динамічні 
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характеристики (темпи динаміки), які обрано на основі логічного аналізу, 

попередніх досліджень соціально-економічного розвитку регіонів, а також 

показників, запропонованих у даному  дослідженні. Тобто для оцінювання стану 

та розвитку енергетичного сектору в регіонах сформовано систему показників, а 

саме: виробництво та споживання, імпорт та експорт ПЕР, рівень вливання 

інвестицій, стан енергетичного обладнання, енергоємність виробництва, ціна на 

ПЕР тощо. Задля розробки інтегрального показника енергонезалежності 

використано методичний підхід, що базується на багатовимірному угрупованні 

(або багатовимірних класифікаціях) з застосуванням різних способів 

стандартизації показників (в залежності від соціально-економічної сутності 

певного показника).  

Визначення регіональної диференціації областей України й особливостей 

функціонування підприємств енергетичного комплексу в роботі пропонується 

виконувати на основі розрахунку інтегрального коефіцієнта розвитку 

енергетики. Для розрахунку цього показника застосовано метод багатовимірної 

класифікації, результатом використання якого є визначення багатовимірної 

середньої стандартизованих значень ознак [134, с. 263-264]: 


=

=
m

i

ijj Z
m 1

1
 , 

де і j  - стандартизоване значення і-го показника у j-го об’єкта. 

Як видно, кожному з показників енергетичного сектору регіонів надано 

однакову вагу. Цей підхід прийнято, щоб уникнути суб’єктивізму в оцінках 

інтегрального коефіцієнту по регіонах.  

Багатовимірна середня є інтегральною оцінкою об’єкта в багатовимірному 

просторі. Через те, що ознаки інформаційного простору, на основі якого 

розраховується багатовимірна середня, представлені різними одиницями виміру, 

то застосовують процедуру стандартизації (або нормування).  

У роботі за основу було обрано такий спосіб нормування показників:  

- для стимуляторів: 
minmax
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- для дестимуляторів: 
minmax

max

jj

ijj

ij
XX

XX
Z

−

−
= . 

Нормування показників здійснено на основі варіаційного розмаху, тому що 

використання цього способу нормування показує відносну позицію j-ої одиниці 

сукупності у діапазоні варіації і-ої ознаки, - при високих значеннях і-ої ознаки ijZ  

прагне до 1, а при низьких – до 0. Ця  властивість притаманна також і 

інтегральній оцінці, тобто чим вище рівень розвитку регіона, тим ближче до 1 

буде її значення.  

У якості характеристик рівня енергонезалежності в регіонах застосовані 

економічні показники, які визначають потенціал енергетичної незалежності, 

серед яких виділено наступні:  

1) енергоємність виробництва (х1). Енергоємність ВРП – 

узагальнюючий макроекономічний показник, що характеризує рівень витрат 

ПЕР на одиницю виробленого ВРП, одна з фундаментальних характеристик 

енергоефективності економіки як регіону, так і країни в цілому [71].  

2) експорт (х2), імпорт (х3) енергетичних продуктів та частка імпорту 

ПЕР у загальному обсязі імпорту товарів (х4). Зовнішня торгівля ПЕР є одним з 

головних факторів розвитку енергетичного комплексу як України, так і її 

областей, оскільки через недостатність видобутку власних ПЕР (зокрема, 

природного газу, нафти) Україна змушена закупати їх в інших країнах, через що 

вже тривалий час наша країна є імпортозалежною від інших держав. До того ж, 

Україна експортує інші ПЕР, які не у повному обсязі використовує для покриття 

потреб населення та економіки. Саме тому ці фактори були включені у 

розрахунок інтегрального коефіцієнта. 

3) аналіз стану та розвитку енергетичного сектору у розрізі регіонів 

неможливий без визначення споживання ПЕР у кожному з них, оскільки від 

рівня даного показника залежить ступінь енергоефективності регіону. Оскільки 

регіони характеризуються різною чисельністю населення, яка впливає на рівень 

споживання ПЕР, з метою порівнянності даних у роботі запропоновано показник 

загального обсягу споживання ПЕР на душу населення (х5). 
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4) важливу роль у визначені інтегрального показника відіграє обсяг 

реалізованої продукції добувної промисловості та розробки кар’єрів (х6). 

Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів включає добування 

мінералів, які зустрічаються в природі у вигляді твердих порід (вугілля та руди), 

у рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування корисних 

копалин класифікують у розділах, групах і класах за видом основної мінеральної 

сировини, що її добувають. Розділи 05 та 06 включають добування паливно-

енергетичних корисних копалин (кам'яного вугілля, бурого вугілля, нафти, газу); 

розділи 07 та 08 включають добування металевих руд, інших мінералів і 

продукції кар'єрів. Як і в попередньому випадку, даний показник також 

представлений у розрахунку на душу населення регіону.  

Кожен з представлених факторів має різний характер впливу на 

інтегральний коефіцієнт енергетичної незалежності регіону, тому всі показники 

були розділені на відповідні групи: стимулятори і дестимулятори (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Фактори інтегральної оцінки енергетичної незалежності регіонів України 

Показники енергетичного сектору 

Розподіл показників у 

залежності від впливу на рівень 

енергетичної незалежності 

регіону 

(стимулятор/дестимулятор) 

Енергоємність виробництва Дестимулятор 

Експорт мінерального палива, нафти та продуктів її 

перегонки 

Стимулятор 

Імпорт мінерального палива, нафти та продуктів її 

перегонки 

Дестимулятор 

Частка імпорту ПЕР у загальному обсязі імпорту 

товарів 

Дестимулятор 

Споживання ПЕР на душу населення Дестимулятор 

Обсяг реалізованої продукції добувної 

промисловості та розробки кар'єрів на душу 

населення 

Стимулятор 

Складено автором 

 

Вихідні дані для розрахунку інтегрального показника енергетичної 

незалежності регіонів у 2016 р. наведені в табл. 2.7.  
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Таблиця 2.7 

Показники енергонезалежності регіонів України за 2016 рік [складено автором за даними 41] 

№ з/п Регіон 

Енергоємність 
виробництва, т 
у.п./тис. грн. 

(х1) 

Експорт мінеральних 
ресурсів, нафти та 

продуктів її перегонки, 
тис. дол. США (х2) 

Імпорт мінеральних 
ресурсів, нафти та 

продуктів її перегонки, 
тис. дол. США (х3) 

Частка імпорту ПЕР 
у загальному обсязі 
імпорту товарів, % 

(х4) 

Споживання ПЕР на 
душу населення, т 

у.п./1 особа (х5) 

Обсяг реалізованої продукції 
добувної промисловості та 
розробки кар’єрів на душу 

населення, тис. грн. (х6) 

1 Вінницька 0,0520 136,3 3231,2 1,1 2,047 561,1 

2 Волинська 0,0323 66,5 510394,8 45,9 1,071 126,8 

3 Дніпропетровська 0,0989 188900,0 928221,3 26,6 6,531 24000,1 

4 Донецька 0,1756 98203,1 661467,9 59,6 4,832 6970,6 

5 Житомирська 0,0351 1,2 64264,4 19,4 1,132 2309,0 

6 Закарпатська 0,0349 45,3 66869,6 6,0 0,772 141,9 

7 Запорізька 0,1041 21021,8 197795,7 19,9 5,208 1812,0 

8 Івано-Франківська 0,1155 1090,5 4293,0 1,1 3,879 2872,4 

9 Київська 0,0399 918,6 149658,6 5,1 2,436 211,2 

10 Кіровоградська 0,0290 8,5 3408,2 1,9 1,250 929,4 

11 Луганська 0,1756 13583,3 170677,4 47,8 2,387 3381,0 

12 Львівська 0,0432 835,1 73336,2 4,4 1,603 1802,5 

13 Миколаївська 0,0346 169,2 29387,9 4,3 1,502 308,9 

14 Одеська 0,0265 1668,8 160507,9 12,9 1,176 3,8 

15 Полтавська 0,0690 31056,0 374407,4 43,5 4,631 36360,5 

16 Рівненська 0,0434 247,8 16490,2 6,7 1,295 485,1 

17 Сумська 0,0420 7,3 3917,1 0,9 1,528 5195,0 

18 Тернопільська 0,0434 0,0 15691,0 5,8 1,057 495,5 

19 Харківська 0,0640 10336,7 125956,9 8,5 3,056 13518,2 

20 Херсонська 0,0272 143,2 8853,0 5,2 0,829 134,7 

21 Хмельницька 0,0393 0,0 19128,5 5,9 1,269 309,5 

22 Черкаська 0,0646 514,4 25863,1 9,0 2,750 367,6 

23 Чернівецька 0,0378 0,0 753,8 0,8 0,772 71,1 

24 Чернігівська  0,0451 0,0 21832,9 4,6 1,651 1552,4 

25 м.Київ 0,0108 77251,9 2103043,4 13,0 1,720 174,8 
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Розраховані інтегральні коефіцієнти рівня енергонезалежності регіонів 

представлено в табл. 2.8. 

Для наочності рівень енергонезалежності кожного регіону в 2016 р. 

представлено у вигляді пелюсткової діаграми на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Рівень енергонезалежності регіонів України у 2016 р.  

 

Максимальний рівень інтегральної оцінки енергонезалежності у 2016 р. 

спостерігається у Чернівецькій (0,6396), Сумській (0,6365) та Херсонській 

(0,6360) областях, мінімальний – у Донецькій (0,2820) та Луганській (0,3341) 

областях. Проте слід зазначити, що навіть найвищий показник 

енергонезалежності у Чернівецькій області (0,6396) є низьким, що свідчить про 

залежність країни в цілому від імпорту ПЕР. Враховуючи, що у нашому випадку 

нормативні значення розраховано на основі фактично досягнутих показників        

(
maxmin , XX ), отримані результати мають завищену оцінку. Якщо за базу 

нормування взяти, наприклад, еталонні значення показників, то результати 

інтегрального коефіцієнта мали б ще нижчі оцінки. 
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Таблица 2.8 

Інтегральна оцінка рівня енергонезалежності регіонів України у 2016 році 

№ з/п Регіон х1 х2 х3 х4 х5 х6 
Інтегральна 

оцінка 

1 Вінницька 0,7496 0,0007 0,9988 0,9949 0,7786 0,0153 0,5897 

2 Волинська 0,8693 0,0004 0,7576 0,2330 0,9482 0,0034 0,4686 

3 Дніпропетровська 0,4652 1,0000 0,5588 0,5612 0,0000 0,6600 0,5409 

4 Донецька 0,0000 0,5199 0,6857 0,0000 0,2950 0,1916 0,2820 

5 Житомирська 0,8525 0,0000 0,9698 0,6837 0,9375 0,0634 0,5845 

6 Закарпатська 0,8532 0,0002 0,9686 0,9116 1,0000 0,0038 0,6229 

7 Запорізька 0,4337 0,1113 0,9063 0,6752 0,2298 0,0497 0,4010 

8 Івано-Франківська 0,3648 0,0058 0,9983 0,9949 0,4605 0,0789 0,4839 

9 Київська 0,8234 0,0049 0,9292 0,9269 0,7111 0,0057 0,5669 

10 Кіровоградська 0,8893 0,0000 0,9987 0,9813 0,9170 0,0255 0,6353 

11 Луганська 0,0000 0,0719 0,9192 0,2007 0,7197 0,0929 0,3341 

12 Львівська 0,8031 0,0044 0,9655 0,9388 0,8557 0,0495 0,6028 

13 Миколаївська 0,8554 0,0009 0,9864 0,9405 0,8732 0,0084 0,6108 

14 Одеська 0,9043 0,0088 0,9240 0,7942 0,9298 0,0000 0,5935 

15 Полтавська 0,6466 0,1644 0,8223 0,2738 0,3300 1,0000 0,5395 

16 Рівненська 0,8022 0,0013 0,9925 0,8997 0,9091 0,0132 0,6030 

17 Сумська 0,8105 0,0000 0,9985 0,9983 0,8687 0,1428 0,6365 

18 Тернопільська 0,8021 0,0000 0,9929 0,9150 0,9506 0,0135 0,6123 

19 Харківська 0,6772 0,0547 0,9404 0,8690 0,6035 0,3717 0,5861 

20 Херсонська 0,9003 0,0008 0,9961 0,9252 0,9901 0,0036 0,6360 

21 Хмельницька 0,8267 0,0000 0,9913 0,9133 0,9138 0,0084 0,6089 

22 Черкаська 0,6734 0,0027 0,9881 0,8605 0,6566 0,0100 0,5319 

23 Чернівецька 0,8358 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0019 0,6396 

24 Чернігівська  0,7919 0,0000 0,9900 0,9354 0,8474 0,0426 0,6012 

25 м.Київ 1,0000 0,4090 0,0000 0,7925 0,8354 0,0047 0,5069 

Джерело: Розраховано автором  
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За результатами інтегральної оцінки енергонезалежності побудовано 

рейтинг регіонів України, представлений  графічно на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Ранги областей за інтегральним коефіцієнтом енергонезалежності 

 

Причинами низького рівня енергонезалежності східних областей (зокрема, 

Донецької та Луганської областей) є високий рівень споживання ПЕР на душу 

населення та, відповідно, високий рівень енергоємності. Така ситуація зумовлює 

нарощування закупівель ПЕР у інших країнах, тому даним областям притаманна 

висока частка імпорту ПЕР у загальному обсязі імпорту товарів. В цих областях 

зосереджені найбільш енергоємні сфери діяльності, що сприяє збільшенню 

споживання енергії. Крім того, бойові дії на Сході, проведення АТО призвело до 

закриття багатьох шахт, інших підприємств, що негативно відобразилося на 

енергетичному стані областей. Крім того, застаріле обладнання, високий рівень 

технічної зношеності, недостатність інвестицій – також є факторами зниження 

рівня енергетичної незалежності цих регіонів та підвищення енергоємності 

виробництва. 

З метою виділення однорідних груп за інтегральною оцінкою енергетичної 

незалежності та розробки заходів щодо покращення енергетичної ситуації у 

кожній з них було виконано групування з використанням різних підходів до 

визначення величини інтервалу. Групування з рівними інтервалами та 

інтервалами, які змінюються в арифметичній прогресії, виявилися 

неефективними через зосередженість більшості областей в одній групі (з 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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рівними інтервалами – 16 регіонів у межах 0,5502-0,6396, з інтервалами в 

арифметичній прогресії – 20 регіонів у межах 0,4966-0,6396).  

Під час вивчення соціально-економічних явищ на макрорівні часто 

застосовують угруповання, інтервали яких будуються довільно, тому виходячи з 

результатів дослідження, було виділено такі групи за рівнем енергонезалежності 

регіонів: 

• до 0,4000 – вкрай низький рівень енергонезалежності (проблемні 

регіони); 

• 0,4001-0,5500 – низький рівень енергонезалежності;  

• 0,5501-0,6000 – середній рівень (перспективні регіони); 

• більше 0,6001 – високий рівень енергонезалежності (регіони-лідери). 

Отримані результати розподілу регіонів на однорідні групи та розраховані 

взаємозв’язки між показниками представлені в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Групування регіонів України за рівнем енергонезалежності у 2016 р. 

Складено й розраховано автором  

Групи регіонів 

за інтегральним 

показником 

Ч
и

сл
о
 р

ег
іо

н
ів

 

Назва регіонів 
С

ер
ед

н
ій

 р
ів

ен
ь 

ен
ер

го
-

н
ез

ал
еж

н
о
ст

і 

0,2820-0,4000 

Проблемні 

2 Донецька, Луганська 
0,3080 

0,4001-0,5500 

З низьким 

рівнем 

7 Запорізька, Волинська, Івано-

Франківська, м. Київ, Черкаська, 

Полтавська, Дніпропетровська 

0,4961 

0,5501-0,6000 

Перспективні 

регіони 

5 Київська, Житомирська, 

Харківська, Вінницька, Одеська 0,5841 

0,6001-0,6396 

Регіони-лідери 

11 Чернігівська, Львівська, 

Рівненська, Хмельницька, 

Миколаївська, Тернопільська, 

Закарпатська, Кіровоградська, 

Херсонська, Сумська, Чернівецька 

0,6190 

Всього 25 - 0,5528 
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На картограмі зображено однорідні групи регіонів України за рівнем 

енергетичної незалежності (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Картограма регіонів України за інтегральним показником 

енергонезалежності у 2016 р. 

 

Однорідність регіонів за рівнем енергетичної незалежності зумовлює і 

однорідність (однотипність) регіональної політики щодо забезпечення 

енергонезалежності.  

Перша група, в яку потрапили області з низьким рівнем 

енергонезалежності, представлена Донецькою та Луганською областями. Як 

видно, найбільш енергозалежними  є області з переважно індустріальним типом 

розвитку. Це пов'язано з тим, що індустріальний тип розвитку найбільш 

енергоємний. Луганська і Донецька області - це райони, де співвідношення 

промисловості і сільського господарства становить 10:1. У 2016 р. частка 

областей у обсязі реалізації продукції добувної промисловості та розробки 

кар'єрів становила 16,1% загальнодержавного показника без урахування зони 

проведення антитерористичної операції. Основною проблемою досягнення 

прийнятного рівня енергонезалежності Донбаського регіону є високий рівень 

енергоспоживання (Донецька обл. - 17,9% загальнодержавного рівня, Луганська 
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обл. – 4,6%), при цьому спостерігаються найвищі показники енергоємності 

виробництва (по 0,1756 т у.п./тис. грн. для кожної з областей при середньому по 

країні 0,0593 т у.п./тис. грн.). За рахунок високого енергоспоживання в регіонах 

спостерігається найвищий імпорт ПЕР (частка імпорту ПЕР у загальному обсязі 

імпорту для Донецької області складає 59,6%, Луганської – 47,8%). Всі ці факти 

говорять про те, що в даних регіонах досить неефективно використовуються 

енергоресурси, що призводить до енергетичної залежності.  

Однією з головних причин занепаду енергетичної сфери у Донецькій та 

Луганській областях та в цілому в країні стала війна на Сході України та 

проведення АТО. Упродовж багатьох років незалежності України вугілля 

залишалося найбільш надійним енергетичним ресурсом в енергобалансі країни. 

А після підвищення цін на природний газ у 2005 р. вугілля почало розглядатися 

як надійний ресурс забезпечення національної енергетичної безпеки. Проте, 

починаючи з липня 2014 р., внаслідок захоплення частини території Донецького 

вугільного басейну, де знаходяться найбільші поклади антрацитового вугілля, 

швидкими темпами відбулося скорочення видобутку [47, с. 57].  

Після значного падіння у 2014 р. видобутку вугілля шахти Донецької 

області за 2016 р. забезпечили видобуток 15,639 млн т вугілля (+8,8% відповідно 

до рівня     2015 р.), Луганської – 5,352 млн т, (+16,2%). Хоча й не суттєво, проте 

зростання видобутку вугілля стало можливим завдяки частковому відновленню 

роботи деяких шахт у зоні АТО і вивезенню продукції з непідконтрольної 

території [47, с. 60]. 

На початку 2017 р. міністром енергетики та вугільної промисловості 

України   І. Насаликом була зроблена заява про плани збільшення видобутку 

вугілля на державних шахтах на 25 тис. т/добу з метою підвищення річного 

обсягу видобутку вугілля державними шахтами до близько 9,125 млн т, що 

майже у 1,6 рази більше, ніж у 2016 р. У 2017 р. на модернізацію і технічне 

переоснащення шахт було передбачено 850 млн грн., що має позитивно 

позначитися на роботі вугільної промисловості. І сьогодні вже можна 

спостерігати результати, зокрема, вугледобувні підприємства України в січні 
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2017 р. збільшили видобуток вугілля на 16,9% (на 529,2 тис. т), порівняно з 

аналогічним періодом 2016 р. – до 3,660 млн т. Зокрема, вугледобувні 

підприємства, що належать до сфери управління профільного міністерства, в 

січні 2017 р. збільшили видобуток на 1,7% (на 8 тис. т) – до 466,5 тис. т, у т.ч. 

видобуток енергетичного вугілля зріс на 10,3% (на 34,1 тис. т) – до 365,9 тис. т, 

тоді як видобуток коксівного, навпаки, скоротився на 20,5% (на 26 тис. т) – до 

100,7 тис. т [47, с. 60]. 

Дефіцит вугілля призвів до браку його запасів на підприємствах теплової 

генерації, що позначається на роботі станцій, які змушені знижувати виробничі 

потужності, що може загрожувати стабільності функціонування Об’єднаної 

енергетичної системи України. Вказані вище причини змушують Україну дедалі 

більше імпортувати вугілля, тим самим створюючи нову залежність для держави 

– вугільну.  

Підсумовуючи, автором було складено схему основних характеристик 

економічного становища найбільш енергозалежних регіонів та розроблено 

заходи щодо покращення ситуації в енергетичному комплексі (рис. 2.10). 

У другу групу увійшли Запорізька, Волинська, Івано-Франківська, 

Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області та м. Київ. Для цих регіонів 

характерні «середні» показники соціально-економічного розвитку, в тому числі 

і енергетичного сектору. В цілому в цій групі знаходяться індустріально-аграрні 

області, де частка обсягу реалізованої промислової продукції у загальному обсязі 

по країні на 2016 р. склала 40,1%. Тому головною проблемою у другій групі є 

висока частка імпорту ПЕР у загальному його обсязі (в середньому 22,7%), що 

зумовлене поганим станом технологічного обладнання та, відповідно, 

призводить до підвищення енергоємності виробництва. Технічний стан 

енергетичного обладнання досяг критичного рівня, а нарощування ВРП 

відбувається за рахунок збільшення обсягів техніки, а не за рахунок підвищення 

ефективності використання ПЕР, тобто за рахунок екстенсивного фактору 

економічного зростання. 
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Для забезпечення підвищення рівня енергонезалежності в даних областях 

необхідно повністю модернізувати енергетичні об'єкти, створити умови для 

залучення інвестицій в енергетичний сектор, підвищити видобуток ПЕР, 

ефективність їх використання (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.10. Загальне становище розвитку енергетики першої групи регіонів 

Група №1 (Донецька, Луганська області) 

Загальні риси 

Високоіндустріальні області, наявність власних ПЕР, багатогалузевого 

господарського комплексу, великих конкурентоспроможних підприємств, 

науково-технічного та виробничого потенціалу у вугільній, транспортній, хімічній 

і нафтохімічній галузях для розробки й освоєння інновацій, великих міст із 

розвиненою виробничою інфраструктурою 

Характерні ознаки 

• недостатня завантаженість виробничих потужностей, висока зношеність 

основних засобів на підприємствах, застарілість технологій, значно вичерпана 

ресурсна база, як наслідок, - висока витратність і низька енергоефективність 

виробництва; 

• незадовільний рівень інноваційної діяльності на підприємствах областей; 

• недостатній обсяг притоку зовнішнього капіталу; 

• значна залежність від зовнішніх ресурсів: енергетичних (нафта, газ, 

електроенергія), сировинних (залізна руда й ін.) тощо; 

• низька інвестиційна привабливість (особливо в останні роки через 

загострення конфлікту на Сході України); 

• низькі темпи реформування традиційних галузей економіки, в т.ч. вугільної; 

• проведення АТО у даних областях, що стримує розвиток енергетичної 

сфери, залучення інвестицій тощо. 

