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ОО
д ним з го ло вних на пря  -
мів  енер ге тич ної по  лі -
ти ки Ук раїни є під ви -

щен ня надійності та ефек тив -
нос ті енер го по с та чан ня, змен -
шен ня рівня енер ге тич ної за -
леж ності, підви щен ня рівня
без пе ки, стійкості, надійності,
кон ку рен то с про мож ності, еко -
номічності та еко логічності
енер ге тич них об'єктів.

29 січня 2014 ро ку був
опуб ліко ва ний текст онов ле ної
енер ге тич ної стра тегії Ук раїни,
за твер д же ний Кабіне том Міні -
с т рів Ук раїни (24 лип ня 2013
ро ку) [1].

Ме тою онов ле ної енер ге -
тич ної стра тегії Ук раїни до
2030 ро ку (далі — онов ле на
стра тегія) для еле к т ро е нер ге -
ти ки є до сяг нен ня по вно го за -
без пе чен ня зро с та ю чо го по пи -
ту на еле к т ро е нергію за ра ху -
нок мо дернізації діючих еле к т -
ро с танцій та вве ден ня но вих
по туж но с тей (після 2018 р.), а
та кож підви щен ня енер го е фек -
тив ності в га лузі.

Вра хо ву ю чи не визначеність ос нов них тен -
денцій соціаль но*еко номічно го роз вит ку країни,
яка у 2006—2012 рр. поглибилась внаслідок  фінан -
со во*еко номічної кри зи 2008—2009 рр., в онов -
леній стра тегії, як і у по пе редній  (2006 р.) роз гля -
да ло ся три вірогідних сце нарія роз вит ку енер ге ти -
ки — пе си містич ний, оп тимістич ний і ба зо вий [2].
Ба зо вим ро ком для роз ра хунків по треб у па ливі та
енергії взя то 2010 р., у цінах яко го про гно зу ють ся
по каз ни ки 2015—2030 рр. перотягом п’яти років.

Ос нов ним орієнти ром май бут нь о го роз вит ку
еле к т ро е нер ге ти ки є про гнозні рівні по пи ту на

еле к т рич ну енергію, які зу мов лені відповідни ми
по тре ба ми еко номіки і на се лен ня країни та рівнів
ек с пор ту.  Во ни виз на чать ся в онов леній стра тегії
з ог ля ду на про гнозні рівні зро с тан ня ва ло во го
внутрішньо го про дук ту з ура ху ван ням вірогідних
змін струк ту ри ви роб ництва су куп но го внут -
рішньо го про дук ту та фак то ра енер гоз бе ре жен ня.  

Ба зо вий сце нарій соціаль но*еко номічно го
роз вит ку онов ле ної стра тегії пе ред ба чає зро с тан -
ня ВВП країни у 2011 — 2030 рр. із се реднім тем -
пом 5%. За пе симістич ним сце нарієм темп зро с -
тан ня ВВП прий ня то на рівні 3,8%, а за оп -
тимістич ним — 6,4%. 

Се редні тем пи зро с тан ня спо жи ван ня еле к т -
рич ної енергії в онов леній стра тегії прий няті
ниж чи ми, ніж зро с тан ня ВВП у 1,6—2 ра зи, ви хо -
дя чи з пе ред ба чу ва них змін йо го струк ту ри. Крім
цьо го при виз на ченні по пи ту на еле к т ро е нергію в
стра тегії вра хо ву ва ло ся впро ва д жен ня ком плекс -
них про грам змен шен ня енер гоємності, а від по -
від но підви щен ня енер го е фек тив ності  еко но мі -
ки. У ба зо во му сце нарії роз вит ку еко номіки при
ре алізації про грам з підви щен ня енер го е фек тив -
ності по каз ник енер гоємності ВВП в Ук раїні пе -
ред ба чається зни зи ти на 60 % [3].

