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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення стійкого економічного розвитку на-
ціональної економіки України потребує відповідного ко-
ригуючого втручання у роботу різних її галузей, у т. ч.
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Розглянуто проблематику розвитку національної економіки та проблеми енергозалежності.

Проаналізовано динаміку обсягу реалізованої промислової продукції з врахуванням індексу цін

виробників промислової продукції. Виявлено різницю величин обсягів реалізованої продукції,

що надає змогу проаналізувати можливий вплив на ці величини в різні роки таких показників,

як потужність електростанцій та впровадження нових маловідходних і ресурсозберігаючих тех-

нологічних процесів. Проаналізовано причини зміни величин потужності електростанцій та

кількості впроваджених нових маловідходних і ресурсозберігаючих технологічних процесів.

Особливу увагу надано державній підтримці. Виявлено доцільність державної підтримки ди-

версифікованих джерел енергії, у тому числі, відновлюваних джерел енергії. Сформульовано

висновки щодо доцільності диверсифікованого енергопостачання та сприяння розвитку віднов-

люваної енергетики в Україні.

Perspective development of national economy and energydependence problem is considered.

Amount dynamics of the implemented industrial output taking into account a price index of producers

of an industrial output is analysed. Distinctions sizes amounts of a goods sold, that gives the chance

to analyse possible influence on these amounts in different years such indicators as a power of the

plants and implementation of a new low-waste and resource-saving engineering procedures are

revealed. The reasons of changing sizes and power of the power plants and number of the

implemented new low-waste and resource-saving engineering procedures are analysed. The special

attention is paid to state support. It is revealed a feasibility from the state support of diversified

power sources, including renewable energy resources. Conclusions, concerning feasibility of

diversified power supply and assistance to development of renewable power in Ukraine are

formulated.
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важливе значення відіграє енергетичний сектор. Фізич-
ний та моральний знос основних засобів вітчизняних
підприємств, висока залежність від зовнішніх джерел
постачання сировини, недостатність внутрішніх резервів
фінансування країни обумовлює проблемні аспекти у
забезпеченні позитивної динаміки ВВП України, а отже,
спричиняє зниження економічного розвитку країни. Так,
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постійний пошук стратегічних напрямів розвитку забез-
печення необхідних обсягів випуску валової продукції
для задоволення внутрішнього та зовнішнього попиту,
нівелювання негативного впливу макро- та мікроеконо-
мічних факторів входить до основних завдань багатьох
державних та приватних підприємств, науково-дослід-
них інститутів та різних уповноважених органів держав-
ної влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблематиці розвитку національної економіки та
проблемам енергозалежності присвячені різноманітні
дослідження та публікації. Свою частку у дослідженні
зазначеної проблеми внесли Войтко С. [1; 2], Геєць В.
[3], Мельник Л. [4], Шидловський А. [5] та інші. У рам-
ках програми економічних реформ на період 2010—
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспромож-
на економіка, ефективна держава" [6] створено проект
"Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р."
[7], що враховує сучасні тенденції потреб енергетично-
го ринку та стратегічні зміни паливно-енергетичного сек-
тору. Міжнародне енергетичне агентство визначає ос-
новні пріоритети енергетичної політики України: реалі-
зація потенціалу України у сфері енергоефективності,
розширення розробки та використання власних джерел
енергії, модернізація системи енергопостачання, про-
ведення регуляторних реформ, поступове скасування
субсидій, вдосконалення формування та реалізації по-
літики, проведення реформування енергетичного сек-
тору, і надає відповідні рекомендації щодо роботи в да-
них напрямах [8].

Проте деякі питання залишаються недостатньо вис-
вітленими. Зокрема питання доцільності впровадження

стратегічних змін на рівні енергетичного сектору як од-
ного з основних складових розвитку національної еко-
номіки. Окремої уваги потребує дослідження сучасних
стратегічних змін, які передують розвитку інноваційних
процесів в енергетичному секторі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вдосконалення підходів до стратегічного розвитку

національної економіки з врахуванням таких важливих
факторів як розвиток відновлюваної енергетики та інно-
ваційних технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОДЕРЖАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виділимо в структурі складових розвитку національ-
ної економіки три показники: 1) потужність електрос-
танцій; 2) впровадження нових маловідходних і ресур-
созберігаючих технологічних процесів на промислових
підприємствах; 3) обсяг реалізованої промислової про-
дукції (товарів, послуг) з врахуванням індексу цін вироб-
ників промислової продукції.

За результатами аналізу статистичних даних [9] на-
дамо графічну інтерпретацію ретроспективи такого по-
казника, як обсяг реалізованої промислової продукції
з врахуванням індексу цін виробників промислової про-
дукції (представлено на рис. 1).

За аналізом рисунку 1 виявили різницю величин об-
сягів реалізованої продукції, що надає змогу проаналі-
зувати можливий вплив на ці величини в різні роки та-
ких показників, як потужність електростанцій та впро-
вадження нових маловідходних і ресурсозберігаючих
технологічних процесів.

Обсяг реалізованої промислової продукції — це
один з основних складових ВВП України, що свідчить
про величину реалізації промислового потенціалу націо-
нальної економіки. Формування сприятливих умов та за-
безпечення зростання цього потенціалу є нагальною

Рис. 1. Графічна інтерпретація динаміки обсягу реалізованої промислової продукції

з врахуванням індексу цін виробників промислової продукції
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потребою. В Україні в період з
2002 до 2012 рр. спостерігається
зростання ВВП на душу населен-
ня (див. рис. 2). Проте в по-
рівнянні з країнами ЄС Україна
займає низькі позиції.