  

Заходи щодо покращення стану енергетичної сфери 

• створення умов для сприятливого інвестиційного клімату в даних регіонах; 

• відновлення повноцінного функціонування та розвитку промислового 

комплексу, зокрема вугільної промисловості; 

• збільшення видобутку ПЕР для задоволення власних потреб та 

налагодження експортних каналів збуту ПЕР; 

• впровадження альтернативних джерел енергії, зокрема вітроенергетики як 

однієї з найперспективніших для даних областей (середня швидкість вітру на 

висоті 30 м – 5 м/с); 

• перехід на новітні технології, повна модернізація застарілого обладнання. 
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Рис. 2.11. Загальне становище розвитку енергетики другої групи регіонів 

Група №2 (Запорізька, Волинська, Івано-Франківська, м. Київ, 

Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області) 

Загальні риси 

Вигідне географічне розташування регіонів, що сприяє розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності (зокрема, Івано-Франківська область є 

географічним центром Європи), значні запаси корисних копалин, наявність 

потужних підприємств паливно-енергетичної, хімічної, машинобудівної, 

деревообробної та легкої промисловості, здатних виробляти 

конкурентоспроможну продукцію; багатопрофільного сільськогосподарського 

комплексу (зокрема, за родючістю земель Черкащина посідає перші місця в 

державі) та туристично-рекреаційного сектору 

Характерні ознаки 

• низький рівень використання енергозберігаючих технологій; 

• низька інноваційність економік; 

• велика кількість недіючих підприємств і підприємств-банкрутів; 

• незадовільна робота комунальних служб; 

• нерозвинена та застаріла комунальна інфраструктура; 

• тенденція зменшення експорту товарів та послуг; 

• зношенність основних засобів, застарілі технології на промислових 

підприємствах; 

• високий рівень енергоспоживання в бюджетних та житлових будинках, у 

виробництві товарів та послуг 

• недостатня спрямованість інвестицій на інноваційну модель розвитку 

• висока залежність економік областей від енергетичних ресурсів 

 

Заходи щодо покращення стану енергетичної сфери 

• посилення транскордонного та міжрегіонального співробітництва; 

• розвиток курортно-рекреаційних зон (особливо для Волинської, Івано-

Франківської, Запорізької областей та м. Києва); 

• розвиток аграрного сектору у Волинській та Черкаській областях ; 

• зниження споживання ПЕР у економіці регіонів та населенням (особливо це 

стосується Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської областей та м. Києва, де 

обсяги споживання ПЕР є одними з найбільших в Україні); 

• впровадження альтернативних джерел енергії (гідроенергетика – м. Київ, 

Черкаська, Дніпропетровська області; сонячна енергія – Запорізька, 

Дніпропетровська, Черкаська області; вітроенергетика – Івано-Франківська, 

Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська області); 

• створення сприятливого інвестиційного клімату в енергетичній сфері 

(Дніпропетровська область та м. Київ займають лідируючі позиції за розміром 

інвестицій), перехід на інноваційні технології; 

• значні поклади ПЕР дозволяють збільшити їх видобуток у 

Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Івано-Франківській областях. 
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Третю групу представляють Київська, Житомирська, Харківська, 

Вінницька, Одеська області.  Можна припустити, що об'єднання цих областей в 

одну групу пов'язано з транскордонним сусідством, а також обумовлено 

розвитком в них туристичної, аграрної та промислової  сфер. Дані області 

межують не тільки з регіонами України, а й з іншими країнами. Так, Київська та 

Житомирська області з Білоруссю, Харківська – на півночі – з Росією, Вінницька 

– на півдні – з Молдовою, Одеська – з Румунією та Молдовою.  

Для областей цієї групи доцільно встановлювати нові і розвивати існуючі 

ділові зв'язки з державами-сусідами. Така співпраця збільшить експорт і імпорт 

товарів і послуг регіонів, приплив іноземних інвестицій, що забезпечить 

збільшення виробництва, а також оновлення застарілих технологій, що, в свою 

чергу, позитивно позначиться на національному рівні енергонезалежності. 

Для Вінниччини доцільним буде розвиток аграрного сектору, оскільки 

саме в цьому регіоні, згідно зі Стратегією збалансованого регіонального 

розвитку області [123, с. 36], наявний потужний сільськогосподарський 

комплекс та експортний потенціал аграрної продукції (високий рівень кооперації 

сільського господарства з переробними підприємствами; розвинена 

інфраструктура для зберігання рослинницької продукції (елеваторне 

господарство, плодоовочеві сховища), потужний бурякоцукровий комплекс. 

Саме приділення уваги цьому сектору сприятиме подальшому економічному, а 

отже й енергетичному розвиткові області, що зумовлено менш витратним 

споживанням ПЕР у аграрному секторі. 

Недостатня диверсифікація промисловості та ринків збуту промислової 

продукції, проте сприятливі кліматичні умови для розвитку сільського 

господарства притаманні і Житомирській області. Однак, низька природна 

родючість більшості ґрунтів та погіршення їх якісних характеристик, особливо у 

зоні Полісся, - є гострою проблемою Житомирщини [124, с. 91]. Тому 

проведення ефективної політики в аграрному секторі є необхідною умовою для 

покращення економічної та енергетичної ситуації в області.  
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Сприятливі умови для ведення сільського господарства, високий 

інтелектуальний потенціал в сфері АПК, наявність високих технологій в галузі 

сільського господарства притаманні для Київської області. Клімат області та 

структура сільськогосподарських угідь сприятливі для розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Перспективним для даного регіону, згідно 

зі Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року [121, c. 30], є 

включення територій зони відчуження в сільськогосподарську діяльність, 

зростання інвестицій в АПК, підвищення якості товарів та послуг до 

європейських стандартів. 

Оптимальними рішеннями для підвищення рівня енергонезалежності 

Харківської області є зменшення енергоємності виробництва за рахунок 

впровадження інноваційної технології, оновлення матеріально-технічної бази 

підприємств. Даний регіон є лідером з видобутку природного газу (40% 

загальнодержавного видобутку) з великим довгостроковим потенціалом 

збільшення видобутку у кілька разів, притаманні сприятливі природні умови для 

розвитку сільського господарства (перше місце серед регіонів України по збору 

пшениці й третє місце по валовому збору зернових у 2014 р.) та розвинена 

переробна промисловість (машинобудування, фармація; підприємства 

енергомашинобудування – світові гравці ринку; позиції основного 

національного розробника, виробника та експортера бронетехніки). Фактор, 

який стримує розвиток енергетичної незалежності регіону, є критична (80%) 

залежність обсягів електрогенерації від постачання кам’яного вугілля, 

зосередженість 80% генерації на Зміївській ТЕС поряд із відсутністю 

високовольтних магістральних електромереж, енерго-, ресурсовитратність ЖКГ 

та промисловості, високий рівень зносу основних засобів. [125, с. 148-149]. 

Як і для всіх областей третьої групи, високий аграрний потенціал 

притаманний і Одеській області. Крім того, для даної області характерний також 

потужний промисловий комплекс та розвиток туристичного бізнесу. Але висока 

зношеність основних засобів, низька частка підприємств, що  впроваджують 

інновації (15,7%), недостатній обсяг інвестицій в основний капітал – є основними 
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факторами занепаду енергетичної сфери Одеської області [122, с. 37]. Схема 

стану економічного та енергетичного становища областей третьої групи 

наведена на рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12. Загальне становище розвитку енергетики третьої групи регіонів 

Група №3 (Київська, Житомирська, Харківська, Вінницька, Одеська області) 

Загальні риси 

Області третьої групи межують не тільки з іншими регіонами України, а й з 

іншими державами, притаманна потужна ресурсна база (сільське господарство, 

водні ресурси), диверсифікована спеціалізація регіонів 

Характерні ознаки 

• технічна та технологічна відсталість більшості підприємств, що виробляють 

неконкурентоспроможну продукцію; 

• низький рівень обслуговування в туристичній сфері; 

• відсутність планування в агропромисловому комплексі областей; 

• велика зношеність основних засобів (промисловість, сільське 

господарство); 

• низька частка підприємств, що впроваджують інновації; 

• недостатній обсяг інвестицій в основний капітал; 

• наявність перспективних галузей для розміщення інвестицій; 

• енергозалежність від зовнішніх джерел енергопостачання; 

• недостатньо інтенсивне використання вигідного геополітичного 

положення. 

 

Заходи щодо покращення стану енергетичної сфери 

• налагодження та розвиток ділових зв’язків з країнами-сусідами; 

• створення сприятливого інвестиційного клімату, що зумовить розвиток 

інновацій, оновлення обладнання для більш ефективного використання ПЕР; 

• оптимізація єдиної системи теплопостачання та реконструкції тепломереж; 

• великі запаси ПЕР у Харківській області (природного газу, бурого та 

кам’яного вугілля, нафти) та Одеській області (нафта) зумовлюють необхідність 

залучення доходів від експлуатації газових родовищ для розвитку регіонів; 

• розвиток сфери послуг (особливо у Вінницькій, Житомирській областях); 

• популяризація туристичних і рекреаційних послуг; 

• розвиток сонячної енергетики найбільш характерний для Одеської, 

Київської, Харківської та Вінницької областей; 

• необхідність впровадження вітроенергетики в Одеській області (середня 

швидкість вітру – 5 м/с); 

• зменшення споживання ПЕР шляхом більш ефективного їх використання у 

Київській, Харківській, Одеській областях; 

• налагодження газотранспортних шляхів для транзиту ПЕР в інші країни. 
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У четверту групу входять найбільш енергонезалежні регіони. Так, у дану 

групу входять 11 областей. Середній рівень енергонезалежності для цієї групи 

складає 0,619. Для цієї групи характерний низький рівень енергоємності 

відносно інших регіонів (середній рівень склав 0,0382 т у.п./тис. грн.), імпорту 

енергоресурсів (в середньому 23606 тис. дол. США (4,2% від загального обсягу 

імпорту) при середньому рівні по Україні 229578 тис. дол. США), споживання 

ПЕР на душу населення (в середньому 1,2 т у.п./1 особу). При цьому слід 

зазначити, що для даної групи характерний низький обсяг реалізованої продукції 

добувної промисловості та розробки кар’єрів на душу населення (середній рівень 

склав 1 млн 39 тис. грн./1 особу).  

Така ситуація пов’язана у першу чергу зі спеціалізацією на аграрний та 

туристичний сектори. Не зважаючи на лідерство даних областей за інтегральним 

показником енергонезалежності, слід зауважити, що його рівень є достатньо 

низьким, враховуючи, що розрахунки проводилися на основі фактично 

досягнутих рівнів. Враховуючи спеціалізацію регіонів, можливість розвитку 

енергетичного комплексу в них, побудована схема управлінських заходів щодо 

покращення енергетичної ситуації (рис. 2.13). Можна помітити, що для більшості 

областей існують спільні негативні фактори енергетичної незалежності, серед 

яких можна виділити недостатність інвестицій в енергетичну сферу, застарілість 

та зношеність обладнання, низьку енергоефективність виробництва, 

недостатність власних ПЕР для задоволення потреб областей, залежність від 

імпорту ПЕР. Тому вважаємо, що крім комплексної енергостратегії України, для 

ефективного управління енергетичною галуззю необхідно розробити 

енергетичні стратегії розвитку для кожного регіону, які б враховували як спільні 

загрози енергетичній безпеці, так і індивідуальні особливості кожного регіону. 

Таким чином, кожен регіон України має свою специфіку, яка визначає той 

або інший рівень його енергонезалежності. Угрупування регіонів дозволило 

виявити ці особливості, розробити управлінські рішення щодо використання 

енергетичного потенціалу для кожної групи регіонів з урахуванням 

індивідуальних регіональних характеристик. 
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Рис. 2.13. Загальне становище розвитку енергетики четвертої групи 

Група №4 (Чернігівська, Львівська, Рівненська, Хмельницька, 

Миколаївська, Тернопільська, Закарпатська, Кіровоградська, Херсонська, 

Сумська, Чернівецька області) 

Загальні риси 

Низька диверсифікація промисловості; належність до туристично-

рекреаційної, аграрної спеціалізації; розвинений IT-сектор. 

Характерні ознаки 

• низький рівень використання джерел альтернативної енергії, впровадження 

енергоефективних технологій; 

• невідповідність більшості видів сільськогосподарської та харчової 

продукції стандартам ЄС; 

• низька інвестиційна привабливість регіонів; 

• значний туристичний потенціал; 

• висока залежність від імпортного природного газу; 

• наявність виробничої бази для розвитку енергетичної галузі, в т.ч. 

альтернативних джерел енергії 

 

Заходи щодо покращення стану енергетичної сфери 

• розвиток аграрного сектору (створення нових робочих місць в АПК, 

посилення ролі державного регулювання сільського господарства  за допомогою 

цінової, податкової, кредитної політики) в усіх областях даної групи, окрім 

Чернігівської, для якої доцільно розвивати IT-сферу, малий бізнес та будівництво; 

• збільшення видобутку ПЕР: Закарпатська, Львівська, Тернопільська, 

Херсонська, Чернігівська, Рівненська обл. – нафтогазоносні регіони; 

Кіровоградська обл. – єдиний регіон в Україні, який багатий урановими 

родовищами;  

• розширення зовнішніх економічних зв’язків та збільшення обсягів експорту 

ПЕР;  

• для областей Західної України, Миколаївської та Херсонської областей слід 

розвивати туристичний бізнес для залучення туристів та вливання капіталу. 

Розвиток інфраструктури найцікавіших і перспективних рекреаційних і 

туристичних проектів, збалансований розвиток інфраструктури господарства і 

курортних комплексів, посилення контролю держави над рекреаційними об'єктами 

з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туристичного ринку, а 

також поліпшення якості сервісу забезпечить надходження коштів до бюджетів 

усіх рівнів, створить сприятливі умови для залучення інвестицій, поліпшить 

кадрове забезпечення та розширення асортименту туристичних послуг, сприятиме 

соціально-економічному розвитку регіонів та зростанню якості життя населення, 

створить позитивний імідж на національному та світовому рівнях; 

• для Львівської області доцільне зниження енергоспоживання шляхом 

модернізації та оновлення обладнання, раціональної економії ПЕР., оскільки їх 

обсяги у даному регіоні є надзвичайно великими. 
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2.3. Оцінка ефективності використання енергоресурсів в економіці 

України  

 

Енергетична незалежність – стратегічне завдання Уряду країни. На шляху 

його виконання важливу роль відіграє питання ефективного споживання 

енергоресурсів. У 2016 р. Україна разом з розв’язанням украй складних поточних 

проблем енергетичної безпеки продовжувала реалізовувати необхідні реформи в 

енергетичній галузі. Від результатів пошуку її оптимальної конфігурації, 

результативності реформ в окремих її сегментах, ефективності державно-

приватного партнерства, забезпечення конкуренції і сталого розвитку в 

енергетичному секторі України залежатимуть її майбутнє і просування обраним 

шляхом євроінтеграції.  

Інтеграція України у світову економіку та її європейський вибір, що 

одержав підтримку з боку світового співтовариства, передбачає підвищення 

якості життя, досягнення нашою країною європейських стандартів, підвищення 

ефективності в усіх сферах, у тому числі й енергоефективності. Разом з тим, 

висока ступінь фізичного зносу основних засобів і технологічне відставання в 

найбільш енергоємних галузях, низький рівень впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання, як в промисловості, так і серед населення, високий 

рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні, невідповідність 

тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво призвели 

енергетичний комплекс країни до неможливості ефективно функціонувати і 

виконувати свої функції. Все помітніше проявляється нездатність даної сфери 

економіки гнучко і оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища. 

Існуюча система управління енергетичним комплексом є неефективною і 

потребує ретельного вивчення, економічно обґрунтованих управлінських 

рішень, удосконалення нормативно-законодавчої бази. Тому актуальною для 

країни залишається завдання ефективності використання енергетичних 

матеріалів, які є невід'ємною частиною національного багатства, підвищення 

енергонезалежності країни. 
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Одним з основних показників, що відображають ефективність 

використання ПЕР в країні, є енергоємність виробництва, що показує 

використання ПЕР на одну грош. од. ВВП. 

Як зазначалося у п. 1.2, енергоємність ВВП України в кілька разів 

перевищує показники розвинених країн Європи та Азії. Висока енергоємність 

ВВП України пояснюється структурою національної економіки, зміщеної у бік 

більш енергоємних галузей, істотного технологічного відставання більшості 

галузей економіки від рівня розвинутих країн, а також цінових диспропорцій на 

внутрішніх енергетичних ринках. Разом з тим, на рис. 2.14 спостерігаємо 

тенденцію спаду енергоємності виробництва в Україні. 

 

Рис. 2.14. Динаміка енергоємності ВВП України, т у.п./1000 грн.  

Розраховано автором на основі [41] 

 

З метою отримання достовірних показників динаміки енергоємності 

виробництва дані ВВП України були перераховані у ціни 2007 р. на основі 

індекса-дефлятора. В цілому спостерігаємо поступову тенденцію спаду 

енергоємності ВВП, проте, як зазначалося у п. 1.2, рівень енергоємності 

виробництва в Україні значно вищий за аналогічний показник по іншим країнам 

світу.  

Фінансова криза 2008-2009 рр. відобразилася на енергетичному секторі 

країни. Світова економічна криза зумовила скорочення обсягів виробництва та 

негативно вплинула на рівень енергоємності. Так, у 2009 р. енергоємність ВВП 

зросла до 270 кг у.п./1000 грн. (на 1,8%), що спричинено швидшим темпом 
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падіння ВВП (зниження на 14,7%) порівняно с темпом падіння споживання ПЕР 

в економіці країни (зниження на 13,2%). Це свідчить про те, що економіка 

України у цей період функціонувала неефективно, проте вже у 2010 р. ситуація 

стабілізувалась і показники енергоємності поступово почали знижуватись. 

Причому зниження даних показників за період 2010-2014 рр. відбувалося за 

рахунок інтенсивних факторів розвитку економіки, про що свідчать темпи 

зростання ВВП та використання ПЕР в економіці України (рис. 2.15). Серед них 

можна виділити реалізацію політики енергозбереження і реформування 

житлово-комунальної сфери, суттєвий стимулюючий вплив спричинено також 

заміщенням використання природного газу ТЕС і ТЕЦ для виробництва енергії 

на тверде паливо [49].  В 2016 р. ситуація знов погіршилась, про що свідчать 

випереджаючі темпи зростання споживання ПЕР над темпами зростання ВВП 

(випередження на 2,2%).  

 

Рис. 2.15. Динаміка змін реального ВВП та споживання ПЕР в економіці 

України за 2008-2016 рр., у % до попереднього року [розраховано автором] 

 

Зниження споживання ПЕР в Україні  у 2014-2015 рр. зумовлене, в першу 

чергу, кризовими явищами у політичній та економічній сферах, що спричинило 

значне падіння ВВП у 2014 році порівняно з рівнем 2013 року на 10,1% та ще на 

9,1% у 2015 р. порівняно з 2014 р. З цього часу влада України розпочала нову 

політику в енергетичній сфері, орієнтуючись на європейський ринок 
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енергоресурсів, заміщаючи Російську Федерацію – головного постачальника 

ПЕР.  

Серед факторів екстенсивного зниження споживання енергоресурсів 

можна виділити підвищення тарифів на енергоресурси для населення. Після 

різкого підвищення тарифів населення спробувало максимально скоротити 

споживання газу і при можливості замінити його в індивідуальному опаленні 

поновлюваними джерелами (в першу чергу дровами). Крім того, в статистиці за 

2014 р. відображені поставки газу для населення в зону АТО, які були припинені 

в лютому 2015 р. Тарифи на електроенергію для населення були збільшені на 

50,3%. Разом ці фактори призвели до падіння споживання газу і електроенергії 

населенням на 22% і 7% відповідно. На відміну від індивідуального опалення 

газом велика частина населення, яка підключена до централізованого 

теплопостачання, позбавлена можливості регулювати своє споживання теплової 

енергії. Масштаб проведених заходів щодо підвищення енергоефективності був 

дуже незначний [87]. 

Особливу увагу слід приділити рівню енергоємності виробництва у 2016 р. 

Після значного падіння споживання ПЕР у 2015 р. спостерігається зростання 

показника на 4,6% порівняно з зростом ВВП за цей період на 2,3%, що, 

безумовно, негативно відобразилося на рівні енергоємності ВВП (показник зріс 

на 2,2%). Упродовж 2016 р. населення та бізнес активно долучалися до заходів 

енергозбереження та забезпечення енергоефективності. Зокрема, завдяки 

державній підтримці, населення активно здійснювало модернізацію (оснащення 

засобами обліку споживання енергоресурсів, утеплення тощо) житлових 

приміщень, а бізнес – масово переходить на енергозберігаючі технології. Це 

свідчить про початок формування у країні нової культури виробництва і 

споживання енергетичних ресурсів. Підвищення енергоємності пов’язано з 

неефективним використанням ПЕР, критичним ступенем зносу енергетичного 

обладнання, недостатністю вливання інвестицій, що зумовлює вкрай високий 

рівень енергоємності.  
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Ефективність функціонування енергетичного сектору у значній мірі 

залежить від структури виробництва. У галузевій структурі національної 

економіки традиційно переважають енергоємні галузі. Значна частка 

енерговитрат, як первинних, так і вторинних, припадає на промисловість. На рис. 