Для порівнян ня слід за зна чи ти, що у 2000—
2007 рр. ВВП зро с тав що ро ку в се ред нь о му на 7%,
а спо жи ван ня еле к т ро е нергії — на 2,7 %, але
внаслідок світо вої фінан со во*еко номічної кри зи
2008—2009 рр. ВВП впав май же на 15 %, а  спо жи -
ван ня еле к т ро е нергії — на 10 %. 

До сить ви сокі тем пи впро ва д жен ня енер гоз бе -
ре жен ня, прий няті у онов леній стра тегії, обу мов -
лю ють ся на галь ною не обхідністю зни жен ня енер -
гоємності ва ло во го внутрішньо го про дук ту.  На
сьо годні енер гоємність ВВП в Ук раїні (за па ри те -
том купівель ної спро мож ності) у кілька разів пе ре -
ви  щує ана логічні по каз ни ки євро пейсь ких країн. У
2010 році енер гоємність ВВП Ук раїни ста но ви ла
0,55 т умов но го па ли ва на 1 тис. дол.  США, тоді як
у Німеч чині — 0,1, Польщі — 0,2, Росії — 0,46 [3]. 
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Ви со ка енер гоємність ВВП виз на чається
струк ту рою ук раїнської еко номіки, а та кож ве ли -
ки ми ви т ра та ми еле к т ро е нергії на ви роб ництво
оди ниці про дукції. Це вик ли ка но істот ним тех но -
логічним відста ван ням ба га ть ох га лу зей про мис -
ло вості та жит ло во*ко му наль но го гос по дар ст ва і
ви со ким зно сом ос нов них фондів.

Вра хо ву ю чи впро ва д жен ня енер гоз беріга ю -
чих за ходів, про гноз спо жи ван ня еле к т ро е нергії у
2030 р. у ба зо во му сце нарії було прий ня то на
рівні 282 ТВт*год (вклю ча ю чи ек с порт, втра ти і
влас не спо жи ван ня еле к т ро с танцій) при се ред нь -
о му щорічно му зро с танні у 2,0 %. 

Та ке співвідно шен ня темпів зро с тан ня ВВП і
спо жи ван ня еле к т ро е нергії є  ха рак тер ним для
країн, які про хо дять етап інтен сив но го роз вит ку і
по тре бу ють мо дернізації існу ю чих та знач но го
збільшен ня но вих ге не ру ю чих по туж но с тей.

В умо вах не пе ред ба чу ва них змін гло балізо ва -
них ринків енер ге тич но го па ли ва (при род ний газ,
наф то про дук ти, вугілля), в ос танні ро ки у світі
спо с терігається за го ст рен ня еко логічних про -
блем, що суттєво впли ває на соціаль но*еко -
номічний роз ви ток та рівень енер ге тич ної без пе -
ки країни. При цьо му стає ще більш ак ту аль ним
ви роб ництво еле к т рич ної енергії без ви т рат ор -
ганічно го па ли ва, що здійснюється на атом них,
гідравлічних, вітро вих, со няч них і інших еле к т ро -
с танціях на базі віднов лю ва них дже рел енергії.

У Табл. 1 на ве де но по тужність ГЕС та їхня
ча ст ка від ви роб ництва еле к т ро е нергії різних еле -
к т ро с танцій в енер го си с те мах ря ду країн [4].

Вибіркові дані про гноз но го па лив но*енер ге тич -
но го ба лан су Ук раїни на 2015—2030 рр. за ба зо вим
сце нарієм, які сто су ють ся роз вит ку гідро е нер ге ти -
ки, ви робітку та спо жи ван ня енер го ре сурсів без ви -
т рат ор ганічно го па ли ва, на ве де но у Табл. 2 [2].

Ви роб ництво еле к т рич ної енергії без ви ко ри с -
тан ня ор ганічно го па ли ва у 2030 р. пе ред ба ча єть ся
в об ся гах 152,0 — 176,0 млрд. кВт·год за леж но від

сце нарію роз вит ку. При цьо му об сяг ви роб ництва
еле к т рич ної енер гії гідро е ле к т ро с тан ція ми  (ГЕС і
ГА ЕС) бу де в об сязі 21,0 млрд. кВт·год за всіма
сце наріями роз вит ку еле к т ро с по жи ван ня.