Розглянемо ретроспективу
показників без врахування
впливу індексу промислових цін.
Найменший обсяг реалізованої
продукції спостерігався у 2001
році, а саме 155,9 млрд грн., при
цьому було впроваджено 1421
маловідходних і ресурсозбері-
гаючих технологічних процесів
на промислових підприємствах
та потужність електростанцій
становила 52,8 млн кВт. Найви-
щий показник обсягу реалізова-
ної продукції, 1014,9 млрд грн
був у 2012 р.,  при цьому по-
тужність електростанцій зросла
до 55,0 млн кВт [9].

 При врахуванні індексу про-
мислових цін спостерігається ди-
наміка зростання кількості впро-
вадження нових маловідходних і
ресурсозберігаючих технологіч-
них процесів на промислових
підприємствах у період з 2006 р.
по 2009 р., що може бути пов'яза-
но з кризовими процесами в еко-
номіці, пік яких припадає на 2008
— 2009 рр. Одним із важелів уре-
гулювання кризової ситуації, що
склалася, була раціоналізація виробництва шляхом його
інтенсифікації. У той же час спостерігається хоча й по-
зитивне, проте повільне зростання потужності електро-
станцій з 2006 р. Особливо стрімке простежується зро-
стання потужностей електростанцій у період з 2008 р.
по 2013 р., чому може сприяти активізація заходів з боку
державної підтримки згідно з Енергетичною стратегією
України на період до 2030 року [12], затвердженою Ка-
бінетом Міністрів України від 15 березня 2006 року, що
передбачає активну підтримку диверсифікації джерел
енергопостачання, у т.ч. розвиток відновлюваної енер-
гетики України. Все це має забезпечувати та сприяти
зростанню обсягу виробництва промислової продукції
в країні, а отже, й сприяти її стійкому економічному роз-
витку.

Нарощення енергогенеруючих потужностей за ра-
хунок диверсифікації джерел енергопостачання особ-
ливо актуально в умовах інтеграції до ЄС. Для підтвер-
дження необхідності реалізації проектів з впровад-
ження відновлюваної енергетики та реалізації Енер-
гетичної стратегії на період до 2030 р. приведемо пе-
релік основних причин використання ВДЕ (відновлю-
ваних джерел енергії) у різних країнах світу: ви-
черпність традиційний енергоресурсів паливно-енер-
гетичного комплексу (ПЕК); забезпечення екологіч-
ної безпеки; завоювання світових ринків обладнання
для нетрадиційної енергетики; збереження запасів

власних енергоресурсів; збільшення споживання си-
ровини для неенергетичного використання вуглевод-
ню [10].

З таблиці 1 видно, що потужність електростанцій з
2011 по 2012 зросла на 377,7 кВт, що надало мож-
ливість виробити на 3930,9 млн кВт·год більше елект-
роенергії. При цьому потужність вітрових електрос-
танцій зростає на 102,1 тис. кВт, а сонячних електрос-
танцій на 171,1 тис. кВт. Саме диверсифікація джерел
енергопостачання сприяє позитивній динаміці зростан-
ня потужності електростанцій, а отже й виробництва
електроенергії, що створює умови для зростання ВВП
України.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У ході аналізу проблематики розвитку національної
економіки та проблем енергозалежності, виявлено ос-
новні пріоритети енергетичної політики України та дос-
ліджено стратегічні зміни в розвитку деяких основних
показників національної економіки.

Наукова новизна даного дослідження полягає у роз-
робці методичного підходу до динамічного аналізу скла-
дових національної економіки, що надає можливість
графічно інтерпретувати динаміку обсягу реалізованої
промислової продукції з врахуванням індексу цін вироб-

Рис. 2. Динаміка номінального ВВП України на душу населення

в гривнях (середній курс НБУ за звітний період)

Джерело: розроблено автором на базі [11].

Таблиця 1. Потужність електростанцій та виробництво

електроенергії за 2011—2012 роки

Джерело: [9].
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ників промислової продукції, що дозволяє проаналізу-
вати залежність обсягу реалізованої продукції від зміни
величин потужностей електростанцій та кількістю впро-
ваджених нових маловідходних і ресурсозберігаючих
технологічних процесів.

Так, найменший показник обсягу реалізованої про-
мислової продукції з врахуванням індексу цін вироб-
ників промислової продукції в діапазоні 2001—2012 рр.
спостерігався у 2001 році, а саме 155,9 млрд грн., а най-
вищий показник обсягу 1014,9 млрд грн. у 2012 р., що
потребувало підвищення електроенергії та чому сприя-
ло зростання потужностей електростанцій до 55,0 млн
кВт та забезпечувало впровадження нових маловідход-
них і ресурсозберігаючих технологічних процесів на
промислових підприємствах. В свою чергу, зростанню
потужностей електростанцій та інноваційних технологій
сприяє державна підтримка, в тому числі, підтримка
розвитку відновлюваної енергетики. Все це сприяє роз-
витку національної економіки. Таким чином, доцільно
диверсифікувати джерела енергії, всебічно підтримува-
ти проекти відновлюваної енергетики для розвитку ок-
ремих показників національної економіки.

Потребує подальшого дослідження розвиток стра-
тегічних підходів до зниження енергоємності ВВП.
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