2.16 наведено динаміку енергоємності промислового виробництва у співставних 

цінах 2007 р. 

 

Рис. 2.16. Динаміка енергоємності промислового виробництва, т у.п./1000 

грн. Розраховано автором на основі [41] 

 

Як видно, ситуація у промисловості аналогічна ситуації в цілому по 

економіці країни. Щорічно в середньому за аналізований період темп падіння 

енергоємності склав 3,2%. У 2016 р. на 1000 грн. реалізованої промислової 

продукції припадало 83,7 кг у.п., тоді як у 2015 р. – 69,7 кг у.п. Це свідчить про 

те, що з пожвавленням економічної ситуації в Україні зростає енергоємність 

промислового виробництва, що, у свою чергу, негативно впливає на рівень 

енергонезалежності країни в цілому, тому вживання заходів щодо ефективного 

використання ПЕР у промисловості має важливе значення.  

Імпорт енергетичних ресурсів безпосередньо залежить від ступеня 

ефективності їх використання. Для її оцінки в роботі запропоновано показник 

рівня імпорту ПЕР до ВВП, за допомогою якого також можна простежити 

ступінь імпортозалежності по ПЕР від інших країн. Динаміка цього показника 

представлена на рис. 2.17. 
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Рис. 2.17. Рівень імпорту ПЕР до ВВП у фактичних цінах, % 

Розраховано автором на основі [41] 

  

За період 2007-2017 рр. даний показник має неоднозначну тенденцію. 

Значне зростання рівня імпорту ПЕР до ВВП спостерігалося в 2011 р. на 3,1 в.п. 

у порівнянні з рівнем попереднього року. Як зазначається на сайті Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України [81], збільшення закупівлі ПЕР 

(в основному, російського газу) в першому півріччі 2011 р. відбулося через 

прогнозоване його подорожчання в другому півріччі 2011 р. (в 2011 р. в 

порівнянні з 2010 р. ціна за 1000 куб. м природного газу зросла на 48,3 дол). У 

2012 р. також відбулося зростання ціни на газ до 426 дол/тис. куб. м (на 117 дол), 

при цьому рівень імпорту ПЕР до ВВП знизився на 2,6 в.п., в основному за 

рахунок зниження споживання ПЕР на 5,9% (з 182,6 млн т у.п. до                          

171,9 млн т у.п.). Значне зниження рівня імпорту ПЕР до ВВП відбулося в 2013 

р. у порівнянні з рівнем 2012 р. на 3,3 в.п. Це пояснюється зниженням ціни на газ 

до 413,5 дол/тис. куб. м, зниженням споживання ПЕР на 3,6% в порівнянні з 

рівнем 2012 р., а також збільшенням видобутку власного вугілля на 1,7% та 

природного газу на 4%. 

Надалі обсяг імпорту ПЕР мав значну тенденцію спаду в середньому 

щорічно за період 2013-2016 рр. на 28,2% (у 2016 р. імпорт ПЕР склав             

7851,5 млн дол. США), що спричинено різким підвищенням курсу долара, 

зменшенням споживання ПЕР, падінням суспільного виробництва та 

переорієнтацією України на європейський ринок ПЕР. Ці фактори зумовили 
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зниження рівня імпорту ПЕР до ВВП до 8,4% у 2016 р. Така ситуація свідчить 

про переважання екстенсивних заходів досягнення енергонезалежності України. 

Поступове пожвавлення економічного стану України у 2017 р. спричинило 

зростання імпорту енергоресурсів. Так, більш прискорене зростання імпорту 

ПЕР (в 1,23 рази) порівняно зі зростанням ВВП негативно відобразилося на рівні 

імпорту ПЕР до ВВП (+2 в.п.), що свідчить про підвищення імпортозалежності у 

2017 р. порівняно з 2016 р. 

Аналіз динаміки показників ефективності використання ПЕР не дозволяє в 

повній мірі визначити рівень енергонезалежності країни. Стан і розвиток ступеня 

енергонезалежності України включає в себе різні соціально-економічні 

показники, які неможливо однозначно оцінити, тому для проведення 

комплексної оцінки енергонезалежності застосовано метод багатовимірної 

середньої. Серед показників енергетичної незалежності України були виділені 

наступні, представлені у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Показники енергонезалежності України 

Показник Вплив на енергонезалежність 

ВВП на душу населення, грн./ос. (х1) Стимулятор 

Виробництво енергетичних матеріалів, тис. т 

н.е. (х2) 

Стимулятор 

Експорт енергетичних продуктів, тис. дол. США 

(х3) 

Стимулятор 

Інвестиції в основний капітал за ВЕД 

«Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», млн грн. (х4) 

Стимулятор 

Обсяг реалізованої промислової продукції за 

ВЕД «Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», млн грн. (х5) 

Стимулятор 

Загальний обсяг споживання ПЕР у країні, млн т 

у.п. (х6) 

Дестимулятор 

Енергоємність виробництва, т у.п./1000 грн. (х7) Дестимулятор 

Рівень імпорту ПЕР до ВВП, % (х8) Дестимулятор 

Імпорт енергетичних продуктів, млн дол. США 

(х9) 

Дестимулятор 

Ступінь зносу ОЗ за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря», % (х10) 

Дестимулятор 

Питома вага природного газу у структурі 

споживання ПЕР, % (х11) 

Дестимулятор 
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Дані показники були взяті за 2007-2016 рр. з метою визначення тенденції 

та аналізу динаміки інтегрального показника енергонезалежності України 

(додаток В). Для підвищення якості результатів дослідження розрахована 

вагомість кожного фактору за допомогою методу аналізу ієрархій (МАІ). 

Встановлені оцінки базувалися на наступній шкалі відносин (табл. 2.11), 

запропонованої засновником МАІ – Т. Сааті. 

Таблиця 2.11 

Шкала відносин 

Значимість Визначення Характеристика переваг 

1 2 3 

1 Однакова значимість Рівнозначна цінність, тобто два судження 

вносять однаковий вклад у досягнення мети 

3 Деяка перевага значимості 

одного судження над іншим 

(слабка значимість) 

Існують розуміння на користь переваги 

одного судження над іншим, однак ці 

розуміння недостатньо переконливі 

5 Істотна або сильна 

значимість 

Мають місце наукові дані або логічні 

судження (або власні відчуття) щодо 

переваги одного судження над іншим 

7 Очевидна або дуже сильна 

значимість 

Переконлива перевага одного судження над 

іншим 

9 Абсолютна значимість Свідчення або відчуття на користь переваги 

одного судження над іншим найвищою 

мірою переконливі 

2, 4, 6, 8 

 

Проміжні значення між 

двома сусідніми судженнями 

 

Ситуація, коли необхідно компромісне 

рішення 

 

Зворотні 

значення 

приведених 

ненульових 

значень 

 

1/2, 1/3, 1/4 і т. д. прив- 

ласнюються симетричним 

(стосовно діагоналі) 

співвідношенням 

 

Значимість судження менше значимості 

порівнюваного з ним 

 

Джерело [135, с. 39-40] 

 

За шкалою відносин шляхом попарних порівнянь на основі матриці оцінок 

рівня значимості формується матриця, розраховується власний вектор 
i  і 

нормований вектор 
i , окремі координати якого виступають мірою значимості 

або вагою відповідного судження.  
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Власний вектор 
i  розраховується як середня геометрична з добутку 

оцінок пріоритетності i-го судження перед j-тим при попарному зіставленні 

їхньої значимості. 

m
imiiim

j

iji aaaaa ==  ...321 , 

;,1 mi =    ;,1 mj =    де m - кількість обраних факторів. 

Результати розрахунків, здійснені за доромогою методу аналізу ієрархій, 

представлені у табл. 2.12. 

Для визначення нормованого вектора 
i  елементи власного вектора 

i

підсумовуються і розраховується частка кожного з них у загальній сумі, тобто:  

;

1


=

=
m

i

i

i
i




         1= i  

Окремі елементи вектора 
i  виступають мірою значимості і-го фактора 

енергонезалежності та інтерпретуються найчастіше як вагові коефіцієнти або 

елементи шкали [135, с. 39-40]. 

Надалі нормування показників відбувалося на основі фактично 

досягнутого максимального значення показників та розраховане за формулою: 

- для стимуляторів: 
max

ij

ij

j

X
Z

X
= ; 

- для дестимуляторів: 
max

1
j

ij

ij
X

X
Z −= . 

Визначення інтегрального показника енергетичної незалежності України 

розраховано за формулою: 




=
i

iij

j

Z




  

 

Розрахована комплексна оцінка може змінюватися від 0 до 1, причому 

значення, наближене до 1,  характеризує повну енергетичну незалежність 

держави. Результати нормування показників та інтегральна оцінка представлені 

у табл. 2.13. 
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Таблиця 2.12 

Матриця оцінок рівня значимості факторів енергонезалежності України 

Фактор енергонезалежності 
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ВВП на душу населення, грн./ос. (х1) 
1,000 0,143 0,250 0,200 0,333 0,143 0,143 0,200 0,200 0,143 0,143 0,212 0,014 

Виробництво енергетичних 

матеріалів, тис. т н.е. (х2) 
7,000 1,000 3,000 5,000 2,000 0,167 0,143 5,000 1,000 3,000 3,000 1,636 0,111 

Експорт енергетичних продуктів, тис. 

дол. США (х3) 
4,000 0,333 1,000 0,250 5,000 0,167 0,167 0,333 0,200 0,200 0,200 0,441 0,030 

Інвестиції в основний капітал за ВЕД 

«Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря», 

млн грн. (х4) 

5,000 0,200 4,000 1,000 4,000 3,000 3,000 5,000 4,000 3,000 0,250 2,010 0,136 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», млн грн. 

(х5) 

3,000 0,500 0,200 0,250 1,000 0,200 0,200 0,333 0,333 0,250 0,200 0,368 0,025 

Загальний обсяг споживання ПЕР у 

країні, млн т у.п. (х6) 
7,000 6,000 6,000 0,333 5,000 1,000 0,333 4,000 5,000 0,333 3,000 2,058 0,139 

Енергоємність виробництва, т 

у.п./1000 грн. (х7) 
7,000 7,000 6,000 0,333 5,000 3,000 1,000 4,000 5,000 3,000 5,000 3,259 0,221 

Відношення імпорту ПЕР до ВВП, % 

(х8) 
5,000 0,200 3,000 0,200 3,000 0,250 0,250 1,000 3,000 0,333 0,200 0,708 0,048 

Імпорт енергетичних продуктів, млн 

дол. США (х9) 
5,000 1,000 5,000 0,250 3,000 0,200 0,200 0,333 1,000 0,200 0,200 0,658 0,045 

Ступінь зносу ОЗ за ВЕД 

«Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря», % 

(х10) 

7,000 0,333 5,000 0,333 4,000 3,000 0,333 3,000 5,000 1,000 0,200 1,418 0,096 

Питома вага природного газу у 

структурі споживання ПЕР, % (х11) 
7,000 0,333 5,000 4,000 5,000 0,333 0,200 5,000 5,000 5,000 1,000 1,991 0,135 

РАЗОМ - - - - - - - - - - - 14,759 1,000 
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Таблиця 2.13 

Інтегральна оцінка енергонезалежності України 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Нормований 

вектор 

ВВП на душу населення, 

грн./ос. (х1) 
0,2774 0,3669 0,3551 0,4374 0,5285 0,5730 0,5994 0,6432 0,8310 1,0000 0,014 

Виробництво енергетичних 

матеріалів, тис. т н.е. (х2) 
0,9893 0,9807 0,9235 0,9162 0,9950 0,9922 1,0000 0,8954 0,7172 0,7056 0,111 

Експорт енергетичних 

продуктів, тис. дол. США (х3) 
0,4621 0,7220 0,3744 0,6434 1,0000 0,6396 0,5035 0,3535 0,0858 0,0784 0,030 

Інвестиції в основний капітал 

за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», 

млн грн. (х4) 

0,2193 0,3233 0,2504 0,2788 0,6594 0,7464 1,0000 0,6713 0,6255 0,8885 0,136 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції за ВЕД 

«Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря», млн грн. (х5) 

0,2295 0,2862 0,3165 0,3822 0,5080 0,5857 0,5860 0,6184 0,7465 1,0000 0,025 

Загальний обсяг споживання 

ПЕР у країні, млн т у.п. (х6) 
0,0000 0,0721 0,1946 0,1457 0,1334 0,1841 0,2137 0,3953 0,4789 0,4551 0,139 

Енергоємність виробництва, т 

у.п./1000 грн. (х7) 
0,0000 0,0929 0,0764 0,0913 0,1249 0,1788 0,2090 0,3236 0,3589 0,3451 0,221 

Відношення імпорту ПЕР до 

ВВП, % (х8) 
0,3612 0,2765 0,2877 0,1804 0,0000 0,1501 0,3395 0,3447 0,3150 0,5198 0,048 

Імпорт енергетичних 

продуктів, млн дол. США (х9) 
0,4412 0,2018 0,4883 0,3147 0,0000 0,0843 0,2579 0,4706 0,6196 0,7255 0,045 

Ступінь зносу ОЗ за ВЕД 

«Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря», % (х10) 

0,2470 0,2494 0,2470 0,2651 0,3099 0,2930 0,2506 0,2567 0,0000 0,0266 0,096 

Питома вага природного газу 

у структурі споживання ПЕР, 

% (х11) 

0,0049 0,0000 0,0756 0,0634 0,0610 0,1122 0,1244 0,1683 0,2317 0,3146 0,135 

Інтегральна оцінка 

енергонезалежності 
0,2245 0,2635 0,2742 0,2718 0,3344 0,3730 0,4299 0,4374 0,4178 0,4828 - 

Розраховано автором на основі [41, 79] 

 

Для наочності наведемо інтегральну оцінку енергонезалежності на графіку 

(рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Інтегральний показник енергонезалежності України 
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Аналізуючи отримані результати комплексної оцінки енергонезалежності 

України, можемо зробити висновок, що протягом 2007-2010 рр. спостерігається 

вкрай низький рівень показника енергонезалежності, що обумовлено найвищим 

рівнем енергоспоживання у бізнесі та населенням, що, у свою чергу, вплинуло 

на незадовільний стан показника енергоємності (в середньому за даний період на 

1000 грн. ВВП припадало 273,3 кг у.п., що на 42,7% більше рівня 2016 р.). Через 

світову фінансову кризу у даний період часу не надходило у достатньому розмірі 

інвестицій в енергетичну сферу, частка природного газу у структурі споживання 

ПЕР була невиправдано високою (в середньому 39,5%), що обумовлено 

загальною державною політикою, націленою на російський ринок 

енергоресурсів. Враховуючи достатньо високу вагу даних показників, 

розраховану за допомогою методу аналізу ієрархій (табл. 2.12), отримані 

результати комплексної оцінки енергонезалежності України за 2007-2010 рр. є 

абсолютно логічними та достовірними. 

Надалі у 2011-2013 рр. показник енергонезалежності розпочинає 

поступово збільшуватися в середньому щорічно за аналізований період на 13,4% 

і у 2013 р. склав 0,4299. Така ситуація пояснюється реабілітацією як енергетичної 

сфери, так і економіки країни в цілому після кризового періоду. Значне 

підвищення вливання інвестицій у енергетичну сферу зумовило зниження 

ступеню зносу обладнання, споживання ПЕР, а, відповідно, і енергоємності 

виробництва та, як наслідок, підвищення ВВП на душу населення, обсягу 

реалізації продукції в енергетичній галузі. Проте є і негативні тенденції у 

енергетичному комплексі держави, про що свідчить різке зростання імпорту ПЕР 

(у 2011 р. порівняно з 2010 р. зростання на 45,9%), викликане зростанням 

експорту ПЕР на 55,4% та нестачею власних ПЕР для споживання в економіці 

країни та населенням.  

2014 р. став переломним для економіки України в цілому через наростання 

воєнного конфлікту у країні, зміну влади та початок переорієнтації 

енергетичного комплексу на європейський ринок енергоресурсів. Анексія Криму 

призвела до зменшення виробництва енергоресурсів в Україні на 10,5% у 
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порівнянні з рівнем 2013 р. Згідно з офіційною заявою Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості [81] шкода, завдана Україні від втрат енергетичних 

об'єктів у Криму, включаючи шельфові запаси, оцінюється в 300 млрд дол., 

потенційні запаси на шельфі Чорного моря досягають близько 2,3 млрд т у.п., а 

захоплення компанії «Чорноморнафтогаз» зумовило втрату у 2 млрд куб. м газу.  

Падіння виробництва енергетичних матеріалів призвело до зменшення 

експорту ПЕР на 29,8%, інвестицій у енергетичну сферу на 32,9%, що негативно 

вплинуло на інтегральну оцінку енергонезалежності України у 2014 р. У даний 

період часу відбулося значне падіння споживання ПЕР на 23,1% (до 127,4 млн т 

у.п.) та енергоємності на 14,5%, що викликане необхідністю економії у тяжкий 

для країни час та неврахуванням Держстатом кількості спожитих ПЕР частиною 

Донецької та Луганської областей (зони АТО) та АР Крим. Слід зазначити, що 

зростання обсягу реалізованої продукції у енергетичній сфері досягнуто 

внаслідок інфляційних процесів у економіці, підвищення курсу долара. Тому 

можна зробити висновок, що незначе підвищення рівня енергонезалежності у 

2014 р. (зростання інтегрального показника на 1,7%) досягнуто за рахунок 

екстенсивних факторів розвитку економіки.  

У 2015 р. ситуація погіршилася у зв’язку з ще більшим падінням 

виробництва ПЕР (на 19,9%) у порівнянні з рівнем 2014 р., недостатністю 

вливання інвестицій, що призвели до катастрофічного зростання зносу основних 

засобів енергетичного сектору (до 82,6%). Враховуючи той факт, що газ займає 

висхідну позицію у структурі споживання ПЕР (рис. 2.19), нестача  власного 

видобування для покриття потреб економіки та населення змушувала 

нарощувати його імпорт. Проте поступове зменшення відсотка газу у структурі 

споживання ПЕР, проведення нової тарифної політики у сфері ЖКГ, 

роз’яснювальних робіт серед населення зумовили падіння споживання ПЕР на 

13,8% та, відповідно, зниження імпорту ПЕР на 28,1%, що є позитивним кроком 

для досягнення належного рівня енергонезалежності. В цілому інтегральний 

показник енергонезалежності України у 2015 р. знизився на 4,5% і склав 0,4178. 
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Рис. 2.19. Динаміка змін у структурі імпорту газу в загальному імпорті 

ПЕР та споживання газу в загальному споживанні ПЕР   

Розраховано автором на основі [41]      

 

У 2016 р. ситуація покращилася і рівень інтегрального показника досяг 

максимального значення за аналізований період (2007-2016 рр.). Це відбулося, у 

першу чергу, за рахунок випереджаючих темпів зростання ВВП на душу 

населення (зростання на 20,3%) порівняно з темпами зростання споживання ПЕР 

(зростання на 4,5%), зростанням вливання інвестицій в енергетику на 42% [41]. 

Управлінські рішення та заходи, які мають бути проведені у сфері 

енергетики, мають базуватися на аналізі фактично досягнутих показників 

енергонезалежності та перспективних її оцінок, тому на основі трендових 

моделей були розроблені прогнозні значення інтегрального показника 

енергонезалежності. За співвідношенням формальних критеріїв апроксимації 

для моделювання та прогнозування був обраний лінійний тренд (Додаток Д). 

Достовірність  рівняння підтверджена коефіцієнтом детермінації, який склав 

0,942; відносна помилка апроксимації склала 4,4%, що свідчить про статистичну 

точність тренду, розрахунковий критерій Фішера більше табличного його 

значення    (Fр = 129,1; Fтабл = 5,3 при 05,0= ), тому тренд є достовірним та 
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придатним для прогнозування. Результати прогнозу та довірчий інтервал 

представлено в табл. 2.14 та на рис. 2.20. 

Таблиця 2.14 

Прогноз інтегральної оцінки енергонезалежності України  

на 2018-2019 рр. 

Рік 
Прогноз інтегральної 

оцінки 

Довірчий інтервал прогнозу 
  tSyєДІ Ln +
ˆ  

Нижня межа Верхня межа 

2018 0,5374 0,4845 0,5903 

2019 0,5661 0,5132 0,6190 

 

 

Рис. 2.20. Прогноз інтегральної оцінки енергонезалежності України 
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знизитися до рівня нижньої межі довірчого інтервалу. Враховуючи вищесказане, 

а також низький рівень показника енергонезалежності, необхідне впровадження 
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інвестицій, переоснащення обладнання, зростання видобутку енергетичних 

ресурсів. 

Проблема підвищення рівня енергетичної ефективності не є новою для 

України загалом і для кожного її регіону зокрема. Україна, взявши ряд 

зобов’язань перед МВФ у частині підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги і встановлення ринкових цін на енергоносії, має впроваджувати заходи 

з енергозбереження та енергоефективності. Серед основних таких заходів мають 

стати:  

o для промисловості:  

• запровадження системи регулювання попитом на енергію для 

промислових підприємств зі значними обсягами споживання;  

• створення системи моніторингу, оцінки і звітності про споживання 

енергії в промисловості та енергоефективності на рівні окремої компанії та 

галузі; 

• включення в державні стандарти на обладнання, матеріали та конструкції, 

транспортні засоби показників енергоефективності;  

• здійснення сертифікації паливно-енергоспоживаючого, 

енергозберігаючого та діагностичного обладнання, матеріалів, конструкцій, 

транспортних засобів, а також енергозасобів;  

• приведення нормативних документів відповідно до вимог зниження 

енергоємності матеріального виробництва.  

o для населення:  

• проведення енергоаудиту житлових будинків та 100% встановлення 

засобів обліку, що дозволить виявити проблеми житла, сформувати план заходів 

з підвищення енергоефективності, виявити вартість та період окупності;  

• максимальне скорочення тепловтрат (заміна вікон, утеплення стін і 

перекриття);  

• суворе виконання існуючих норм і правил забудови в частині 

енергоефективності;  
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• здійснення модернізації системи опалення та встановлення автоматичних 

терморегуляторів у теплопунктах та/або на батареях для багатоквартирних 

будинків;  

• встановлення енергоефективної техніки та її раціональне використання. 