Гідро е нер ге ти ка по вин на випе ре д жа ти ос -
воєння но вих по туж но с тей в інших ге не раціях,
вклю ча ю чи по туж ності віднов лю ва них та не тра -
диційних дже рел енергії [ 5]. По яс нюється це тим,
що в енер го си с темі Ук ра ї ни не ви с та чає ма не в ре -
них та  ре гу лю ю чих по туж но с тей. В Табл. 3 на ве -
де но ха рак те ри с ти ки ма не в ре  них мож ли во с тей
різних типів еле к т ро с танцій [4].

Ос нов ний об сяг ма не в ре них по туж но с тей по -
винні за без пе чу ва ти гідро е ле к т ро с танції, най -
більш при сто со вані для цьо го. Їх ча ст ка у за галь -
но му ба лансі по туж но с тей енер ге тич ної си с те ми
скла дає сьо годні тільки 9% про ти оп ти маль но го
рівня —15 %. Це зму шує ви ко ри с то ву ва ти для
підтрим ки змінної ча с ти ни графіка на ван та жен ня
енер го си с те ми енер гоб ло ки ТЕС та ТЕЦ, які
спро ек то вані для ро бо ти в ба зо во му ре жимі із
знач ни ми втра та ми еко номічності, надійності і
ро бо чо го ре сур су [7]. От же, для розв'язан ня про -
бле ми з не ста чею ма не в ре них і ре гу лю ю чих по -
туж но с тей, за будь*яким сце нарієм роз вит ку по -
пи ту,  будівництво гідро* і гідро а ку му лю ю чих по -
туж но с тей має пріори тет не зна чен ня. 

Для гідро е нер ге ти ки онов ле ною стра тегією пе -
ред ба чається мо дернізація діючих еле к т ро с танцій
та будівництво но вих за галь ною по туж ністю 5 ГВт.

Про гноз ну струк ту ру по туж но с тей і ви ро біт -
ку еле к т рич ної енергії ГЕС і ГА ЕС за сце наріями
(I — пе симістич ний, II — ба зо вий, III — оп ти міс -
тич  ний) на да но у Табл. 4.

Ви ко нан ня про ек ту ши ро ко мас штаб ної ре кон  -
с т рукції діючих ГЕС з за лу чен ням інве с тицій Між -
на род но го бан ку ре кон ст рукції та роз вит ку (МБРР,
Світо вий  банк) [5] роз по ча то в Ук раїні з 1995 р.

На цей час виконано:
* ре кон ст рукція 58*ти гідро а г ре гатів на 9*ти

Таблиця 1. 
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ГЕС (Київській ГЕС та ГА ЕС, Канівській, Кре -
мен чуцькій, Дніпрод зер жинській,
Дніпровській*1, 2, Ка ховській та Дністровській
ГЕС);

* часткова заміна і мо дернізація гідроаг ре гат -
но го, ви со ко вольт но го і станційно го об лад нан ня;

* впро ва д жен ні ав то ма ти зо ва ні си с теми ко -
мерційно го обліку еле к т ро е нергії, си с теми уп -
равління і кон тро лю гідро а г ре га та ми.

Од ним із пріори тетів роз вит ку гідро е нер ге ти -
ки є за вер шен ня ре кон ст рукції гідро е ле ктро с тан -
цій Дніпровсь ко го ка с ка ду. При цьо му їх су мар на
вста нов ле на по тужність підви щить ся на 245 МВт,
а термін служ би по до вжить ся на 30—40 років.

У 2015—2020 ро ках пе ред ба чається на ступ на
мо дернізація гідро* та еле к т ро ме ханічно го об лад -
нан ня на се ми ГЕС Дніпровсь ко го ка с ка ду, при цьо  -
му бу де про ве де на ре кон ст рукція 22*х гідро а г ре  -
гатів з до поміжни ми си с те ма ми си ло вих транс фор -
ма то рів, гідро ме ханічно го об лад нан ня, впро ва д жен -
ня си с те ми кон тро лю без пе ки гідро с по руд на Дніп -
ров ській ГЕС та Київ ської ГА ЕС.

В 2014 році будуть розпочаті підготовчі
буді вель ні роботи Канівської ГА ЕС по тужністю
1000 МВт, за вер шуються про ек тні розробки по
роз  ши ренню Ка ховсь кої ГЕС по тужністю 270 МВт
до 2020 ро ку.

Крім то го, в онов леній Енер ге тичній стра тегії

пе ред ба че но наступне:
2011—2015 рр. — за вер шен ня будівництва

пер  шої чер ги Дністровсь кої ГА ЕС та пер шої чер -
ги Та ш лиць кої ГА ЕС;

2015—2020 рр. — будівництво дру гої чер ги
Та ш лиць кої ГА ЕС;

2015—2020 рр. — будівництво дру гої чер ги
Дністровсь кої ГА ЕС;

до 2020 р. — ре кон ст рукція та роз ши рен ня
Те реб ле*Рікської ГЕС зі збільшен ням по туж ності
на 30 МВт.

Ре алізація зазначе них про ектів доз во лить до
2030 р. до ве с ти ча ст ку ма не в ре них по туж но с тей
ГЕС і ГА ЕС у за галь но му ба лансі га лузі до 16%. 

Од ним з пи тань, які роз гля да ють ся в онов -
леній стра тегії, є без печ на ек сплу а тація гідро е ле к -
т ро с танцій. Гідро технічні спо ру ди еле к т ро с танцій
ма ють ве ли чезні за па си во ди, які мо жуть станови -
ти знач ну не без пе ку. В Ук раїні зна хо дять ся близь -
ко 100 во до схо вищ ємністю більше 1 млн.м3 кож не,
та 27 ти сяч не ве ли ких во до схо вищ і ставків. В
країні не існує за галь но дер жав ної реєстрації гідро -
технічних спо руд [5]. Крім то го, всі гідро технічні
спо ру ди після 25*ти років ек сплу а тації, не за леж но
від їхньо го ста ну, не обхідно досліджу ва ти їх на
стійкість та ек сплу а таційну надійність з ура ху ван -
ням про цесів старіння.

, хв

Таблиця 3. 

Таблиця 2. 
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При не стачі ма не в ре них по туж но с тей по тріб -
но роз г ля ну ти та кож доцільність будівництва у
2020—2025 рр. до дат ко вих ГЕС у західних ре гіо -
нах Ук раїни су мар ною по тужністю до 600 МВт.

В Ук раїні не ре алізо ва ний на леж ним чи ном
при род ний по тенціал роз вит ку ма лих ГЕС (а та -
кож міні* та мікро*ГЕС). По точ на по тужність
ма лих гідро е ле к т ро с танцій ста но вить близь ко
90 МВт (в за галь но му енер го ба лансі — 0,2%).
Проте Ук раїна має знач ний по тенціал ви ко ри с тан -
ня ре сурсів ма лих рік, го ло вним чи ном у західних
регіонах. Еко номічно доцільний по тенціал ма лих
ГЕС в Ук раїні скла дає до 4 ГВт. Для по вної ре а лі -
за ції при род но го по тенціалу ма лих рік не обхідні
якісні зміни у тех но логіях їх будівництва, оскільки
за раз вартість дуже велика порівняно з тра -
диційними видами ге не рації. При по вно му ос -
воєнні еко номічно го гідро е нер го по тенціалу в ба -
сей нах рік Ти си, Дністра та ма лих ГЕС їх за галь на
по тужність ста но ви ти ме близь ко 1400 МВт [5].