На державному рівні пріоритетами політики у сфері енергоефективності 

мають стати:  

o здійснення державної експертизи енергетичної ефективності 

проектних рішень;  

o створення системи фінансово-економічних механізмів, що 

забезпечать економічну зацікавленість виробників і користувачів в 

ефективному використанні енергоресурсів;  

o продовження інформаційної кампанії щодо енергозбереження, 

передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в цій галузі.  

Заходи з енергоефективності мають зумовити позитивні зміни в 

енергетичному балансі країни, суттєво підвищити рівень 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародних ринках, 

покращити показники зовнішньоторговельного балансу України, а також 

покращити рівень платоспроможності населення за житлово-комунальні послуги 

[47, с. 111-112]. 

Таким чином, стратегічними напрямками підвищення енергетичної 

ефективності і реалізації енергетичного потенціалу залишається технологічна і 

структурна перебудова економіки, соціальної інфраструктури, створення 

економічних, управлінських і правових механізмів реалізації державної політики 

енергоефективності. При цьому вдосконалення нормативно-правової бази щодо 

ефективного використання енергетичних ресурсів має передувати іншим 

заходам, розширюючи мотиваційний і стимулюючий потенціал законодавства, 

особливо з:  

• впровадження енергоефективних технологій та обладнання; 

• стимулювання розвитку вітчизняного ринку біоетанолу та біодизеля, 

заохочення підприємств, що використовують поновлювані джерела енергії; 
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• вдосконалення механізмів державного регулювання і державного 

контролю в сфері енергоефективності. 

За умови виконання даних напрямів розвитку забезпечення 

енергоефективності України істотно зростуть якісні та кількісні показники, що 

спричинить зростання економічних показників країни і відповідно досягнення 

прийнятного рівня енергонезалежності країни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

Висновки до другого розділу 

 

На основі аналізу динаміки видобутку та споживання головних 

енергетичних ресурсів країни виявлено закономірності розвитку кожного з 

енергоресурсів. Так, менш перспективним енергоресурсом для України є нафта, 

оскільки її видобуток за 2000-2016 рр. з кожним роком зменшується в 

середньому на 2,7%, що пов'язано з вичерпанням даного ресурсу на території 

нашої країни. Військові дії, що розпочались у 2014 р. в східних областях, також 

не дозволяють дати оптимістичні прогнози подальшого збільшення видобутку 

енергоресурсів, у тому числі, головного багатства України – енергетичного 

вугілля.   

Оцінка структури кінцевого споживання ПЕР показала, що протягом 

останнього десятиріччя практично не змінилася орієнтація в споживанні ПЕР, 

внаслідок чого газ залишається найбільш споживаним енергоресурсом в Україні, 

якого недостатньо для повного задоволення виробництва та потреб населення. 

Це свідчить про залежність України по природному газу від інших країн. При 

цьому найбільшими споживачами ПЕР у 2016 р. були домогосподарства (34,1%) 

та промисловість (29%). 

Оцінка індекса Херфіндаля-Хіршмана показала, що ринки енергоресурсів 

України є монополізованими, особливо ринок природного газу. Найменш 

монополізованим у 2016 р. був ринок вугілля.  

Проаналізовано ефективність використання ПЕР, внаслідок чого виявлена 

висока енергоємність виробництва України, яка перевищує в кілька разів 

аналогічний показник у країнах Європи. Однак аналіз енергоємності у часі 

показав, що в середньому щороку даний показник за період 2007-2017 рр. 

скорочувався, що свідчить про правильну орієнтованість енергетичної політики 

країни.  

На основі методу багатовимірної середньої за допомогою системи 

статистичних показників визначено інтегральний коефіцієнт енергонезалежності 

України, який незважаючи на щорічне зростання, залишається на вкрай 
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низькому рівні. Це дало можливість запропонувати рекомендації щодо 

підвищення рівня енергонезалежності країни. Розрахунок інтегральних 

показників енергонезалежності по кожному регіону України дозволив визначити 

«сильні» та «слабкі» регіони в енергетичному секторі, виявити причини 

відставання найбільш «енергозалежних» областей і розробити відповідні 

рекомендації з підвищення енергетичної незалежності для кожного регіону. 

Основні результати дослідження опубліковано в: [32; 34; 36; 37; 40]. 
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РОЗДІЛ 3  

МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

3.1 Моделювання сценаріїв енергоефективності та енергоспоживання  

 

Енергетика рухає промисловість, забезпечує життєдіяльність держави, а 

також гарантує її безпеку і незалежність. Енергетика - життєво важлива складова 

світової економіки. У світовій економіці йде активний процес подорожчання 

енергетичних ресурсів (нафти, газу, вугілля). Це пов'язано, перш за все, з різким 

збільшенням споживання вуглеводневих енергетичних ресурсів промислово 

розвиненими країнами, такими як США, Японія, Німеччина, а також значним 

розвитком економіки Китаю, Індії та інших країн світу. Все це в сукупності 

обумовлює пошук енергозберігаючої техніки і технологій у світовій економіці. 

Сучасна теорія розвитку світової економіки стверджує, що роль і міжнародне 

становище країн світу визначається не тільки наявністю природних ресурсів 

(нафти, газу), а й інтелектуальним потенціалом, умінням реалізувати інноваційні 

досягнення науково-технічного прогресу. 

Статистичний аналіз даних, в тому числі і енергетичного сектору, стає 

невід'ємним атрибутом системи управління на усіх її рівнях — від невеликої 

фірми до національної економіки в цілому. Статистичні моделі використовують 

для діагностики стану об'єктів управління, при вивченні причинно-наслідкового 

механізму формування варіації та динаміки соціально-економічних явищ і 

процесів, у моніторингу економічної кон'юнктури, при прогнозуванні та 

прийнятті оптимальних управлінських рішень [52, с. 3]. 

Економічні явища і процеси пов'язані між собою, знаходження залежності 

і взаємозв'язків між ними шляхом побудови статистичних моделей і їхнього 

кількісного опису дозволяє глибше зрозуміти існуючі закономірності. 

Енергозбереження є однією з головних проблем для України. З огляду на 

важливість проблеми енергозбереження в глобальному масштабі, в Україні 



123 

проводяться різноманітні заходи, покликані зменшити кількість споживаної 

енергії як у промисловій, так і в соціальній сферах. Високі обсяги споживання 

ПЕР в Україні та, як наслідок, високий рівень енергоємності ВВП обумовлюють 

необхідність статистичної оцінки взаємозв'язку обсягу споживання ПЕР з 

економічними факторами, які мають значний вплив на рівень його формування. 

Обсяг споживання ПЕР в країні визначається цілою низкою чинників, 

серед яких найбільш значущими є курс долара, тому що він формує витрати 

держави на імпортовані ПЕР, яких в країні не вистачає для задоволення потреб 

економіки та населення; капітальні інвестиції, оскільки вони характеризують 

технічний рівень виробництва, рівень енергозбереження і енергоефективності; 

індекс фізичного обсягу ВВП, оскільки кількість споживаної енергії залежить від 

обсягів суспільного виробництва; видобуток ПЕР, від обсягу якого залежить 

ступінь економії у споживанні ПЕР. Тому в роботі досліджено вплив даних 

чинників на обсяг споживання ПЕР в Україні. 

Рівні названих показників представлені в табл. 3.1. Для виявлення 

залежності між даними факторами та величиною обсягу споживання ПЕР в 

роботі застосовано метод кореляційно-регресійного аналізу. 

 

Таблиця 3.1 

Фактори, що впливають на обсяг споживання ПЕР 

Роки 

Споживання 

ПЕР, млн т 

н.е. (y) 

Курс долара до 

гривні, USD / 

UAH (х1) 

Капітальні 

інвестиції, 

млрд грн. (х2) 

Індекс 

фізичного 

обсягу ВВП 

(х3) 

Видобуток 

ПЕР, млн т 

н.е. (х4) 

1 2 3 4 5 6 

2005 142,9 5,1 111,2 1,027 81,0 

2006 137,3 5,1 149,0 1,073 83,0 

2007 137,9 5,1 222,7 1,079 83,2 

2008 134,6 6,7 272,1 1,023 84,3 

2009 114,4 7,8 192,9 0,853 79,4 

2010 132,3 7,9 189,1 1,078 78,8 

2011 126,5 8,0 259,9 1,053 85,6 

2012 122,4 8,2 293,7 1,003 85,3 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 

2013 116,1 8,2 267,7 1,001 86,2 

2014 105,7 11,9 219,4 0,899 76,8 

2015 90,8 21,8 273,1 0,909 62,3 

2016 91,4 25,6 359,2 1,023 61,4 

Складено автором за матеріалами [6, 41] 

 

Розрахунки виконувалися з використанням пакетів прикладних програм 

BP Stat та Excel. Для оцінки тісноти зв'язку між факторними та результативною 

ознаками, а також для виявлення мультиколінеарності між факторними ознаками 

розраховано парні коефіцієнти кореляції (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

  Y x1 x2 x3 x4 

Y 1         

x1 -0,904 1       

x2 -0,650 0,665 1     

x3 0,623 -0,327 -0,081 1   

x4 0,793 -0,933 -0,391 0,345 1 

Розраховано автором 

 

За коефіцієнтами кореляції виявлено, що капітальні інвестиції і індекс 

фізичного обсягу ВВП спричиняють помітний вплив на споживання ПЕР (-0,650 

і 0,623 відповідно). Курс долара та видобуток ПЕР мають сильний вплив на обсяг 

споживання ПЕР в Україні (-0,904 і 0,793 відповідно), тому всі фактори 

враховано у регресійній моделі. Додатні значення парних коефіцієнтів кореляції 

вказують на прямий вплив на результативну ознаку, тобто при збільшенні 

індексу фізичного обсягу ВВП і видобутку ПЕР збільшується і споживання ПЕР 

у країні; від’ємні значення парних коефіцієнтів кореляції свідчать, що при 

зростанні курсу долара і обсягів вливання капітальних інвестицій 

спостерігається зменшення споживання ПЕР.  
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З метою виявлення ступеня впливу кожного фактора на результативну 

ознаку в роботі апробовано різні форми зв'язку. За співвідношенням формальних 

критеріїв апроксимації визначено оптимальні залежності (Додаток Ж) (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Регресійні рівняння обсягу споживання ПЕР в Україні (y) від факторних 

ознак (хі) 
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Курс 
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Квадратична залежність: 

�̂�𝑥1
= 176,3 − 8,16𝑥1 + 0,191𝑥1

2 2,9 0,925 261,9 55,3 4,26 

Капітальні 

інвестиції 

(х2) 

Лінійна залежність: 
�̂�𝑥2

= 160,937 − 0,17𝑥2 9,3 0,423 2002,2 7,3 4,96 

Індекс 

фізичного 

обсягу ВВП 

(х3) 

Експоненційна залежність: 

�̂�𝑥3
= 34,395𝑒1,245𝑥3  8,6 0,400 2077,9 6,7 4,96 

Видобуток 

ПЕР (х4) 

Квадратична залежність: 
�̂�𝑥4

= 11,196𝑥4 − 0,065𝑥4
2 − 353,75 6,9 0,665 255,3 8,9 4,26 

Розраховано автором        

 

За формальними критеріями апроксимації можна зробити висновок, що 

регресійні моделі є статистично точними та достовірними, що підтверджується 

оптимальними значеннями відносної помилки апроксимації та критерія Фішера. 

Значення коефіцієнтів детермінації вказують на помітну та достатньо сильну 

залежність між факторами та результативною ознакою.   

Для виявлення комплексного впливу факторних ознак на споживання ПЕР 

розрахована множинна кореляційно-регресійна модель. Розрахунок моделі 

обсягів споживання ПЕР здійснювався за допомогою методу найменших 

квадратів, в результаті чого отримана наступна оптимальна залежність (Додаток 

З):  
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055,0

4

494,0

3

033,0

2

228,0

155,184 xxxxy
sх

−−=  

( 12,4;7,44;97,0%;95,1 ==== таблрозрдетвідн FFК ) 

Виходячи з того, що параметри степеневої моделі є коефіцієнтами 

еластичності, можна зробити висновок: 

• при підвищенні курсу долара на 1% обсяг спожитих ПЕР 

скорочується на 0,228% за умови, що інші фактори, включені в 

модель, також впливають, але не варіюють; 

• зростання капітальних інвестицій в Україну на 1% зумовлює 

скорочення споживання ПЕР на 0,033%; 

• зростання індексу фізичного обсягу ВВП на 1% супроводжується 

збільшенням споживання ПЕР на 0,494%; 

• збільшення обсягу видобутих ПЕР на 1% призводить до збільшення 

споживання ПЕР на 0,055%.  

Багатофакторна кореляційно-регресійна модель обсягу споживання ПЕР є 

статистично точною та достовірною. Коефіцієнт детермінації свідчить, що 

варіація обсягів споживання ПЕР на 97% пояснюється зміною врахованих в 

моделі факторів. 3% варіації споживання ПЕР обумовлено впливом 

неврахованих в моделі факторів. 

Для зіставлення впливу факторів моделі на результативну ознаку 

визначено стандартизоване рівняння: 

mix xmxxy tttt  +++= ...
21 21ˆ , 

де 
ix

yt ˆ  - стандартні відхилення результативної ознаки; 

і  - параметри стандартизованого рівняння (
y

x

ii

ia
ln

ln




 = ) [134, c.167]. 

В результаті математичних ітерацій отримано наступне рівняння в 

стандартизованій формі: 

4321
042,0248,0068,0777,0ˆ хxxxy ttttt

ix
++−−=  
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Параметри стандартизованого рівняння підлягають порівнянню і 

дозволяють встановити факторну ознаку, яка має найбільший вплив на 

результативний фактор. Розрахунки свідчать, що найбільший вплив на обсяг 

споживання ПЕР має курс долара та індекс фізичного обсягу ВВП (параметри 

моделі в стандартизованій формі становлять -0,777 та 0,248 відповідно). 

Отримані результати свідчать про наявність сильного оберненого зв'язку 

між обсягом спожитих ПЕР і курсом долара. Такий зв'язок є цілком 

закономірним, оскільки підвищення курсу долара зумовлює збільшення витрат 

на імпорт енергоресурсів з інших країн, що, у свою чергу, наштовхує на 

необхідність економії ПЕР як серед населення, так і в економіці в цілому. При 

цьому стандартизований параметр при х3 свідчить про пряму та сильну 

залежність між індексом фізичного обсягу ВВП та обсягом споживання ПЕР. Це 

означає, що збільшення обсягу ВВП потребує залучення додаткових ПЕР через 

неефективне їх використання.  

Як зазначалося раніше, споживання ПЕР в Україні перевищує їх 

видобуток, тому Україна є імпортозалежною за енергоресурсами від інших країн. 

Аналіз структури ПЕБ України показав, що велика частка споживання припадає 

на природний газ, тому він є головним імпортованим енергоресурсом. Це 

свідчить про те, що природний газ в Україні є найбільш затребуваним джерелом 

енергії. Так, споживання газу в 2016 р. становило   31,3 млрд куб. м, при цьому 

видобуток – всього 19,5 млрд куб. м (табл. 2.1).  

Питання зменшення імпортозалежності – один із ключових пріоритетів 

Енергетичної стратегії України, тому доцільно прослідити, як на фоні загального 

зменшення споживання ПЕР змінився імпорт газу. Статистичне вивчення обсягів 

імпорту природного газу в національній економіці включає виявлення 

закономірностей і встановлення впливу окремих факторів на його зміну. Даний 

аналіз здійснюється на основі індексних функціональних моделей, які будуються 

розкладанням результативного показника на кілька субфакторів. Використання 

даного методу дозволяє визначити вплив кожного з факторів на зміну 

результативної ознаки в динаміці, простежити, які фактори мають найбільший 
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вплив і розробити на основі даного аналізу заходи щодо поліпшення стану 

енергетичного комплексу в цілому та енергоефективності в країні. 

Для проведення факторного аналізу зміни імпорту газу автором   

адаптовано принципи побудови та використання факторної моделі Дюпона. 

Детермінована модель даного показника наведена далі. 

Імпорт газу = ВВП ∗
Видобуток газу

ВВП
∗

Споживання газу

Видобуток газу
∗

Імпорт газу

Споживання газу
, де: 

 у              a                 b                         c                           d 

       y – імпорт природного газу в Україну, 

       a – ВВП України, 

       b – рівень видобутку газу до ВВП,     

       с – співвідношення споживання та видобутку газу, 

       d – частка імпорту газу в споживанні ПЕР. 

Кожен із субфакторів має значення в формуванні не тільки  імпорту газу, а 

й в енергетичному секторі в цілому. Як зазначалося раніше, виробництво товарів 

та послуг має значний вплив на споживання ПЕР, що потребує додаткового 

залучення енергоресурсів, яких в Україні не вистачає.  

Рівень видобутку газу до ВВП характеризує кількість добутого газу в 

Україні на одну грн. виробленого ВВП. Аналіз впливу даного показника на 

імпорт газу дасть можливість зробити висновок щодо ефективності 

використання енергоресурсів у виробництві ВВП. 

Співвідношення споживання і видобутку газу характеризує ступінь 

перебільшення споживання газу над його видобутком, який негативно 

відбивається на розвитку енергетичного сектора країни в цілому.  

Останній фактор – відношення імпорту газу до його споживання – показує 

частку імпортованого газу у загальному споживанні газу. Аналіз даного 

показника у динаміці дозволяє простежити тенденцію його зміни та виявити, як 

на цю зміну вплинули інші фактори.  

З 2014 р. в Україні розпочалися кардинальні зміни як в енергетичному 

секторі, так і в економіці в цілому. Така ситуація пов’язана зі зміною влади в 
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Україні, відмовою від російських ПЕР, переорієнтацією економіки на ринок ЄС, 

проведення реформ в енергетиці. Для індексного аналізу доцільно взяти 

показники за часів закупівлі газу з Росії та сучасні показники, досягнуті після 

низки реформ та переорієнтації на європейський ринок. Саме тому для 

зіставлення було обрано 2013 р. і 2017 р. Вихідні дані для розрахунку моделі 

представлено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Динаміка показників енергетичного сектору України 
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2013 28,0 1465,2 20,95 49,46 14,3 236,1 56,6 

2017 14,1 1297,05 20,80 32,20 16,0 154,8 43,8 
Джерело [41]   

 

Аналіз динаміки факторів функціональної моделі показав, що в 2017 р. в 

порівнянні з 2013 р. реальний ВВП знизився на 11,5%. 

Відношення видобутку газу до ВВП збільшилося з 14,3 куб. м до 16 куб. м 

на 1000 грн. ВВП (на 12,2%). Таке зростання у більшій мірі викликане внаслідок 

зменшення реального ВВП, оскільки видобуток газу кардинальних змін не зазнав 

(скорочення видобутку газу у 2017 р. порівняно з 2013 р. на  0,15 млрд куб. м або 

на 0,7%).  

Співвідношення споживання та видобутку газу знизилося на 34,4%. Так, у 

2013 р. споживання газу перебільшувало його видобуток у 2,36 рази, тоді як у 

2017 р. споживання газу було на 54,8%  більшим за видобуток. Така ситуація 

свідчить про позитивні зрушення в структурі споживання газу на тлі зниження 

                                         
5 У цінах 2013 р. 
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абсолютного обсягу його споживання. При цьому слід зазначити, що даний 

показник досить високий і необхідно вживати посилені заходи щодо його 

зниження для досягнення країною енергетичної незалежності. 

Частка імпортованого газу у загальному його споживанні знизилася у   

2016 р. порівняно з 2013 р. з 56,6% до 34,3% (на 22,3 в.п.), що пов’язано з 

випереджаючими темпами падіння імпорту газу (падіння на 60,4%) порівняно з 

темпами падіння споживання газу (падіння на 34,6%). Такі показники говорять 

про відсутність необхідності імпорту більших обсягів газу за рахунок значного 

скорочення споживання газу, яке, як зазначалося раніше, досягається за 

допомогою екстенсивних факторів розвитку. Слід зазначити, що такі обсяги 

імпорту газу у 2016 р. не дозволили накопичити газ на майбутні періоди, а, 

навпаки, змусили використати у споживанні додаткові запаси у розмірі              

1,29 млрд куб. м, про що свідчать графіки на рис. 3.1. Вже у 2017 р. при власному 

видобутку у 20,8 млрд куб. м і закупівлі газу у 14,1 млрд куб. м Україна спожила 

32,2 млрд куб. м, що свідчить про залишок у сховищах газу у 2,7 млрд куб. м. 

 

Рис. 3.1. Динаміка споживання газу, його видобутку та імпорту за рік, млрд 

куб. м [41] 
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З огляду на важливість нарощування видобутку газу, необхідно приділити 

особливу увагу цьому фактору, зменшення якого буде сприяти підвищенню 

рівня енергонезалежності країни. 

При аналізі динаміки результативного фактору встановлено, що імпорт 

газу знизився на 13,9 млрд куб. м (табл. 3.4): 

∆𝑦 = 𝑦2017 − 𝑦2013 = 14,1 − 28 = −13,9 

Це зниження відбулося внаслідок загального впливу таких факторів:  

• зменшення реального ВВП на 11,5% призвело до зменшення імпорту 

газу на 3,2 млрд куб. м: 

∆𝑦 = 𝑦0(𝐼ВВП − 1) = 28 ∗ (0,885 − 1) = −3,2 

• під впливом рівня видобутку газу до ВВП, який в 2017 р. в порівнянні 

з 2013 р. збільшився на 12,2%, імпорт газу збільшився на 3 млрд куб. м: 

∆𝑦 = 𝑦0(𝐼видобуток газу − 𝐼ВВП) = 28 ∗ (0,993 − 0,885) = 3 

Підвищення рівня видобутку газу до ВВП з 14,3 куб. м/1000 грн. у 2013 р. 

до 16,0 куб. м/1000 грн. у 2017 р. повинно було спричинити зниження обсягів 

закупівлі газу, проте розрахунки показали, що під впливом зростання даного 

фактору імпорт газу збільшився на 3 млрд куб. м, що доводить факт 

неефективного використання газу в економіці. 