В онов леній стра тегії роз г ля ну то та кож
струк ту ру влас ності в енер го е нер ге тиці. Пе ред ба -
чається, що існу ючі гідро е ле к т ро с танції в се ред -
нь о  ст ро ковій пер спек тиві за ли шать ся у влас ності
дер жа ви. Вод но час будівництво но вих станцій
мож ли ве за ра ху нок дер жа ви або шля хом дер жав -
но*при ват но го парт нер ст ва. В той же час,  кон -
троль надійності в гідро е нер ге тиці має за ли шать -
ся у дер жа ви.

У розділі онов ле ної стра тегії, де роз гля да ють -
ся до ку мен ти і про гра ми, які не обхідні для її ре -
алізації, для гідро е нер ге ти ки пе ред ба че но на -
ступні підго товчі за хо ди:

* прий ня ти за кон "Про без пе ку гідро тех ніч них
спо руд", на ос нові яко го вдо с ко на ли ти си с те му
дер жав но го кон тро лю за без пе кою об'єктів гідро е -
нер ге ти ки, пе ре гля ду і роз роб ки нор ма тив но*пра -
во вих актів з без пе ки гідро е нер ге тич них об'єктів;

* вдо с ко на ли ти си с те му за ко но дав ст ва що до
дер жав ної підтрим ки і ство рен ня при ваб ли во го
інве с тиційно го кліма ту та умов для будівництва
ма лих та се редніх ГЕС за ра ху нок при ват них
інве с тицій;

* вдо с ко на ли ти уп равління об'єкта ми ве ли кої
гідро е нер ге ти ки для підви щен ня їх ефек тив ності
та рівня без пе ки;

* вдо с ко на ли ти ме то ди ку роз ра хун ку та рифів
на еле к т ро е нергію, що ви роб ляється ГЕС і ГА ЕС,
роз ро би ти і вве с ти ме ханізм функціону ван ня
рин ку си с тем них по слуг та їх оп ла ти;

*  роз ши рити і вдо с ко на лити міжна род не
спів  робітництва у сфері підви щен ня рівня без пе -
ки гідро е нер ге тич них об'єктів та за лу чен ня кре -
дитів для їх ре кон ст рукції та будівництва.

А та кож роз ро би ти:
*  схе му ком плекс но го ви ко ри с тан ня вод них і

гідро е нер ге тич них ре сурсів річок Ук раїни та
уточ нен ня не ви ко ри с та но го еко номічно ефек тив -
но го гідро е нер ге тич но го по тенціалу.

* га лу зе ву про гра му ре кон ст рукції гідро е ле к -
т ро с танцій і будівництва но вих об'єктів гідро е -
нер ге ти ки;

* регіональні про гра ми роз вит ку ма лої гідро е -
нер ге ти ки з ура ху ван ням пи тань будівництва но -
вих ма лих ГЕС у ком плексі інфра с т рук ту ри для
за хи с ту від по ве ней.

Для кон тро лю ви ко нан ня ре алізації Енер ге -
тич ної стра тегії не обхідно вдо с ко на ли ти збір та
аналіз ста ти с тич них да них ПЕК. Крім то го, роз -
ро би ти си с те му по каз ників вимірю ван ня енер ге -
тич ної ефек тив ності та ме ханізми їх збо ру і
аналізу з ме тою за без пе чен ня кон тро лю підви -
щен ня енер ге тич ної ефек тив ності. 

Онов лен ня Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни
має відбу ва ти ся не рідше, ніж раз на п'ять років.
При її пе ре робці, ви хо дя чи із цілей з міжна род ної
інте г рації Ук раїни в Євро пейсь ке енер ге тич не
співробітництво, не обхідно вра хо ву ва ти ме то до -
логію Міжна род но го енер ге тич но го агент ст ва, а
нор ма тивні до ку мен ти по винні відповіда ти стан -
дар там ENTSO*E.
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с нов ною тен ден цією у
роз вит ку енер ге ти ки та
еле к т ро ма ши но бу ду -

ван ня завжди бу ло підви щен ня
оди нич ної по туж ності аг ре гатів
еле к т ро с танцій. Під ви щен ня
оди нич ної по туж ності до ся га -
ло ся, го ло вним чи ном, шля хом

підви щен ня лінійно го на ван та жен ня. Тоб то при
об ме же них га ба ри тах ста то ра тур бо ге не ра то ра —
шля хом збільшен ня щільності стру му в об мотці,
що мож ли ве тільки при од но часній інтен си фі -
кації охо ло д жен ня. Це доз во ли ло суттєво підви -
щи ти ко ефіцієнт ви ко ри с тан ня ма теріалів в кон -
ст рукції ге не ра торів, підви щи ти еко но міч ність їх
ви го тов лен ня. І це не  зва жа ю чи на ус клад нен ня
кон ст рукції че рез впро ва д жен ня до поміжних си с -
тем, що за без пе чу ють функціону ван ня си с те ми
охо ло д жен ня: га зо вої си с те ми, си с те ми мас ло за -
без пе чен ня ущільнень ва ла, си с те ми во дя но го
охо ло д жен ня об мо ток [1].

Аналіз роз вит ку по туж но го еле к т ро ма ши но -
бу ду ван ня доз во ляє ствер д жу ва ти, що надійність
ек сплу а тації по туж них ви со ко на ван та же них ге -
не ра торів, як пра ви ло, погіршу ва ла ся із вве ден -
ням но вих до поміжних си с тем, кож на із яких ма -
ла свої спе цифічні ва ди, що при зво ди ли до відмо -
ви ма ши ни в ціло му. Ус клад нен ня кон ст рукції
тур бо ге не ра то ра із зро с тан ням сту пе ня йо го за -
ван та жен ня відбу вається не тільки за ра ху нок
збільшен ня кількості до поміжних си с тем, але й за
ра ху нок ус клад нен ня кон ст рукції ос нов них
вузлів — ста то ра, ро то ра, кор пу су то що, і су про во -

д жується по явою спе цифічних де фектів цих
вузлів, в за леж ності від на яв ності тієї або іншої
си с те ми [2]. В та ких умо вах особ ли ву роль на бу -
ває уп равління технічним ста ном ус тат ку ван ня. 

Під уп равлінням технічним ста ном еле к т ро -
технічно го об лад нан ня енер гоб локів слід ро -
зуміти су купність за ходів, спря мо ва них на по кра -
щен ня або що най мен ше збе ре жен ня на при пу с ти -
мо му рівні па ра метрів технічно го ста ну, що за без -
пе чу ють не обхідний рівень надійності ус тат ку -
ван ня в ек сплу а тації. 

Сьо годні уп равління технічним ста ном ге не -
ру ю чо го об лад нан ня і за без пе чен ня ви со ких по -
каз ників йо го надійності здійснюється шля хом
ви ко ри с тан ня тех но логії об слу го ву ван ня ус тат -
ку ван ня по на пра цю ван ню. По пе ре д жен ня не -
справ но с тей і відмов здійснюється про ве ден ням
пла но во*по пе ре д жу валь них ре монтів. 

З ог ля ду на те перішній рівень роз вит ку й
ефек тив ності ме тодів діаг но с ти ки енер ге тич но го
об лад нан ня ак ту аль ним є пе рехід до про гре сив -
ної тех но логії технічно го об слу го ву ван ня ус тат -
ку ван ня за йо го ре аль ним технічним ста ном. Це
доз во лить обґрун то ва но виз на ча ти об ся ги і стро -
ки про ве ден ня ре монт них робіт, підви щи ти їх
ефек тивність і якість, зни зи ти собівартість. 

Не обхідною умо вою уп равління технічним
ста ном ге не ру ю чо го об лад нан ня АЕС і своєчас но -
го ви яв лен ня де фектів і по пе ре д жен ня відмов є
за сто су ван ня си с тем, ме тодів і за собів технічно го
діаг но с ту ван ня, які доз во ля ють виз на ча ти па ра -
ме т ри і оціню ва ти якісні оз на ки ста ну, об роб ля ти
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