• значний вплив на зміну результативної ознаки має третій фактор – 

зниження співвідношення споживання газу та його видобутку на 34,4% 

спричинило зменшення імпорту газу на 9,6 млрд куб. м: 

∆𝑦 = 𝑦0(𝐼споживання газу − 𝐼видобуток газу) = 28 ∗ (0,651 − 0,993) = −9,6 

Такі результати розрахунків є цілком закономірними, оскільки зменшення 

споживання газу при відносно стабільному рівні його видобутку сприяє 

зменшенню імпорту газу через відсутність необхідності його накопичення у 

країні. 

• зниження частки імпортованого газу у спожитих ПЕР на 22,7% 

сприяло падінню імпорту газу на 4,1 млрд куб. м: 

∆𝑦 = 𝑦0(𝐼імпорт газу − 𝐼споживання газу) = 28 ∗ (0,504 − 0,651) = −4,1 
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Зниження імпорту газу під впливом даного фактору зумовлене тим, що 

зросла частка споживання власного видобутку газу (рис. 3.2) на фоні загального 

зменшення споживання газу в цілому.  

 

Рис. 3.2. Динаміка структури споживання газу в Україні, % [41] 

 

Результати досліджень дозволили сформулювати пріоритетні напрями 

енергозбереження з метою підвищення рівня енергоефективності та 

енергозбереження в Україні шляхом упровадження таких заходів.  

1. Оптимізація структури енергетичного балансу держави. Як було сказано 

вище, природний газ посідає висхідні позиції у частці споживанні ПЕР в Україні. 

Заощадження природного газу та переорієнтація на інші ПЕР буде оптимальним 

вирішенням проблеми неефективного енергетичного балансу України. 

Заощадження газу зумовить скорочення його імпорту та, відповідно, видатків 

державного бюджету.  

2. Удосконалення механізмів ціноутворення на ПЕР. Ціни на 

енергоресурси в Україні мають постійну тенденцію до зростання, що зумовлено 

зростанням курсу долара до гривні (табл. 3.1). Як видно з багатофакторної 

кореляційно-регресійної моделі, наведеної вище, при подорожчанні курсу 

долара на 1% споживання ПЕР в Україні скорочується на 0,228%. Значне 

зростання видатків держави на закупівлю ПЕР зумовлюють їх подорожчання на 

внутрішньому ринку. Найбільше подорожчання в останні роки спостерігалося на 

ринку природного газу та електроенергії.  
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Початок реформ із лібералізації ринку природного газу в Україні (який 

припав на 2015 р.) призвів до підвищення тарифів для різних категорій 

споживачів. З 1 квітня 2015 р. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила 

тарифи на газ для населення майже у шість разів (особливо подорожчання 

відчули мешканці багатоквартирних будинків, чиї помешкання не були 

обладнані лічильниками). Підвищення тарифів було заплановано в оновленому 

Меморандумі про економічну і фінансову політику (МЕФП) від 27 лютого      

2015 р. Загалом підвищення тарифів на газ для всіх категорій споживачів у 

середньому становило 285% [66, с. 27]. З 1 травня 2016 р. «соціальна ціна», 

незалежно від пори року та рівня споживання, була встановлена на рівні          

6,879 грн./ куб. м, а у 2017 р. – 6,9579 грн./ куб. м.  

З 1 квітня 2015 р. в Україні значно збільшилася ціна електроенергії для 

населення (табл. 3.5). Норма пільгового споживання електроенергії була знижена 

до 100 кВт-год. Для всіх громадян, включаючи мешканців багатоквартирних 

будинків, у яких встановлені електричні плити. 

Таблиця 3.5 

Динаміка підвищення тарифів на електроенергію у 2015-2017 рр., грн. 

Споживання, кВт-

год 

до 

01.04.2015 

з 

01.04.2015 

з 

01.09.2015 

з 

01.03.2016 

з 

01.09.2016 

з 

01.03.2017 

До 100 0,308 0,366 0,456 0,570 0,714 0,900 

100-600  0,419 0,630 0,789 0,990 1,290 1,680 

Понад 600  1,340 1,407 1,479 1,560 1,638 1,680 

Джерело [66, с. 47]  

 

Для промисловості тариф формується відповідно до класу напруги. Тариф 

на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в 

березні 2016 р. збільшився до 124,22 коп./кВт-год (з 1.03.2017 р. – 156,26 

коп./кВт-год), для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) – до 158,94 

коп./кВт- год (з 1.03.2017 р. – 211,74 коп./кВт- год). Порівняно з країнами ЄС в 

Україні тарифи для промислових споживачів є вищими за тарифи для населення, 

котрі повністю не покривають витрати на виробництво електроенергії [109]. 
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Зростання цін – один зі способів реформування енергетичного сектора 

країни. Разом зі зростанням цін на комунальні послуги передбачається і 

зростання якості надання послуг та підвищення конкуренції на ринку. Натомість 

ціни повинні встановлюватися в контексті здатності людей сплачувати за 

отриманий ресурс, оскільки «паливна» бідність є однією з серйозних проблем і 

європейських країн, і України. Ситуація, що нині склалася в Україні, здебільшого 

характерна для всіх пострадянських держав – низький рівень доходів населення 

зумовлює дуже високу чутливість до зростання тарифів на житлово-комунальні 

послуги. 

3. Залучення значних і довгострокових інвестицій для забезпечення 

модернізації, сталого розвитку, безпеки та конкурентоспроможності 

енергетичної сфери. Згідно з множинною кореляційно-регресійною моделлю при 

збільшенні капітальних інвестицій споживання ПЕР зменшується. Залучення 

капітальних інвестицій є необхідною умовою зростання виробничих 

потужностей на новій технологічній основі і, відповідно, зменшення споживання 

ПЕР, більш ефективне їх використання, зниження ступеню зносу основних 

засобів і підвищення продуктивності праці.  

Для залучення інвестицій у енергетичний сектор необхідно: 

• імплементація вимог acquis ЄС в законодавстві, що регулює 

діяльність і сприяє розвитку енергетичного сектору;  

• прозоре формування тактичних рішень, що прогнозовано 

відповідають визначеним довгостроковим цілям;  

• створення умов для формування технологічних інноваційних парків 

з використанням сучасних, науково обґрунтованих рішень, технологій та 

обладнання в енергетичній сфері;  

• підтримка «здорового» конкурентного середовища, 

безперешкодного доступу до ринків та існуючої інфраструктури (окрім 

природних обмежень, а також виходячи з раціоналізації факторів енергетичної 

безпеки України);   
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• проведення стабільної та прогнозованої політики у сфері залучення 

інвестицій;  

• проведення комунікаційної політики для заохочення входу на ринок 

міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів [49]. 

4. Зменшення споживання природного газу шляхом заміщення іншими 

джерелами енергії, зокрема вугіллям та альтернативними ПЕР. Як видно з табл. 

3.4, споживання газу має тенденцію спаду (у 2016 р. порівняно з 2013 р. на 

34,6%), проте таке скорочення відбулося за рахунок не включення у 2016 р. 

обсягів споживання у АР Крим та скорочення споживання населенням шляхом 

економії на опалюванні тощо. Така ситуація призводить до незадоволення якістю 

надання послуг на фоні загального підвищення цін за користування послугами. 

Тому слід звернути увагу на заміну природного газу на інші джерела енергії для 

задоволення попиту населення та ефективного функціонування енергетичного 

сектору України.  

5. Збільшення видобутку власного природного газу. Згідно з Енергетичною 

стратегією планується реалізація проектів розробки родовищ природного газу, в 

тому числі з нетрадиційних джерел. У результаті системної трансформації 

енергетична інфраструктура має стати гнучким інструментом системи 

енергетичної безпеки України, базисом надійного енергозабезпечення 

споживачів та ланкою системи безпеки постачань до ЄС зі східного напрямку 

[49, c. 17]. 

Першочерговим завданням з точки зору мінімізації імпорту газу є розвиток 

власної ресурсної бази і нарощування видобутку, а саме сприяння:  

• збільшенню обсягу геологорозвідувальних робіт із забезпеченням 

приросту вітчизняної ресурсної бази;  

• проведенню пошуково-розвідувального буріння на глибокі 

горизонти;  

• збільшенню обсягів розвідувального та експлуатаційного буріння, а 

також геофізичних досліджень на родовищах, що розробляються;  
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• застосуванню методів інтенсифікації видобутку на наявних 

родовищах;  

• будівництву дотискних компресорних станцій на родовищах з 

наявними залишковими ресурсами та запасами;  

• розвитку видобутку природного газу на шельфі Чорного та 

Азовського морів, у тому числі в морській акваторії, прилеглої до АР Крим, після 

її повернення до правової системи України; на шельфі – за участі провідних 

міжнародних нафтогазових компаній;  

• збільшенню обсягів національного газовидобутку [49, c. 35-36]. 

6. Розробка програми реалізації заходів із енергозбереження, включаючи 

сприяння доступу до кредитів та усунення правових обмежень для інвестицій в 

енергоефективність. 

Важливим для виконання запропонованих заходів є удосконалення 

законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та 

видів палива. Національні документи України в енергетичній сфері регулюють 

питання енергозбереження, енергоефективності та встановлюють відповідну 

компетенцію органів державної влади, наділяючи їх необхідними 

повноваженнями. Законодавчо-нормативні документи у сфері енергозбереження 

безпосередньо стосуються питань скорочення використання енергії, практичних 

можливостей реалізації заходів із енергозбереження та механізми їх 

фінансування. Хоча нині у сфері енергоефективності діють близько 50 

національних стандартів групи «Енергозбереження», проте, в Україні не існує 

чіткого механізму стимулювання впровадження енергозаощадних заходів, немає 

правил і механізмів їх регулювання, але є економічне стимулювання 

енергоефективності [71].  

Даний аналіз підтверджує необхідність нарощування власного видобутку 

природного газу, при цьому скорочувати його споживання за рахунок 

інноваційних проектів, технологічного оновлення основних засобів, вкладення 

інвестицій, заміщення іншими джерелами енергії. 
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3.2 Прогнозування показників енергозбереження та 

енергоефективності 

 

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі 

та рівень життя населення. Однією з найважливіших складових добробуту у 

цивілізованих державах є забезпечення громадян та компаній необхідними 

енергоресурсами. Запорукою реалізації цієї мети має стати надійне, економічно 

обґрунтоване і екологічно безпечне задоволення потреб населення і економіки в 

енергетичних продуктах. 

У сучасному світі наявність і доступність ПЕР, безперервність постачання 

й ефективність їх використання багато в чому визначають стійкість та темпи 

розвитку будь-якої країни. Не є винятком і Україна, де на сьогодні складається 

все більш напружена ситуація з забезпеченням енергетичними ресурсами, від 

успішного вирішення якої може залежати швидкість та якість розвитку країни у 

майбутньому.  

Замість забезпечення екстенсивного розвитку, яким економіка України 

рухалася протягом десятиліть, енергетика повинна перейти на ефективне 

забезпечення сталого розвитку економіки. Забезпечення економіки і соціальної 

сфери країни основними видами енергоносіїв (електричною та тепловою 

енергією, моторними і котельно-пічними видами палива, а також природним 

газом) і сировинними ресурсами для потреб хімічної і металургійної 

промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто- та газопереробки) 

покладається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК). 

Українська промисловість та побутовий сектор зараз є надзвичайно 

енерговитратними, при цьому країна є залежною від енергоносіїв, що 

видобуваються за її межами, та не має можливості суттєво впливати на рівень 

цін на імпортовані енергетичні ресурси, в першу чергу на природний газ, та 

суттєво диверсифікувати його постачання. Це відображається і на економічному 

розвитку кожного з секторів економіки, і на собівартості продукції підприємств, 
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і на життєвому рівні людей, що вимушені з кожним роком платити за опалення 

та комунальні послуги все більше.  

Існуюча наразі ситуація ставить питання економії енергетичних ресурсів в 

один ряд з ключовими питаннями економічної безпеки держави, а впровадження 

енергозберігаючих заходів на всіх рівнях господарського механізму 

визначається першочерговим завданням, від термінів та якості вирішення якого 

залежить функціонування та навіть виживання всієї країни [51, c. 3]. Формування 

планів та стратегії національного розвитку в умовах функціонування ринкових 

відносин в Україні передбачає застосування науково обґрунтованого 

прогнозування основних показників, які мають вирішальне значення для 

енергетичної незалежності країни. Тому доцільно проаналізувати динаміку 

основних показників, які характеризують енергозбереження та 

енергоефективність. На основі побудови й розрахунку статистичних моделей 

енергозбереження та енергоефективності оцінити можливі сценарії розвитку.  

Найбільшими споживачами ПЕР, згідно з Енергетичним балансом України 

за 2016 р. [41], є промислові підприємства та населення (29% та 34,1% у 

кінцевому енергоспоживанні відповідно) (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Частка споживання ПЕР промисловими підприємствами та 

населенням у кінцевому енергоспоживанні [41] 
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Динаміка загального споживання ПЕР, у тому числі споживання 

промисловістю та побутовим сектором наведена в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Споживання ПЕР в Україні 

Роки 

Споживання 

ПЕР, млн т 
н.е. 

Темп росту 

до 

попереднього 
року, % 

Споживання 

ПЕР 

промисловістю, 
тис. т н.е. 

Темп росту 

до 

попереднього 
року, % 

Споживання 

ПЕР 

населенням, 
тис. т н.е. 

Темп росту 

до 

попереднього 
року, % 

2007 137,9 - 32852 - 23001 - 

2008 134,6 97,6 30942 94,2 22845 99,3 

2009 114,4 85,0 22629 73,1 22084 96,7 

2010 132,3 115,6 25327 111,9 23813 107,8 

2011 126,5 95,6 26253 103,7 23604 99,1 

2012 122,4 96,8 24845 94,6 23466 99,4 

2013 116,1 94,8 21864 88,0 23495 100,1 

2014 105,7 91,1 20570 94,1 20384 86,8 

2015 90,8 85,9 16409 79,8 16554 81,2 

2016 91,4 100,7 14955 91,1 17586 106,2 

Джерело [41] 

 

Наведені дані свідчать, що і у промисловості, і населенням, і в цілому по 

країні є поступова тенденція до зниження обсягів споживання ПЕР, при цьому 

щорічно за період 2007-2016 рр. Загальне споживання ПЕР в середньому 

знижувалось на 4,5%, у промисловості – на 8,4%, у побутовому секторі – на 2,9%.  

З рис. 3.3 можна побачити, що до 2012 р. частка енергоспоживання 

промисловими підприємствами перевищувала аналогічний показник 

енергоспоживання населенням, що зумовлене високою енергоємністю 

промислового виробництва, високим ступенем фізичного зносу обладнання, 

недостатністю інвестицій тощо. Ситуація змінилася у 2013 р., коли на 

промисловість припадало 31,4% кінцевого енергоспоживання, на населення – 

33,8%. Зменшення частки промислового енергоспоживання відбулося за рахунок 

занепаду промислової галузі, що підтверджується падінням обсягу реалізованої 

промислової продукції у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 3,3% (у номінальних 

цінах). Надалі 2 роки поспіль 2014-2015 рр. Частка енергоспоживання серед 

промислових підприємств та населення була майже рівною, а у 2016 р. – частка 

споживання ПЕР промисловістю впала з 32,3% до 29%, проте побутовий сектор 
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збільшив частку споживання з 32,6% до 34,1%. Зменшення обсягу споживання 

ПЕР у промисловості у 2016 р. зумовлене зниженням зносу основних засобів з 

76,9% у 2015 р. до 69,4%, збільшенням внутрішніх капітальних інвестицій на 

31,5% (з 273,1 млрд грн. у 2015 р. до 359,2 млрд грн. у 2016 р.). Збільшення 

споживання ПЕР населенням спричинено в основному зростанням використання 

природного газу на 5% (2015 р. – 11,3 млрд куб. м, 2016 р. – 11,9 млрд куб. м), 

що зумовлено збільшенням продаж в 2016 р. компанією «Укргазвидобування» 

НАК «Нафтогаз України» видобутого природного газу з його подальшою 

реалізацією населенню на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) у порівнянні з 2015 роком 

– до 13,002 млрд куб. м та зростанням кількості наданих субсидій на оплату 

комунальних платежів на 42% порівняно з рівнем 2015 р. 

Прогнозування споживання ПЕР є основою не тільки для планування 

закупівель, але, що не менш важливо, для регулювання енергоспоживанням у 

всіх секторах економіки. Обгрунтовані прогнозні значення є ефективним 

інструментом перспективного планування і управління в галузі. Перспективні 

оцінки споживання енергоресурсів дадуть можливість відстежити, як в 

майбутньому буде розвиватися енергетичний сектор економіки при відсутності 

форс-мажорних обставин. При цьому окремо важливо надати перспективні 

оцінки споживання у промисловості та населенням як основних споживачів ПЕР. 

Розрахунок прогнозних оцінок загального обсягу споживання 

енергоресурсів в Україні, а також споживання ПЕР у промисловості та серед 

населення здійснювався на основі трендових, адаптивних і авторегресійних 

моделей. Всі етапи розрахунку виконані за допомогою пакетів статистичних 

програм BP Stat, Statistica та Excel. За співвідношенням формальних критеріїв 

апроксимації (табл. 3.7) обрані різні оптимальні функції для розрахунку 

перспективних оцінок. Прогнозування загального обсягу споживання ПЕР, а 

також у промисловості виконано по лінійному тренду; для розрахунку 

перспективних оцінок споживання ПЕР населенням використано авторегресійну 

функцію Бокса-Дженкінса (Додаток К).   
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Таблиця 3.7 

Формальні критерії апроксимації оптимальних моделей прогнозування 

Показник Модель 

Коефі-

цієнт 

детермі-

нації 

МНК 
F 

розр 

F 

табл 

 відн, 

% 

Спожива-

ння ПЕР в 

економіці 

Лінійна 

�̂�𝑡 = 144,6 − 4,98𝑡 
0,794 530,9 30,79 5,32 5,2 

Спожива-

ння ПЕР 

проми-

словістю 

Лінійна 

�̂�𝑡 = 33161,1 − 1726,64𝑡 
0,846 44660882,4 44,06 5,32 7,4 

Спожива-

ння ПЕР 

населен-

ням 

Бокса-Дженкінса 
 Порядок кінцевих різниць – 1 

Порядок авторегресії – 1 

Порядок ковзної середньої – 1 

Параметри авторегресії – 0,294; 
 0,7423 

 

0,616 2260675,5 9,60 5,99 6,9 

Розраховано автором 

 

На основі даних моделей було виконано прогнози споживання ПЕР в 

Україні, а також розраховано довірчий інтервал прогнозу, що враховує 

залежність від різних умов, з урахуванням двох похибок: 

1) похибка, пов'язана з вибором рівняння тренда;    

2) оцінювання параметрів кривих проводиться на основі обмеженої 

сукупності, отже, вони описують короткий проміжок часу, тому при розрахунку 

прогнозу можуть бути інші результати [134, c. 89]. 

У загальному вигляді довірчий інтервал розраховано за формулою: 

  Stу t
ˆ  

де 
S - середня квадратична помилка тренду: 

f

yy
n

t

tt
=

−

= 1

2)ˆ(

S  

       ˆ
tу  - розрахункове значення рівнів; 

       t - значення t -статистики Стьюдента, за умови статистичної 

значущості =0,05; 
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       f – число ступенів свободи; f n m= − ; m - кількість параметрів; n – 

число спостережень. 

Розраховані прогнозні значення споживання ПЕР та довірчі інтервали 

прогнозів представлені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Прогноз споживання ПЕР в Україні 

Рік 

Загальне споживання 

ПЕР, млн т н.е. 

Споживання ПЕР у 

промисловості, тис. т н.е. 

Споживання ПЕР серед 

населення, тис. т н.е. 

Прогноз 
Нижня 

межа 

Верхня 

межа 
Прогноз 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 
Прогноз 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

2017 89,8 71,0 108,6 14168,1 8719,5 19616,6 18180,5 15056,5 21304,5 

2018 84,8 66,1 103,6 12441,4 6992,9 17889,9  17111,8 13987,3 20236,3 

2019 79,9 61,1 98,7 10714,8 5266,3 16163,3  16531,6 13407,0 19656,2 

Розраховано автором 

 

Рис. 3.4. Динаміка і прогноз споживання ПЕР в Україні на 2017-2019 рр. 

 

Для перевірки достовірності розрахованих прогнозних значень 

споживання ПЕР порівняємо отримані значення за моделлю з фактично 

досягнутими у 2017 р. Так, за даними Global Energy Statistical Yearbook 2018 [7] 

Україна спожила у 2017 р. 87,3 млн т н.е., при цьому згідно з побудованою 

моделлю прогноз на 2017 р. склав 89,8 млн т н.е., тобто похибка прогнозу склала 

2,5 млн т н.е., що знаходиться у межах довірчого інтервалу. Тому можна свідчити 

про достовірність розрахованих прогнозних значень. 

Як видно з табл. 3.8, прогнозні значення загального обсягу споживання 
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тенденцію до зниження. Важливо, щоб таке зменшення споживання ПЕР 

досягалося шляхом впровадження енергоефективних заходів, оскільки останнім 

часом зменшення споживання ПЕР в основному зумовлено кризовими явищами 

в політичній та економічній сферах, що спричинило значне падіння фізичного 

обсягу ВВП у 2014 р. порівняно з 2013 р. на 10,1% та ще на 9,1% у 2015 р. 

порівняно з 2014 р. Незначне зростання фізичного обсягу ВВП у 2016 р. на 2,3% 

порівняно з 2015 р. призвело до збільшення споживання ПЕР на 0,7%, що 

свідчить про неефективне споживання ПЕР.  

 Зменшення споживання ПЕР також досягалося за рахунок вимушеної 

економії, що пов’язано зі збільшенням видатків на імпорт ПЕР через їх 

подорожчання, що спричинило підвищення тарифів на енергоресурси (до  2016 

р. ціна на газ зросла на 250,1% у порівнянні з рівнем 2014 р., тоді як ціна на 

електроенергію зросла на 171,8%). Все це було обумовлено стрімким зростанням 

інфляції, початком бойових дій на Сході України у 2014 р., анексією Криму, 

переорієнтацією на європейський ринок енергоресурсів, зміною влади, та, як 

наслідок, нестабільним положенням на валютному ринку, що сприяє знеціненню 

доходів споживачів енергетичних послуг і, відповідно, впливає на фінансово-

економічне положення підприємств енергетичного сектору. Підвищення тарифів 

стало наслідком зниження рівня оплати комунальних послуг, і у 2016 р. даний 

показник склав лише 82,8% (у 2014 р. – 92,2%, у 2015 р. – 95,4%). Така ситуація 

викликала незадоволення серед населення та бізнесу щодо якості наданих 

енергетичних послуг та обсягів їх постачання.  

Досягнення прогнозних рівнів енергоспоживання має базуватися на 

проведенні комплексних заходів щодо енергозбереження, особливо для 

населення та промисловості. Необхідним є проведення енергоменеджменту на 

підприємствах та енергоаудиту житлових будинків, сприяти встановленню 

лічильників на опалення у житлові будинки, постачання води, утепленню 

будинків, модернізації опалення, оскільки значні грошові витрати не дозволяють 

більшості населення впровадити ці заходи, закупівля інноваційних технологій, 

які допоможуть економити енергоресурси, скорочувати втрати при виробництві, 
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транспортуванні ПЕР, зокрема електроенергії, а також стимулювати зміну 

поведінки споживачів. Саме це сприятиме комплексному заощадженню. 

Значна частка ПЕР використовується у системах централізованого 

теплопостачання, тому для скорочення енергоспоживання, як вказано в 

енергостратегії до 2035 р., необхідним має стати: 

• оптимізація джерел теплогенерації з фокусом на когенераційні 

потужності та максимізацію ККД;  

• можливий перехід від найбільш неефективних джерел 

цнетралізованого теплопостачання до модульних прибудинкових котелень;  

• заміна трубопроводів на попередньо ізольовані та скорочення витрат 

при транспортуванні енергії, модернізація теплових пунктів;  

• використання тепла технологічних процесів промислових 

підприємств;  

• створення умов для відкритого доступу третіх осіб до теплових 

мереж;  

• використання на теплопунктах автоматичних регуляторів теплової 

енергії в залежності від зміни температури атмосферного повітря; 

• перехід на автономне та/або індивідуальне опалення у містах, де стан 

системи центрального опалення призводить до завищених втрат і неефективного 

використання ресурсів;  

• реалізація потенціалу енергозбереження у промисловості 

забезпечуватиметься за рахунок впровадження систем енергетичного 

менеджменту та енергосервісу, стимулюючої державної економічної політики та 

поступового підвищення вимог до рівня енергоефективності шляхом перегляду 

стандартів на енергоспоживання; 

• запровадження механізмів управління попитом, зокрема механізму 

надання «енергетичних послуг» як альтернативи новому виробництву енергії, 

що відповідає зобов’язанням України в рамках приєднання до Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства [49]. 
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З огляду на вищесказане, наведемо інфографіку щодо споживання та 

виробництва тепла в Україні (рис. 3.5). Як видно, споживання тепла на одну 

особу має стрімку тенденцію до падіння, так само як і виробництво тепла, що 

свідчить про змушену економію енергії і породжує незадоволеність серед 

споживачів на фоні загального підвищення цін.  

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» проводить 

послідовну політику стосовно забезпечення реалізації державної стратегії у 

сфері раціонального використання ПЕР. Розроблено та реалізується «Програма 

підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 

України» на 2015-2020 роки» (затверджено наказом Компанії від 01.10.15 №329). 

У результаті впровадження заходів Програми підприємствами 

Компанії впродовж 2015-2020 років планується досягти економії ПЕР в обсязі 

625,03 тис. т н.е., у тому числі: 

- природного газу – 718,18 млн куб. м; 

- електричної енергії – 88,61 млн кВт*год; 

- теплової енергії – 168,90 тис. Гкал. 

За 12 місяців 2015 р. було досягнуто економію ПЕР у обсязі                         

176,5 тис. т н.е., за 12 місяців 2016 р. – 216,7 тис. т н.е., за 9 місяців 2017 р.  – 

145,781 тис. т н.е. [58]. 

Важливим кроком зменшення імпортозалежності у майбутньому є 

підвищення власного видобутку енергоресурсів, запасів яких вистачає для 

покриття потреб України (рис. 3.6). Проте відсутність інвестицій в розвідку, 

переробку та енергоефективність перешкоджають розвитку енергетичної галузі 

України. 
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Рис. 3.5. Споживання та виробництво тепла в Україні [14]             
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Рис. 3.6. Поклади енергоресурсів в Україні на кінець 2016 р. [1, 11, 10, 83]
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Як зазначалося, основним показником енергоефективності є 

енергоємність, який показує кількість спожитої енергії на одиницю виробленої 

продукції. У 2017 р. ВВП України склав 2982,9 млрд грн. За прогнозами НБУ, 

очікується зростання ВВП України у 2018 р. – на 3,4%, у 2019 р. – на 2,9%. А 

також враховуючи власні прогнозні розрахунки споживання ПЕР, розраховано 

перспективні показники енергоємності ВВП, результати яких наведено в табл. 

3.9. 

Таблиця 3.9 

Динаміка енергоємності ВВП України з прогнозом на 2018-2019 рр. 

Роки ВВП, млрд грн. 
Споживання ПЕР, 

млн т н.е. 

Енергоємність ВВП, т 

н.е./1000 грн. 

2007 720,7 137,9 0,1913 

2008 948,1 134,6 0,1419 

2009 913,3 114,4 0,1253 

2010 1120,6 132,3 0,1181 

2011 1349,2 126,5 0,0937 

2012 1459,1 122,4 0,0839 

2013 1522,7 116,1 0,0762 

2014 1586,9 105,7 0,0666 

2015 1988,5 90,8 0,0456 

2016 2385,4 91,4 0,0383 

20176 2982,9 87,3 0,0293 

2018 3084,3 84,8 0,0275 

2019 3173,8               79,9 0,0252 

Розраховано автором на основі [41, 80]  

 

Для наочності представимо динаміку енергоємності ВВП на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Прогноз енергоємності ВВП на 2018-2019 рр., т н.е./1000 грн. ВВП 
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Можна помітити, що за існуючих умов показник енергоємності ВВП 

надалі буде мати тенденцію зниження, і очікується, що у 2019 р. його рівень 

досягне 0,0252 т н.е./1000 грн. ВВП, що на 14% менше рівня 2017 р. Така ситуація 

безумовно є позитивним зрушенням для досягнення енергетичної незалежності 

Україною, проте таке підвищення енергоефективності та енергозбереження має 

досягатися шляхом проведення ефективних заходів без завдання шкоди 

населенню та бізнесу. 

Першим кроком до досягнення ефективного функціонування 

енергетичного комплексу України має стати проведення реформ, які б 

враховували поточний економічний, політичний стан держави, європейські 

стандарти якості наданих енергетичних послуг, енергозбереження та 

енергоефективність. Необхідною умовою є формування конкурентного і 

інвестиційно привабливого середовища в енергетичному секторі.  

У Енергетичній стратегії до 2035 р. [49] зазначається, що найближчим 

часом необхідне завершення імплементації Третього енергетичного пакета – 

законодавства Євросоюзу про лібералізацію газового та електричного ринків, 

ключовим аспектом якого є обмеження монополій постачальників газу та 

електроенергії, – що дозволить створити повноцінні ринки природного газу та 

електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС. Також 

планується завершити інституційну інтеграцію України до ENTSO-G 

(Європейська мережа операторів системи передачі газу, роль якої полягає в тому, 

щоб полегшити та поглиблювати співпрацю між національними операторами 

газотранспортної системи по всій Європі з метою забезпечення розвитку 

загальноєвропейської системи передачі [3]), виконати більшу частину заходів з 

інтеграції об’єднаної енергосистеми України до енергосистеми ENTSO-E 

(Європейська мережа операторів системи передачі, яка має на меті подальше 

лібералізацію ринків газу та електроенергії в ЄС  [2]).  

Згідно з Енергостратегією до 2035 р. [49], враховуючи поточний стан у 

сфері енергоефективності, основними завданнями для економіки в цілому та в 

секторах економіки на період стратегічного планування мають стати: 
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• завершення процесу переходу на ринкове ціноутворення. Ліквідація 

«витратної» методології тарифоутворення, вдосконалення нормативно-правової 

бази регулювання енергетичних ринків, підвищення їх 

конкурентоспроможності; 

• маркування побутових товарів за показниками енергоспоживання, 

розповсюдження енергоефективних побутових приладів та освітлення, 

впровадження навчальних програм, організація роз’яснювальної роботи та 

реклами, проведення енергетичного аудиту на рівні окремих підприємств, 

будинків, а також поширення енергоефективних засобів транспорту; 

• застосування договорів енергосервісу (ЕСКО) у бюджетній сфері та 

житлово-комунальному секторі; 

• встановлення вимог до обладнання та технологій щодо рівня 

енергоспоживання та екологічних параметрів; 

• забезпечення приладного обліку споживання енергоресурсів та 

формування інституту власності (управління) багатоквартирними житловими 

будинками, що дозволить суттєво підвищити ефективність використання 

енергоресурсів населенням, запровадити стабільні механізми державної 

підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на принципах 

співфінансування для здійснення заходів з термомодернізації будівель; 

• підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій у 

будівлях (теплоізоляція стін, дахів і підвалів, заміна вікон і дверей), заміна та/або 

встановлення енергоефективного обладнання (котлів, бойлерів, рекуператорів 

тепла, автоматичних систем керування та ін.), проведення заходів із 

забезпечення регуляції споживання теплової енергії з боку споживача (заміна 

центральних теплових пунктів індивідуальними, реконструкція 

внутрішньобудинкових теплових мереж, встановлення загальних будинкових та 

індивідуальних регуляторів теплоспоживання); 

• створення інструментів державної фінансової та технічної підтримки 

(в тому числі із залученням іноземних партнерів) для реалізації заходів з 

енергоефективності в житлових будівлях.   
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Проведене дослідження свідчить про те, що в цілому очікується зниження 

споживання ПЕР на наступні роки, що сприяє зменшенню енергоємності ВВП, 

проте враховуючи факти, за допомогою яких досягалося зменшення споживання 

ПЕР та енергоємності виробництва в останні роки, необхідно кардинально 

переглянути орієнтири у розвитку енергетичної сфери. Першим кроком у цьому 

має стати повне реформування галузі. У серпні 2017 р. прийнята Нова 

енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», відповідно втратила чинність попередньо діюча 

Енергостратегія до 2030 року (оновлена у 2013 р.). Тому очікується, що у нових 

законах, новій Енергостратегії будуть відображені не лише кількісні показники 

енергетичного комплексу, до яких має прагнути Україна, а й ефективні заходи, 

які мають впроваджуватися на всіх рівнях управління з метою досягнення цих 

показників при одночасному врахуванні інтересів як населення, бізнесу, так і 

держави в цілому.  

 

3.3. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні 

 

Україна попри всі її багатства залишається країною, залежною від імпорту 

палива, та характеризується неефективним його використанням. Ми маємо 

величезний, в повному обсязі невикористаний, потенціал розвитку всіх відомих 

напрямків підвищення енергоефективності економіки, зокрема, альтернативної 

енергетики, ринку ЕСКО, тощо. Як це не парадоксально, за роки незалежності не 

створено належних умов для такого розвитку. В 2014-2016 рр., в тому числі 

завдяки міжнародним зобов’язанням, прийнято ряд законів, що дають підстави 

сподіватися на незворотність процесу створення енергонезалежного етапу 

розвитку держави [13, c. 52].  

Проблеми, з якими стикається енергетична сфера України, наштовхує на 

пошук нових шляхів розвитку галузі, серед яких може стати використання 

альтернативних та відновлюваних джерел енергії, частка яких у споживанні ПЕР 
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в Україні у 2016 р. склала лише 3,9%. Альтернативна енергетика України за часів 

незалежності розвивалась надзвичайно повільними темпами.  

Дослідження розвитку найбільш перспективних для України напрямів 

альтернативної енергетики, зокрема енергії біопалива та відходів, 

гідроенергетики, вітрової та сонячної енергії, передбачає виявлення основних 

тенденцій споживання енергії від даних джерел та визначення перспектив 

подальшого нарощування відновлюваної енергетики в економіці країни. 

Динаміка споживання в Україні наведених вище видів альтернативної 

енергетики представлена у табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Динаміка загального постачання енергії від відновлюваних джерел енергії 

в Україні 

Роки 

Загальне 

постачання 

енергії від 
відновлю-

ваних 

джерел, 
тис. т н.е. 

Частка 
постачання 

енергії від 

відновлю-
ваних 

джерел, % 

Гідро-
енергетика, 

тис. т н.е. 

Частка, 

% 

Енергія 

біопалива 
та 

відходи, 

тис. т н.е. 

Частка, 

% 

Вітрова 
та 

сонячна 

енергія, 
тис. т 

н.е. 

Частка, 

% 

2007 2384 1,7 872 0,6 1508 1,1 4 0,0029 

2008 2604 1,9 990 0,7 1610 1,2 4 0,0030 

2009 2463 2,2 1026 0,9 1433 1,3 4 0,0035 

2010 2611 2,0 1131 0,9 1476 1,1 4 0,0030 

2011 2514 2,0 941 0,7 1563 1,2 10 0,0079 

2012 2476 2,0 901 0,7 1522 1,2 53 0,0433 

2013 3166 2,7 1187 1,0 1875 1,6 104 0,0897 

2014 2797 2,6 729 0,7 1934 1,8 134 0,1268 

2015 2700 3,0 464 0,5 2102 2,3 134 0,1487 

2016 3616 3,9 660 0,7 2832 3,1 124 0,1353 

Джерело [41] 

 

Як видно з табл. 3.10, середнє щорічне зростання загального постачання  

енергії відновлюваних джерел в Україні за аналізований період склало 4,7%, при 

цьому відбувалось і падіння показника у 2009 р., 2011-2012 рр. та у 2014 р. У 

структурі споживання енергії відновлюваних джерел переважає енергія 

біопалива та відходів (3,1% від загального постачання первинної енергії та 78,3% 
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від постачання енергії відновлюваних джерел). Частка споживання енергії від 

відновлюваних джерел у загальному споживанні ПЕР останнім часом має значну 

тенденцію до зростання. Якщо до 2012 р. частка коливалася у межах 1,7-2%, то 

з 2013 р. – 2,6-3,9%, що значною мірою позитивно впливає на досягнення 

енергонезалежності Україною. Проте доречно відзначити вкрай низьку частку 

даного показника порівняно з іншими країнами світу (рис. 3.8), що націлює на 

оцінку перспектив подальшого розвитку відновлюваної енергетики в Україні.  

 

Рис. 3.8. Частка відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні 

енергії у країнах Євросоюзу, %7 [45]    

 

Активний розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні розпочався у 

2009 р. після введення «зеленого» тарифу. Законом України «Про 

електроенергетику» передбачено встановлення «зеленого» тарифу, за яким 

закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, з 

альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 

використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні- та малими 

гідроелектростанціями). 

 Енергію з відновлюваних джерел можна використовувати для 

виробництва електроенергії, опалення та забезпечення гарячого водопостачання, 

                                         
7 Дані для України за 2016 р., для інших країн – 2015 р.  
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а також як ПЕР, тобто в усіх сферах, де застосовують продукцію традиційної 

енергетики (табл. 3.11) [69, c. 95]. 

Проблема імпортозалежності України за природним газом викликає 

необхідність нарощування енергії від нетрадиційних, відновлюваних джерел. 

Тривалий час Україна імпортувала газ у значних обсягах, враховуючи порівняно 

з нинішньою ситуацією низьку ціну на нього через відносно стабільно низький 

курс долара. 

Таблиця 3.11 

Напрямки застосування альтернативної енергетики 

Вид енергії Сонячна Вітрова Гідро Біо 

Виробництво 

електроенергії 
+ + + + 

Виробництво теплової 

енергії 
+   + 

Транспортний сектор +   + 

Переваги 

Загальна доступність, поновлюваність, екологічність 

довговічність 

установок 

довговічність 

установок 

регулювання 

потужності, 

простота в 

експлуатації, 

дешевий вид 

енергії 

переробка 

відходів 

Недоліки 

висока 

вартість, 

залежність від 

клімату 

шумове 

забруднення, 

залежність від 

клімату 

залежність 

від клімату, 

затоплення 

територій 

необхідність 

використання 

тепла біля 

джерела 

видобутку 

енергії 

Джерело [69, c. 96] 

 

З різким зростанням курсу долара у 2014 р. значні видатки на імпорт 

зумовили необхідність економії споживання енергоресурсів, підвищення цін на 

них для населення та бізнесу, що спричинило незадоволення серед споживачів. 

Тому останнім часом постала проблема видобутку енергії з нетрадиційних 

джерел. Для аналізу залежності між обсягами імпорту газу (х) та споживанням 

енергії від відновлюваних джерел (у) в роботі застосовано метод кореляційно-
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регресійного аналізу, який дає можливість прослідити потребу в енергії від 

відновлюваних джерел при максимальному скороченні імпорту газу.  

Динаміка вищенаведених показників представлена на рис. 3.9. Парний 

коефіцієнт кореляції між загальним постачанням енергії від відновлюваних 

джерел і імпортом газу склав -0,65, що вказує на помітний обернений зв’язок. 

Економічний зміст коефіцієнта при оберненому зв’язку свідчить, що при 

зменшенні імпорту газу потреба в енергії з інших джерел, якими є відновлювані 

види, зростає. Оскільки одним з головних завдань нової енергетичної стратегії є 

зменшення імпорту газу, тому для покриття потреб економіки України в 

споживанні ПЕР необхідним стає нарощування споживання енергії саме від 

відновлюваних джерел через неможливість збільшення власного видобутку 

традиційних ПЕР. 

Оптимальною залежністю між споживанням енергії від відновлюваних 

джерел і імпортом газу стала квадратична функція, яка має вигляд (Додаток Л): 

283,05,718,4017ˆ xxyx +−=  

Кдет = 0,558;   𝐹розрах = 4,4;    𝐹табл = 3,3;   𝜀відн = 6,8% 

 

 

Рис. 3.9. Динаміка загального постачання енергії від відновлюваних 

джерел та імпорту газу [41] 

 

Як видно, модель з 90% імовірністю є достовірною, оскільки 

розрахунковий критерій Фішера більше його табличного значення, статистично 
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точною, оскільки відносна помилка апроксимації (6,8%) менше 15%. Коефіцієнт 

детермінації вказує, що варіація загального постачання енергії від 

відновлюваних джерел на 55,8% пояснюється варіацією обсягів імпорту 

природного газу. Кореляційне поле показників та їх вирівнюванні значення 

представлені на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Кореляційне поле залежності загального постачання енергії від 

відновлюваних джерел від обсягів імпорту газу 

 

 Побудована модель дозволяє розрахувати, скільки треба енергії від 

відновлюваних джерел, щоб відмовитися від імпорту газу. Параметр а0 свідчить, 

що за відсутності закупівель газу необхідно споживати щорічно 4017,8 тис. т н.е. 

енергії від відновлюваних джерел. Параметр а2 >0 вказує про наявність точки 

мінімуму (екстремуму), після чого подальше зменшення імпорту газу призведе 

до збільшення споживання енергії від відновлюваних джерел. Тому квадратична 

кореляційно-регресійна модель дає змогу дослідити, який обсяг імпорту газу стає 

мінімальним, а отже небезпечним для економіки України і загрожує її 

енергонезалежності, якщо не вжити необхідних заходів щодо збільшення енергії 

з інших джерел. Таким чином, єдиним шляхом уникнення імпортозалежності по 

газу є  нарощування власного видобутку енергії від альтернативних джерел. 

Прирівнявши похідну функцію до нуля, отримаємо точку екстремуму: 
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Точка екстремума показує, що досягнення імпорту газу обсягом                 

43,1 млрд куб. м має стати поштовхом для розвитку альтернативної енергетики.  

Графічно це відображається зміною напрямку зниження імпорту газу на його 

підвищення, що означає повернення на попередній шлях підвищення закупівлі 

газу в інших країнах.  

Довгий час, не враховуючи післякризовий період у 2009 р., коли через 

падіння виробництва, занепад економічного розвитку відбулося значне падіння 

обсягів імпорту газу майже на 49% порівняно з рівнем 2008 р., Україна не 

приділяла особливої уваги розвитку альтернативних джерел. Поступовий вихід 

із кризового стану супроводжувався збільшенням поставок газу з інших країн і 

до 2011 р. імпорт газу склав 44,8 млрд куб. м (зростання порівняно з рівнем     

2010 р. на 22,4%). Така ситуація свідчила про перевищення точки екстремуму 

функції, що стало загрозою енергетичній незалежності України, тому виходом із 

ситуації стало нарощування альтернативної енергетики. Таким чином, до 2013 р. 

загальне постачання енергії від відновлюваних джерел зросло на 25,9% 

порівняно з рівнем 2011 р. Наростання внутрішньоекономічних та політичних 

проблем, поступове зростання курсу долара у 2014 р. спонукало необхідність 

подальшого зменшення поставок газу, при цьому видно, що загальне постачання 

енергії від відновлюваних джерел також має тенденцію до спаду, що знову 

свідчить про змушену економію енергії серед населення та бізнесу у даний 

період часу. Поступове економічне зростання у 2016 рр. Призвело до 

необхідності розвитку альтернативної енергетики у зв’язку з подальшим 

скороченням імпорту газу для задоволення потреб економіки та населення.  

Таким чином, зменшення обсягів імпорту газу має значно вплинути на 

розвиток альтернативної енергетики. Розрахунки свідчать, що критичним для 

України являється імпорт в обсязі 43,1 млрд куб. м, подальше його зменшення 

неодмінно призведе до необхідності нарощування енергії від відновлюваних 

джерел, оскільки інших джерел на сьогодні Україна не має.  

За даними статистичної служби Європейського союзу (Eurostat) [4] можна 

зауважити, що Україна потенційно здатна виробляти з відновлюваних джерел не 
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менше 74% від обсягу енергії, що виробляється в країні, тоді як зараз цей рівень 

становить близько 6%. Енергостратегія до 2035 р. прогнозує у коротко- та 

середньостроковому горизонті (до 2025 р.) зростання частки відновлюваної 

енергетики до рівня 12% від загального постачання первинної енергії та не 

менше 25 % – до 2035 р. [49, с. 48]. В цілому щорічне середнє зростання 

загального постачання енергії від відновлюваних джерел згідно з 

Енергостратегією має бути на рівні 17,3% від фактично досягнутого обсягу у 

2015 р. Розрахована модель вирівнювання дала змогу показати, на скільки 

досяжною є ця мета. Оптимальним трендом виявився параболічний (Додаток М): 

�̂�𝑡 = 2,6 − 0,078𝑡 + 0,015𝑡2 

Кдет = 0,618;    𝐹розрах = 5,7;  𝐹табл(𝛼 = 0,05) = 4,7;   𝜀відн = 6,4%  

Прогнозні значення загального постачання енергії від відновлюваних 

джерел наведені в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Прогноз загального постачання енергії від відновлюваних джерел на 

2017-2020 рр. 

Роки 

Прогноз 

згідно з ЕСУ-

2035 

Прогноз 

згідно з 

трендом 

Довірчий інтервал 

Нижня межа Верхня межа 

2017 3,72 3,57 2,94 4,21 

2018 4,36 3,85 3,22 4,48 

2019 5,11 4,16 3,52 4,79 

2020 6,00 4,49 3,86 5,12 

Розраховано автором 

 

Рис. 3.11. Прогноз загального постачання енергії від відновлюваних 

джерел в Україні, млн т н.е. [розраховано автором] 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Фактичні дані

Аналітичне вирівнювання

Дані згідно ЕСУ-2035

Нижня межа

Верхня межа



159 

Як видно, заплановані Енергостратегією показники загального постачання 

енергії від відновлюваних джерел є досить оптимістичними. Враховуючи 

прогнозні значення загального постачання енергії в цілому (табл. 3.9, п. 3.2) до 

2019 р. частка постачання енергії від відновлюваних джерел у загальному 

споживанні згідно з трендом може зрости до 4,8-6,4%. За таких умов досягти 

рівня 12% до 2025 р., як закладено Енергостратегією, буде неможливо. 

Як зазначалося раніше, найбільшу частку серед відновлюваних джерел 

енергії в Україні посідає біопаливо та відходи. Біоенергетика як галузь 

енергетики використовує паливо, що створюється на основі біомаси. Одним із 

напрямів використання біомаси є її переробка у рідке біопаливо: біодизель та 

біоетанол. Ефективним шляхом доповнення та заміни традиційних ПЕР є 

виробництво та використання біогазу, джерелами якого є тваринницька біомаса, 

звалища сміття, стічні води. Утилізація сміття та відстоїв стічних вод є, крім того, 

вирішенням екологічних, енергетичних і соціальних проблем. Енергетичний 

потенціал біомаси в Україні у 2015 р. оцінюється у 29 млн т у.п., що показано у 

табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні у 2015 р. 

Вид біомаси Частка, доступна 

для енергетики, % 

Економічний 

потенціал, млн т у.п. 

1 2 3 

Солома зернових культур 30 5,22 

Солома ріпаку 40 0,62 

Побічна продукція виробництва кукурудзи на 
зерно (стебла, стрижні) 

40 3,31 

Побічна продукція виробництва соняшника 

(стебла, корзинки) 
40 1,74 

Вторинні відходи с/г (лушпиння, жом) 47 0,53 

Деревна біомаса (дрова, порубкові залишки, 

відходи деревообробки) 
97 2,19 

Деревна біомаса (сухостій, деревина з лісосмуг, 
обрізки) 

58 2,57 

Біодизель (з ріпаку) - 0,27 

Біоетанол (з кукурудзи і цукрового буряку) - 0,77 

Біогаз з відходів та побічної продукції АПК 50 0,97 

Біогаз з полігонів твердих побутових відходів 34 0,26 

Біогаз зі стічних вод (промислових та 
комунальних) 

23 0,27 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 

Енергетичні культури:   

верба, тополя, міскантус 90 6,28 

кукурудза (на біогаз) 90 3,68 

Торф  - 0,40 

ВСЬОГО - 29,08 

Джерело [24, с. 61] 

 

Значно підвищити енергетичний потенціал України за допомогою 

побутових відходів можливо шляхом його правильного використання. Для 

порівняння наведено структуру використання відходів в Україні та Швеції (рис. 

3.12), яка має значний успіх у використанні енергії від відновлюваних джерел, а 

частка відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні становить близько 

54% (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.12. Структура використання побутових відходів в Україні та Швеції, 

% [43] 

 

Як видно, нераціональне використання відходів в Україні гальмує 

розвиток альтернативних джерел енергії, забруднює навколишнє середовище, 

при цьому енергетичний потенціал відходів в Україні може вивести країну на 

новий шлях розвитку, що показано на рис. 3.13.    
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Рис. 3.13. Потенціал вироблення енергії з побутових відходів в Україні [43] 

 

Згідно з Енергостратегією до 2035 р., планується збільшити до 2020 р. 

обсяги споживання енергії біопалива та відходів до 4 млн т н.е. На основі 

фактично досягнутих показників за 2007-2016 рр. Розроблено перспективні 

оцінки споживання енергії біопалива та відходів за допомогою статистичних 

моделей, що дає змогу прослідити ступінь досяжності цілей Енергостратегії. 

Результати розрахунків наведені на рис. 3.14 (Додаток Н). 

 

Рис. 3.14. Прогноз споживання енергії біопалива та відходів в Україні, млн 

т н.е. [розраховано автором] 

 

Можна побачити, що у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. обсяги спожитої 

енергії від біопалива та відходів зросли на 34,7%, що свідчить про перевищення 

стратегічних орієнтирів Енергостратегії, тому при наявній тенденції можливо 

досягнення обсягу споживання енергії з біопалива та відходів у 2020 р. на рівні 

4,6 млн т н.е., що на 15% більше запланованого показника. Така ситуація є 
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позитивним кроком у розвитку альтернативної енергетики, оскільки саме енергія 

біопалива та відходів є найбільш перспективним джерелом для України. На 

заваді розвитку цієї галузі стоять недостатньо розвинені інфраструктурна та 

сировинна бази для забезпечення безперебійних поставок сировини, низька 

ефективність самих біоустановок, а також низький рівень розвитку 

постачальників обладнання. 

Гідроенергетика – галузь відновлюваної енергетики, що спеціалізується на 

генерації енергії від течії води. Коефіцієнт корисної дії гідроелектростанцій 

становить 60–70% [68]. До альтернативної гідроенергетики належать малі 

гідроелектростанції (ГЕС), тобто ті, які виробляють менше 10 МВт. Малі ГЕС 

генерують електроенергію, коли в річці достатній рівень води. За умови 

доповнення малої гідроелектростанції акумуляторною системою для 

накопичення енергії можна уникнути перебоїв у подачі електроструму [85]. 

На гідроенергетику України у 2016 р. припадало 0,7% від загального 

постачання первинної енергії або 18,3% від постачання енергії від 

відновлюваних джерел. Україна має значний потенціал гідроенергетики, основна 

частка якого зосереджена вздовж лінії річки Дніпро (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Наявність гідроелектростанцій та гідроакумулюючих 

електростанцій в Україні та їх генерація у 2016 р. [79, 99] 
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За статистичними даними, у 2016 р. частка гідроенергії в загальному 

виробництві електроенергії склала 6%, при цьому більшість гідроелектростанцій 

України збудовані у другій половині 20 століття. Енергостратегія передбачає 

споживання енергії від гідроенергетики в обсязі 1 млн т н.е. у 2020 р., що 

свідчить про щорічне середнє зростання з 2015 р. на 16,6%. Складність розвитку 

гідроенергетики та інвестування у ГЕС пов’язані з їх специфікою: будівництво 

такої станції потребує істотного фінансування через необхідність зведення 

складних гідротехнічних споруд, а також замовлення індивідуального 

обладнання для кожної окремо взятої ГЕС. Це автоматично тягне за собою 

тривалі терміни проектування і отримання дозвільної документації (2,5 року). 

Отже, інвестиційний цикл у сфері гідроелектростанцій розтягується на                    

8-11 років. Крім того, будівництву нових гідростанцій в Україні активно 

перешкоджає громадськість та різні екологічні організації. Тому інвестори 

воліють відновлювати старі і занедбані ще з часів СРСР станції, а не будувати 

нові. 

Важливим та перспективним джерелом енергії в Україні є також сонячна 

та вітрова енергетика, частка споживання якої є досить замалою у загальному 

постачанні енергії в країні (0,1% у 2016 р. та 3,4% від загального постачання 

енергії від відновлюваних джерел).  

Сонячна енергетика як сектор в альтернативній енергетиці є однією із 

найбільш перспективних. Вихід на ринок сонячної енергетики дешевше та 

легше, ніж на інші ринки, оскільки сам процес будівництва СЕС простіший, а 

вимоги експертизи не такі серйозні, як до ринків інших альтернативних джерел 

енергії.  

З кінця 2014 року обсяг потужностей сонячних електроустановок 

приватних домогосподарств в Україні збільшився у 371 разів (станом на кінець 

III кв. 2017 р.). При цьому загальна частка СЕС у виробництві електроенергії у 

2017 р. склала 0,4%. Найбільш перспективні території в Україні для розвитку 

сонячної енергетики представлено на рис. 3.16.  
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Рис. 3.16. Розподіл сонячної радіації на території України протягом року 

[61, 86, 41, 81] 

 

Анексія Криму сповільнює розвиток сонячної енергетики України, 

оскільки це найперспективніша територія для її розвитку. Динаміку 

встановлених потужностей СЕС представлено на рис. 3.17. 

 

Рис. 3.17. Встановлена потужність СЕС в Україні, МВт [61] 

 

Динаміка зростання введених потужностей у 2014-2016 рр. є позитивним 

кроком для розвитку альтернативних джерел енергії, проте втрата об’єктів у 

Криму у 2014 р. погіршила ситуацію в Україні порівняно з рівнем 2013 р.  
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Вітрова енергетика – вид альтернативної енергетики, що генерує енергію з 

потоків повітря. За даними Всесвітньої вітроенергетичної асоціації, енергія вітру 

використовується більш ніж у 70 країнах світу [22]. Енергетичний потенціал 

вітроенергетики України представлений на рис. 3.18.  

 

Рис. 3.18. Регіони України за інтенсивністю вітру [31, 61, 86, 41, 81] 

 

Найбільший потенціал вітрової енергетики зосереджений в Карпатах. 

Розвиток цього напряму в регіоні дозволить підвищити енерегонезалежність 

західного регіону країни. Наразі частка вітроенергетики у загальному 

виробництві електроенергії коливається у межах 0,6%.  

За прогнозом Енергостратегії до 2020 р. споживання вітрової і сонячної 

енергії має досягти обсягу в 1 млн т н.е. У 2016 р. порівняно з 2015 р. даний 

показник знизився на 7,5%, тому вийти на запланований показник буде 

достатньо важко (рис. 3.19).    
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Рис. 3.19. Прогноз споживання вітрової та сонячної енергії в Україні, млн 

т н.е. [розраховано автором]       

 

Необхідним шляхом вирішення проблеми є встановлення нових 

потужностей для виробництва даного виду енергії, зокрема, перспективними для 

сонячної енергії є південні області України, для вітрової – перш за все, області 

західної України та приморські території. 

Як видно, прогнози Енергостратегії за видами відновлюваної енергетики є 

достатньо оптимістичними і наразі необхідно докласти максимум зусиль задля 

досягнення мети. Слід зауважити, що є помітні позитивні зрушення обсягів 

споживання ВДЕ у 2016 р. порівняно з 2015 р. Негативну динаміку спостерігаємо 

лише у споживанні енергії від сонячної та вітрової енергетики. Враховуючи 

потенціал України у розвитку відновлюваної енергетики, задля забезпечення 

енергонезалежності необхідно розвивати саме альтернативну енергетику.  

Необхідними умовами для розвитку сфери відновлюваної енергетики є: 

• стабільність законодавства, що регулює сектор, а також системи 

державного стимулювання; 

• відсутність бар’єрів для входження на ринок; 

• прозорі правила для ведення бізнесу; 
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• адекватне стимулювання (економічно обґрунтовані рівні «зелених» 

тарифів, фінансова та оперативна стабільність енергетичної системи України, 

підтримка розвитку науки і технологій та ін.) [130, c. 8]. 

Необхідність значних первинних капіталовкладень, високі кредитні ставки 

в Україні, високий середній рівень «зеленого» тарифу порівняно з іншими 

країнами ЄС стримують розвиток альтернативних джерел енергії в Україні. 

Великою перешкодою на шляху розвитку альтернативної енергетики стають 

значні обсяги інвестицій у галузь, які, за даними РБК-Україна [104], потребують 

12 млрд євро. Саме така сума необхідна для імплементації Національного плану 

щодо поновлюваної енергетики до 2020 р.  

Крім цього, існують загальні ризики ведення бізнесу відновлюваної 

енергетики в Україні, серед яких можна виділити «нестабільність» 

законодавства у розвитку відновлюваних джерел в Україні, чутливість 

споживачів до зростання тарифів на енергоресурси, високу вартість генерації 

енергії з відновлюваних джерел, що потребує державного стимулювання 

розвитку сфери відновлюваної енергетики. Наразі, в кризових умовах, це 

неможливо.  

Таким чином, вирішення проблем, з якими український енергетичний 

комплекс зіштовхується на шляху розвитку альтернативної енергетики, 

зумовлять покращення ситуації та нададуть можливість використання повного 

енергетичного потенціалу, що поліпшить українські позиції на світовому ринку 

енергетики та значно підвищить рівень енергонезалежності.  
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Висновки до третього розділу 

 

На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено ступінь впливу 

соціально-економічних факторів на обсяги споживання ПЕР в Україні, серед 

яких курс долара, капітальні інвестиції в Україну, індекс фізичного обсягу ВВП 

та видобуток ПЕР. Побудована регресійна модель дала можливість дослідити 

вазємозв’язки та надати рекомендації щодо поліпшення ситуації в енергетичній 

сфері. Встановлено, що зниження споживання ПЕР, а також імпорту газу 

останнім часом досягається не внаслідок впровадження енергозберігаючих 

технологій та підвищення енергоефективності, а через падіння обсягів 

виробництва, підвищення курсу валют та ін. Це означає, що прогнозні значення 

споживання ПЕР і енергоємності виробництва, які мають тенденцію до 

зниження, засновані на застосуванні більшою мірою екстенсивних факторів, що 

націлює на необхідність перегляду нинішньої політики у сфері енергетики.   

Зберігається висока частка споживання газу в складі ПЕР, що вимагає 

вдосконалення структури ПЕБ у бік альтернативної енергетики, збільшення 

споживання кам’яного вугілля, а також пошук нових джерел енергії. 

Встановлено, що Україна має значний потенціал відновлюваної енергетики, 

частка якої у структурі споживання ПЕР у 2016 р. склала всього 3,9%. Доведено, 

що Україна має всі шанси на активний розвиток альтернативної енергетики, 

проте така ситуація можлива за умови стабілізації політичних та економічних 

розбіжностей в країні, залучення інвестицій, налагодження роботи підприємств, 

шахт, а також реалізації рекомендацій, що пропонуються вченими і практиками. 

Визначено, що «небезпечним» для енергонезалежності України є обсяг імпорту 

газу в 43,1 млрд куб. м. Розрахунки показали, що подальше зменшення 

закупівель газу викличе нарощування споживання енергії від відновлюваних 

джерел через неможливість збільшення видобутку традиційних ПЕР. 

Основні результати дослідження опубліковано в: [33; 35]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає в посиленні й підвищенні 

енергонезалежності України. Основні висновки в межах проведеного 

дослідження є такими: 

1. На основі аналізу різних підходів до вивчення енергонезалежності 

узагальнено її поняття, а також роль енергонезалежності в забезпеченні 

національної безпеки країни. Енергетична незалежність як одна зі складових 

енергетичної безпеки займає визначальне місце в системі національної безпеки 

держави, яка вимагає комплексного теоретико-методологічного обґрунтування 

оцінки її рівня з урахуванням взаємозалежності і взаємовпливу з іншими 

показниками і індикаторами енергетичної та економічної безпеки.  

Енергетична незалежність держави як складова енергетичної безпеки – це 

складна соціально-економічна категорія, яка характеризується комплексом 

статистичних показників, рівнем самостійності держави у проведенні 

енергетичної політики, здатної протистояти зовнішнім та внутрішнім викликам 

шляхом інтенсивних заходів розвитку економіки, без завдання шкоди 

суспільству та національному виробництву в цілому. Комплекс статистичних 

показників енергонезалежності включає ефективність використання ПЕР, обсяг 

залучених інвестицій, стан матеріально-технічного обладнання, 

імпортозалежність від інших країн, обсяг видобутку та споживання ПЕР тощо.  

2. Обґрунтовано, що головними детермінантами, які перешкоджають 

досягненню енергетичної незалежності України, є: 

• невідповідність споживання та видобутку ПЕР, тобто нестача ПЕР 

задля покриття потреб виробництва товарів і послуг, а також потреб населення; 

• погіршення відносин з Російською Федерацією, дисбаланс між 

закупівлею газу й поступова втрата доходів від транзиту газу через територію 

України; 
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• невизначеність перспектив видобутку ПЕР всередині країни, а також 

значне коливання світових цін на ПЕР; 

• висока енергоємність виробництва і, відповідно, низька 

енергоефективність; 

• повільний перехід України на впровадження прогресивних 

технологій виробництва, використання відновлюваних видів енергетики. 

3. Вивчення інформаційно-аналітичних і організаційних аспектів 

енергонезалежності дозволило розробити концептуальну модель статистичного 

забезпечення регулювання енергонезалежності країни, в якій визначено 

принципи, сформовано статистичний інструментарій забезпечення дослідження, 

який включає джерела інформації, систему показників, статистичні методи 

аналізу процесів на енергетичному ринку й націлений на досягнення 

самостійності держави у проведенні енергетичної політики та протистояння 

зовнішній загрозі.  

4. Головними показниками оцінки енергонезалежності було визначено: 

• ВВП на душу населення; 

• виробництво енергетичних матеріалів; 

• імпорт та експорт ПЕР; 

• інвестиції в основний капітал за ВЕД «Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря»; 

• обсяг реалізованої промислової продукції за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»; 

• загальний обсяг споживання ПЕР у країні; 

• енергоємність виробництва; 

• рівень імпорту ПЕР до ВВП; 

• питома вага природного газу у структурі споживання ПЕР; 

• ступінь зносу основних засобів за ВЕД «Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря». 
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5. Доведено скорочення видобутку і споживання ПЕР за всіма видами 

енергоресурсів. Проте навіть при більш прискорених темпах падіння 

споживання над видобутком ПЕР не вирішується проблема повного 

забезпечення потреб економіки та населення, тому Україна є енергозалежною від 

інших країн.  

6. Визначено, що в структурі кінцевого споживання енергоресурсів 

протягом останнього десятиліття вищі позиції займає природний газ (в 2016 р. 

його частка в загальному споживанні енергоресурсів склала 30,8%). При цьому 

власного видобутку газу недостатньо для повного задоволення потреб 

населення, що свідчить про імпортозалежність України за природним газом від 

інших країн світу. Для зниження споживання газу запропоновано рекомендації, 

серед яких можна виділити: заміна споживання газу більш надійним 

енергоресурсом для України – вугіллям; підвищення ефективності використання 

газу; пошук нових альтернативних джерел енергії та ін. У структурі споживачів 

ПЕР традиційно для України лідируючі позиції у 2016 р. займають населення 

(34,1%) та промисловість (29%), тому при розробці енергетичної політики 

акцентувати увагу доречно саме на ці категорії. 

7. Виявлено зниження енергоємності виробництва, однак відбувається 

уповільнення темпів її зниження, при цьому вона знаходиться на високому рівні 

(станом на 2017 р. на 112,5% більше світового рівня і на 214% вище 

європейського). Аналогічна ситуація спостерігається й у динаміці рівня імпорту 

ПЕР до ВВП, зниження якого останнім часом досягалося шляхом вимушеної 

економії енергії через підвищення курсу долара, падіння суспільного 

виробництва тощо. Наявність позитивних тенденцій енергоефективності 

останнім часом досягалося шляхом впровадження екстенсивних заходів 

розвитку, тому слід переглянути орієнтири країни в енергетичній сфері і першим 

кроком у цьому стала розробка нової енергетичної стратегії у 2017 р. 

8. Встановлено, що найбільш монополізованими є ринки газу та нафти 

і газового конденсату, де частка провідної компанії у 2016 р. склала відповідно 

73,1% та 67,9%.  Ринки електроенергії та вугілля можна охарактеризувати як 
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олігополію та монополістичну конкуренцію відповідно, проте існує загроза на 

даних ринках наблизитися до сильної концентрації кількох підприємств. 

9. Доведено, що Україні притаманний вкрай низький рівень 

інтегрального показника енергонезалежності при загальній тенденції його 

зростання за 2007-2016 рр. Інтегральна оцінка дозволила розробити комплекс 

заходів щодо підвищення енергонезалежності, серед яких можна виділити 

необхідність технологічного оновлення, структурної перебудови економіки, 

соціальної інфраструктури, створення економічних, управлінських і правових 

механізмів реалізації державної політики енергоефективності та ін. 

10. Встановлено, що найнижчий у 2016 р. рівень енергонезалежності був 

у Луганській і Донецькій обл., що підтверджує високу енергоємність 

індустріального типу розвитку в зв'язку з технологічним відставанням, високим 

споживанням ПЕР і, як наслідок, найвищим рівнем імпорту ПЕР і високим 

показником енергоємності виробництва. Для підвищення рівня 

енергонезалежності у даних регіонах слід переходити на нові технології, 

впроваджувати споживання альтернативних джерел енергії, зокрема 

вітроенергетики як однієї з найперспективніших для даних областей (середня 

швидкість вітру на висоті 30 м –  5 м/с), відновлювати повноцінне 

функціонування вугільної промисловості, тим самим нарощувати видобуток 

енергоресурсів 

11. Встановлено прямий і тісний зв'язок обсягів споживання ПЕР в 

Україні з індексом фізичного обсягу ВВП і видобутком ПЕР в Україні. Це 

означає, що зі збільшенням даних факторів споживання ПЕР в Україні буде 

зростати. Тісний зворотний зв'язок між обсягами споживання ПЕР і курсом 

долара свідчить, що при подорожчанні долара споживання ПЕР буде 

знижуватися, що логічно пояснюється підвищенням витрат на обсяги 

імпортованих енергоресурсів, зокрема газу. Тісний зворотний зв'язок між 

обсягами споживання ПЕР та капітальними інвестиціями в Україну пояснюється 

тим, що при збільшенні інвестицій зменшується споживання ПЕР за рахунок 
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оновлення технологій, можливості закупівлі нового обладнання, що значно 

зменшує енерговитрати. 

12. Розрахунок прогнозних оцінок довів, що в Україні намітилася 

тенденція до зниження споживання ПЕР та енергоємності виробництва, що 

сприяє зростанню енергонезалежності країни, проте темпи зниження показників 

невисокі. Такі прогнозні оцінки засновані на тенденції, що склалася, тому можна 

сказати, що досягнення оптимістичних прогнозів обумовлено впровадженням в 

останній час екстенсивних факторів розвитку. Інтенсифікація енергетики 

України можлива за рахунок розвитку відновлюваної енергетики. 

13. Визначено, що Україна має значний потенціал до використання 

відновлюваних джерел енергії, зокрема біопалива та відходів, гідроенергетики, 

вітрової та сонячної енергетики. Проте недостатність інвестицій, недосконалість 

нормативно-правової бази, складнощі налагодження даного виду бізнесу 

стримують їх розвиток. За допомогою статистичних моделей прогнозування 

визначено: якщо ці загрози не будуть усунуті, не відбудеться розвиток даного 

виду бізнесу, плани Енергетичної стратегії у розвитку відновлюваних джерел в 

Україні не будуть досягнуті у найближчій перспективі. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило комплексно 

проаналізувати таку категорію як енергонезалежність та виявити слабкі сторони 

та потенційні можливості подальшого розвитку енергетичного комплексу 

України. Проведений аналіз надав можливість розробити практичні 

рекомендації щодо підвищення енергонезалежності, впровадження яких може 

вивести енергетичний комплекс України на якісно новий рівень розвитку. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Шкала оцінки міри суттєвості різноманіття структур за критерієм Рябцева 

Інтервал значень 

критерію 

Характеристика міри структурних 

відмінностей 

0,000-0,030 тотожні структури 

0,031-0,070 вельми низький рівень відмінностей 

0,071-0,150 низький рівень відмінностей 

0,151-0,300 суттєвий рівень відмінностей 

0,301-0,500 значний рівень відмінностей 

0,501-0,700 вельми значний рівень відмінностей 

0,701-0,900 протилежний тип структур 

0,901 і вище повна протилежність структур 
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Додаток Б 

Джерело [47] 

Таблиця Б.1 

Видобуток вугілля в Україні у 2016 р. у розрізі компаній 

Підприємство 
Видобуток у 

2016 р., тис. Т 

Частка 

підприємства у 

загальному 

видобутку, % 

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 18409,4 45,05 

ПАТ «ш/у Покровське» 4302,0 10,53 

ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля” 2271,8 5,56 

ДП “Львіввугілля” 1408,7 3,45 

ТОВ “Краснолиманська” 443,4 1,09 

ТОВ “ДТЕК Свердловантрацит” 2305,6 5,64 

ТОВ “ДТЕК Ровенькиантрацит” 2224,6 5,44 

ДП “Селидіввугілля” 1394 3,41 

ПАТ “ДТЕК Комсомолець 

Донбасу” 
3502,1 8,57 

ТДВ “Шахта Білозерська” 493,1 1,21 

ДП “ш/у “Краснолиманська” 1566,1 3,83 

ДП “ш/у “Південнодонбаське №1” 497,9 1,22 

ПАТ “Лисичанськвугілля” 196,5 0,48 

ДП “Красноармійськвугілля” 548,1 1,34 

ДП “Первомайськвугілля” 308,4 0,75 

ДП “Шахта “Південнодонбаська 

№3” ім.М.С.Сургая 
340,7 0,83 

ДП “Дзержинськвугілля”* 279,4 0,68 

ДП “Волиньвугілля” 185,4 0,45 

ПАТ “Шахта “Надія” 186,4 0,46 

Всього 40863,6 100,0 
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Таблиця Б.2 

Видобуток газу в Україні у 2016 р. у розрізі компаній 

Підприємство 

Видобуток у 

2016 р., млрд 

куб. м 

Частка 

підприємства у 

загальному 

видобутку, % 

ПАТ “Укргазвидобування” 14,603 73,06 

ПрАТ “Нафтогазвидобування” 1,628 8,15 

ПАТ “Укрнафта” 1,297 6,49 

ТОВ “Еско-Північ” 0,615 3,08 

ЗАТ “ДК “Укрнафтобуріння” 0,31 1,55 

ПрАТ “Природні ресурси” 0,227 1,14 

ТОВ “КУБ-Газ” 0,207 1,04 

СП “Полтавська ГНК” 0,174 0,87 

ПрАТ “Девон” 0,124 0,62 

ТОВ “Перша українська 

газонафтова компанія” 
0,110 0,55 

ПрАТ “Укргазвидобуток” 0,098 0,49 

ТОВ “Гравеліт-21” 0,09 0,45 

ТОВ “Системойлінжиніринг” 0,075 0,38 

Регал Петролеум Корп. ЛТД 0,062 0,31 

ТОВ “Пром-енерго продукт” 0,031 0,16 

ТОВ “Сіріус-1” 0,028 0,14 

ТОВ “Надра Геоцентр” 0,015 0,08 

ПАТ “Тисагаз” 0,007 0,04 

ПАТ “Шахта ім. А.Ф.Засядько” 0,005 0,03 

Інші 0,281 1,41 

Всього 19,987 100 

Таблиця Б.3 

Видобуток електроенергії в Україні у 2016 р. у розрізі компаній 

Підприємство 

Видобуток у 

2016 р., млн 

кВт-год 

Частка 

підприємства у 

загальному 

видобутку, % 

АЕС 80950,0 52,29 

Генеруючі компанії ТЕС 49902,3 32,23 

ТЕЦ 6709,3 4,33 

ГЕС 7484,3 4,83 

ГАЕС 1634,0 1,06 

Комунальні ТЕЦ і блок-станції 6576,8 4,25 

Альтернативні джерела 

електроенергії (ВЕС, СЕС, 

біомасса) 

1560,0 1,01 

Всього 154816,7 100 
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Таблиця Б.4 

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні у 2016 р. у розрізі 

компаній 

Підприємство 

Видобуток 

нафти та 

газового 

конденсату у 

2016 р., тис. т 

Частка 

підприємства у 

загальному 

видобутку, % 

НАК “Нафтогаз України”, з них: 2000,39   

ПАТ “Укрнафта” 1517,98 67,869 

ПАТ “Укргазвидобування” 482,41 21,569 

Інші підприємства, з них: 236,25   

ПрАТ “Природні ресурси” 40,879 1,828 

ПрАТ “Нафтогазвидобування” 55,502 2,481 

СП “Полтавська ГНК“ 40,782 1,823 

ЗАТ “ДК “Укрнафтобуріння” 28,754 1,286 

Регал Петролеум Корп.ЛТД 11,203 0,501 

СП “Бориславська нафтова 

компанія” 
9,123 0,408 

ПрАТ “Девон” 7,685 0,344 

ТОВ “Східний геологічний союз” 5,641 0,252 

ТОВ “Еско-Північ” 22,071 0,987 

ПрАТ “Укргазвидобуток” 3,814 0,171 

ТОВ ВКФ “Діон” 1,133 0,051 

ТОВ “Сахалінське” 0,483 0,022 

ТОВ “Пром-енерго продукт” 1,8445 0,082 

ТОВ “Пласт” 0,768 0,034 

ТОВ “Перша українська 

газонафтова компанія” 
0,881 0,039 

ТОВ “Рожнятівнафта” 0,459 0,021 

ТОВ “Системойлінжиніринг” 5,083 0,227 

ПрАТ “Техноресурс” 0,037 0,002 

НАК “Надра України” 0,008 0,000 

ТОВ “Нафтогазопромислова 

геологія” 
0,095 0,004 

Всього 2236,64 100,000 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Показники для розрахунку інтегральної оцінки енергонезалежності України 

Джерело [41, 47, 79, 81, 6] 

 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП на душу населення, грн./ос 

(х1) 15556,8 20575,1 19910,3 24525,6 29635,5 32129,5 33607,1 36064,0 46597,1 56071,0 

Виробництво енергетичних 

матеріалів, тис. т н.е. (х2) 84998 84260 79339 78712 85485 85247 85914 76928 61614 60620 
Експорт енергетичних продуктів, 

тис. дол. США (х3) 2630129,9 4109234,2 2130782,5 3661425,1 5691092,3 3639741,1 2865454,1 2012058,0 488016,0 446457,0 
Інвестиції в основний капітал за 

ВЕД «Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря», млн грн. (х4) 

7376,4 10874,7 8421,4 9377,7 22180,6 25104,4 33635,0 22580,0 21039,9 29885,7 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції за ВЕД «Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», млн грн. 

(х5) 

130565,4 162813,7 180041,5 217430,1 289016,2 333248,2 333400,6 351803,2 424705,2 568935,4 

Загальний обсяг споживання ПЕР у 

країні, млн т у.п. (х6) 210,7 195,5 169,7 180,0 182,6 171,9 165,7 127,4 109,8 114,8 
Енергоємність виробництва, т 

у.п./1000 грн. (х7) 0,2923 0,2652 0,2700 0,2656 0,2558 0,2401 0,2312 0,1977 0,1874 0,1915 

Рівень імпорту ПЕР до ВВП, % (х8) 11,2 12,7 12,5 14,4 17,5 14,9 11,6 11,5 12,0 8,4 
Імпорт енергетичних продуктів, 

млн дол. США (х9) 15984,2 22832,0 14638,7 19602,7 28605,3 26192,8 21226,7 15143,8 10882,4 7851,5 
Ступінь зносу ОЗ за ВЕД 

«Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря», 

% (х10) 

62,2 62,0 62,2 60,7 57,0 58,4 61,9 61,4 82,6 62,1 

Питома вага природного газу у 

структурі споживання ПЕР, % (х11) 40,8 41,0 37,9 38,4 38,5 36,4 35,9 34,1 31,5 28,1 
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Додаток Д 

Критерії лінійного тренду для прогнозування інтегрального показника 

енергонезалежності України 

Регрессионная статистика       
Множественный 
R 0,970375       

R-квадрат 0,941628       
Нормированный 
R-квадрат 0,934332       
Стандартная 
ошибка 0,022939       

Наблюдения 10       

        
Дисперсионный 
анализ        

  df SS MS F 
Значимость 

F   

Регрессия 1 0,067908 0,067908 129,0526 3,25E-06   

Остаток 8 0,00421 0,000526     

Итого 9 0,072117         

        

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение 

Y-пересечение 0,193129 0,01567 12,32447 1,75E-06 

Переменная X 1 0,02869 0,002526 11,36013 3,25E-06 

        

        

        
ВЫВОД 
ОСТАТКА        

        

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки      

1 0,22182 0,002636      

2 0,25051 0,013034      

3 0,2792 -0,00504      

4 0,30789 -0,03611      

5 0,33658 -0,00214      

6 0,36527 0,007732      

7 0,393961 0,03593      

8 0,422651 0,014709      

9 0,451341 -0,03353      

10 0,480031 0,002772      
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Додаток Ж 

Критерії квадратичної залежності між споживанням ПЕР (у) та курсом 

долара (х1) 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,962     

R-квадрат 0,925     
Нормированный R-
квадрат 0,908     

Стандартная ошибка 5,382     

Наблюдения 12     

      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 2 3204,6 1602,3 55,30713 8,79E-06 

Остаток 9 260,7 29,0     

Итого 11 3465,4       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение   

Y-пересечение 176,321 9,078 19,423 0,000   

Переменная X 1 -8,161 1,619 -5,047 0,001   

Переменная X 2 0,191 0,053 3,601 0,006   

       

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 139,623 3,268    

2 139,623 -2,275    

3 139,623 -1,770    

4 130,160 4,410    

5 124,222 -9,785    

6 123,705 8,607    

7 123,192 3,267    

8 122,177 0,216    

9 122,177 -6,127    

10 106,165 -0,494    

11 89,063 1,708    

12 92,453 -1,027    
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Продовження додатку Ж 

Критерії лінійної залежності між споживанням ПЕР (у) та капітальними 

інвестиціями (х2) 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,650     

R-квадрат 0,423     
Нормированный R-
квадрат 0,365     

Стандартная ошибка 14,141     

Наблюдения 12     

      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 1 1465,61 1465,61 7,328931 0,0220393 

Остаток 10 1999,77 199,98     

Итого 11 3465,38       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение   

Y-пересечение 160,937 15,308 10,515 0,000   

Переменная X 1 -0,171 0,063 -2,707 0,022   

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение Предсказанное Y Остатки    

1 141,989 0,902    

2 135,542 1,807    

3 122,971 14,882    

4 114,545 20,025    

5 128,054 -13,617    

6 128,702 3,610    

7 116,626 9,833    

8 110,861 11,532    

9 115,295 0,755    

10 123,534 -17,863    

11 114,374 -23,603    

12 99,689 -8,263    
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Продовження додатку Ж 

Критерії експоненційної залежності між споживанням ПЕР (у) та 

індексом фізичного обсягу ВВП (х3) 

 

                    *** Протокол парной регрессии *** 

 

 

               Зависимая  переменная  Y – y 

 

               Объясняющая переменная X – x 

 

 

     Функция                   Сумма квадратов ошибок 

  1   (+34.395)*exp(+1.245*X)         2077.899 

 

 

     Выбрана функция 1 

 

                    Таблица остатков 

 

 ╔════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╗ 

 ║ N  │ Эмпирическое   │    Расчетное   │     Ошибка     │     Ошибка     ║ 

 ║    │   значение     │    значение    │   абсолютная   │  относительная ║ 

 ╠════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╣ 

 ║1   │        +142.90 │        +123.58 │         +19.32 │          +0.14 ║ 

 ║2   │        +137.30 │        +130.86 │          +6.44 │          +0.05 ║ 

 ║3   │        +137.90 │        +131.85 │          +6.05 │          +0.04 ║ 

 ║4   │        +134.60 │        +122.96 │         +11.64 │          +0.09 ║ 

 ║5   │        +114.40 │         +99.50 │         +14.90 │          +0.13 ║ 

 ║6   │        +132.30 │        +131.68 │          +0.62 │          +0.00 ║ 

 ║7   │        +126.50 │        +127.65 │          -1.15 │          -0.01 ║ 

 ║8   │        +122.40 │        +119.94 │          +2.46 │          +0.02 ║ 

 ║9   │        +116.10 │        +119.64 │          -3.54 │          -0.03 ║ 

 ║10  │        +105.70 │        +105.37 │          +0.33 │          +0.00 ║ 

 ║11  │         +90.80 │        +106.69 │         -15.89 │          -0.17 ║ 

 ║12  │         +91.40 │        +122.96 │         -31.56 │          -0.35 ║ 

 ╚════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╝ 

 

                              Характеристики остатков 

     Среднее значение…..................  0.801 

     Оценка дисперсии….................. 172.516 

     Средний модуль остатков…...........  9.491 

     Относительная ошибка аппроксимации…  0.086 

     Критерий Дарбина-Уотсона…..........  0.475 

     Коэффициент детерминации…..........  0.400 

     F – значение ( n1 =   1, n2 =  10)…  6.678 
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Продовження додатку Ж 

Критерії квадратичної залежності між споживанням ПЕР (у) та 

видобутком ПЕР (х4) 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,815     

R-квадрат 0,665     
Нормированный R-
квадрат 0,590     

Стандартная ошибка 11,367     

Наблюдения 12     

      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 2 2302,42 1151,21 8,909113 0,00734777 

Остаток 9 1162,96 129,22     

Итого 11 3465,38       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение   

Y-пересечение -354,751 351,319 -1,007 0,340   

Переменная X 1 11,196 9,713 1,153 0,278   

Переменная X 2 -0,065 0,066 -0,984 0,351   

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 126,961 15,931    

2 128,055 9,294    

3 128,142 9,711    

4 128,467 6,103    

5 125,731 -11,294    

6 125,191 7,121    

7 128,667 -2,208    

8 128,639 -6,246    

9 128,688 -12,638    

10 123,064 -17,394    

11 91,622 -0,851    

12 88,956 2,470    
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Додаток З 

Критерії множинної кореляційно-регресійної моделі споживання ПЕР 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,985     

R-квадрат 0,970     
Нормированный R-
квадрат 0,953     

Стандартная ошибка 0,033     

Наблюдения 12     

      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 4 0,257 0,064 44,7 0,0000197 

Остаток 7 0,008 0,001     

Итого 11 0,265       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение   

Y-пересечение 184,55 1,094 4,768 0,002   

Переменная X 1 -0,228 0,078 -2,931 0,022   

Переменная X 2 -0,033 0,061 -0,542 0,605   

Переменная X 3 0,494 0,157 3,137 0,016   

Переменная X 4 0,055 0,265 0,209 0,840   

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки МНК   

1 140,69 2,20 4,858   

2 142,58 -5,23 27,344   

3 141,11 -3,25 10,584   

4 128,37 6,21 38,502   

5 114,23 0,20 0,041   

6 127,94 4,38 19,154   

7 125,36 1,09 1,199   

8 121,18 1,21 1,475   

9 121,47 -5,42 29,348   

10 105,85 -0,18 0,032   

11 90,96 -0,19 0,035   

12 92,05 -0,62 0,384   

Всего   132,955   
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Додаток К 

Критерії лінійного тренду споживання ПЕР в Україні 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,891     

R-квадрат 0,794     
Нормированный R-
квадрат 0,768     

Стандартная ошибка 8,146     

Наблюдения 10     

      

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 1 2043,17 2043,17 30,79 0,000542 

Остаток 8 530,86 66,36   

Итого 9 2574,04       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение  
Y-пересечение 144,57 5,56 25,98 0,00  
Переменная X 1 -4,98 0,90 -5,55 0,00  

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 139,5885 -1,73534    

2 134,612 -0,04175    

3 129,6355 -15,1985    

4 124,659 7,65298    

5 119,6825 6,776645    

6 114,7059 7,687132    

7 109,7294 6,320716    

8 104,7529 0,917608    

9 99,77639 -9,00515    

10 94,79987 -3,3743    
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Продовження додатку К 

Критерії лінійного тренду споживання ПЕР в Україні промисловістю 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,920     

R-квадрат 0,846     
Нормированный R-
квадрат 0,827     

Стандартная ошибка 2362,755     

Наблюдения 10     

      

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 1 245956760,05 245956760,05 44,06 0,000163 

Остаток 8 44660882,35 5582610,29   

Итого 9 290617642,40       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика P-Значение  
Y-пересечение 33161,13 1614,07 20,55 0,000000033  
Переменная X 1 -1726,64 260,13 -6,64 0,000162890  

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 31434,49 1417,51    

2 29707,85 1234,15    

3 27981,21 -5352,21    

4 26254,56 -927,56    

5 24527,92 1725,08    

6 22801,28 2043,72    

7 21074,64 789,36    

8 19347,99 1222,01    

9 17621,35 -1212,35    

10 15894,71 -939,71    
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Додаток Л 

Критерії квадратичної залежності загального постачання енергії від 

відновлюваних джерел і обсягів імпорту газу 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,747     

R-квадрат 0,558     
Нормированный R-
квадрат 0,431     

Стандартная ошибка 287,975     

Наблюдения 10     

      

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 2 732092,8 366046,4 4,41395 0,057526 

Остаток 7 580506,1 82929,44   

Итого 9 1312599       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение  
Y-пересечение 4017,793 548,616 7,324 0,00016  
Переменная X 1 -71,476 37,446 -1,909 0,098  
Переменная X 2 0,830 0,566 1,467 0,186  

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 2520,163 -136,163    

2 2554,576 49,424    

3 2693,015 -230,015    

4 2513,612 97,388    

5 2481,519 32,481    

6 2564,638 -88,638    

7 2667,189 498,811    

8 2939,621 -142,621    

9 3068,825 -368,825    

10 3327,842 288,158    
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Додаток М 

Критерії параболічного тренду загального постачання енергії від 

відновлюваних джерел 

ВЫВОД ИТОГОВ     

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,786     

R-квадрат 0,618     
Нормированный R-
квадрат 0,509     

Стандартная ошибка 0,268     

Наблюдения 10     

      

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 2 0,8117 0,4059 5,67 0,034329 

Остаток 7 0,5009 0,0716   

Итого 9 1,3126       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение  
Y-пересечение 2,569 0,315 8,166 0,000  
Переменная X 1 -0,078 0,131 -0,592 0,572  
Переменная X 2 0,015 0,012 1,320 0,228  

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА     

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 2,507 -0,123    

2 2,475 0,129    

3 2,474 -0,011    

4 2,504 0,107    

5 2,565 -0,051    

6 2,656 -0,180    

7 2,778 0,388    

8 2,931 -0,134    

9 3,114 -0,414    

10 3,328 0,288    
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Додаток Н 

Критерії параболічного тренду споживання енергії біопалива та відходів в 

Україні 

ВЫВОД ИТОГОВ      

      

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,962     

R-квадрат 0,925     
Нормированный R-
квадрат 0,903     

Стандартная ошибка 0,134     

Наблюдения 10     

      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 
Значи-

мость F 

Регрессия 2 1,55 0,77 42,88 0,000118 

Остаток 7 0,13 0,02   

Итого 9 1,67       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение  
Y-пересечение 1,7935 0,1579 11,3568 0,000009  
Переменная X 1 -0,2057 0,0660 -3,1192 0,0169  
Переменная X 2 0,0292 0,0058 4,9941 0,0016  

      

      

      

ВЫВОД ОСТАТКА      

      

Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки    

1 1,617 -0,109    

2 1,499 0,111    

3 1,439 -0,006    

4 1,437 0,039    

5 1,494 0,069    

6 1,610 -0,088    

7 1,783 0,092    

8 2,015 -0,081    

9 2,306 -0,204    

10 2,654 0,178    
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Додаток П 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Дейна А.Ю. Тенденції енергоефективності України. А.Ю. Дейна, 

А.В. Сидорова. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, 

фінансові та глобальні виклики: монографія / за заг. ред. А.В. Сидорової. – 
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