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Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності
у світовій енергетичній сфері
1. Огляд прогнозів розвитку та інвестування світової енергетичної сфери
Розвиток світової енергетики в період 2015 – 2035 рр. буде насамперед
зорієнтовано на задоволення глобального попиту на енергоресурси для потреб
зростаючої економіки, народонаселення та необхідності посилення боротьби зі
змінами клімату. Головним драйвером протидії кліматичним змінам має стати
декарбонізація енергетики як одного із визначальних факторів формування трендів
розвитку світової енергетичної сфери.
Міжнародним енергетичним агентством (МЕА, International Energy Agency,
IEA) у роботі «Прогноз світової енергетики 2015» (World Energy Outlook 2015, WEO
2015) проголошено настання «золотої ери газу» – як найбільш екологічно чистого з
викопних видів палива з мінімальною емісію СО2, що відповідає цілям
декарбонізації світової економіки. Водночас, підвищуватиметься увага до нових
технологій використання вугілля та ядерного палива для отримання електроенергії і
тепла, також зростатиме обсяг видобутку нетрадиційних вуглеводнів, які
збільшуватимуть конкуренцію на ринках традиційних палив. Особливо слід
виділити роль поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), собівартість виробництва яких
наближається до рівня собівартості традиційних видів енергії і, за оцінкою МЕА,
вже в період до 2020 р. у багатьох розвинених країнах світу ПДЕ стануть більш
конкурентними в умовах зниження державного підтримання.
У роботі WEO 2015 зазначено, що енергетичний сектор зазнав великих змін за
останні роки. Ціни на нафту різко впали, а разом з ними й ціни на інші види палива.
Ряд країн, включаючи Індію та Індонезію, скористалися зниженням цін на нафту для
прискорення поетапної ліквідації субсидій на викопне паливо. На тлі потрясінь на
Близькому Сході намічається можливе повернення Ірану, одного з найбільших у
світі власника вуглеводневих ресурсів, на нафтовий ринок. Змінюється роль Китаю
у формуванні глобальних тенденцій, оскільки він вступає в новий, більш
енергоємний, етап свого розвитку. У всьому світі ПДЕ вже сьогодні становлять
майже половину нових електрогенерувальних потужностей. Всеохоплююче
впровадження систем і стандартів енергоефективності забезпечуватиме понад
чверть світового енергоспоживання.
На всесвітній Конференції ООН з клімату в грудні 2015 р. в Парижі («21st
Conference of the Parties», Паризька угода COP21) було прийнято проект нової
всеосяжної і юридично обов'язкової на період після 2020 р. (завершення кліматичної
угоди Кіото) глобальної угоди з клімату (далі – Угода).
Головна мета угоди – утримання зростання глобальної середньої температури
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в межах 1,5-2 ° С по відношенню до відповідного показника доіндустріальної епохи.
22 квітня 2016 р. 175 учасників Угоди підписали історичну кліматичну угоду.
Паризька Угода – це новий всеохоплюючий договір, за яким розвинені країни та ті,
що розвиваються, впроваджуватимуть заходи, спрямовані на боротьбу зі зміною
клімату, та який закладає спільний курс до глобальної декарбонізації економіки до
кінця століття, а саме:
установлює довгострокову мету – до кінця століття досягти балансу
між антропогенними викидами та природними поглиначами парникових газів;
зобов’язує країни кожні 5 років переглядати свої національно визначені
внески з тим, щоб декларувати більш амбіційні зобов’язання;
установлює єдину та прозору систему для всіх країн щодо моніторингу,
звітності та адаптації до змін клімату.
Зобов'язання, визначені Угодою COP21, стануть новим стимулом руху до
світової енергетичної сфери з меншою місткістю вуглецю та вищим рівнем
енергоефективності. Вони підвищуватимуть роль низьковуглецевих видів палива і
технологій в більшості країн світу, збільшуючи прогнозовану частку невикопних
видів палива у загально світовій структурі енергоспоживання з нинішніх 19% до
25% у 2040 р.
1.1 Оцінка МЕА перспектив розвитку енергетики по регіонах світу
За Основним сценарієм WEO 2015 обсяги світового енергоспоживання
зростуть на одну третину до 2040 р. в основному за рахунок Індії, Китаю, Африки,
Близького Сходу і Південно-Східної Азії. Весь приріст обсягу світового
енергоспоживання віднесено на країни, які не входять до ОЕСР, у той час як
загальне споживання енергії країнами ОЕСР знижуватиметься порівняно з
максимальним рівнем 2007 р. під впливом структурно-економічних і демографічних
тенденцій у поєднанні з підвищенням енергоефективності. Лідерами в скороченні
обсягу енергоспоживання за період до 2040 р. стануть Європейський Союз (-15%),
Японія (-12%) і США (-3%).
Сценарії розвитку світової енергетики. Різні виклики, з якими сьогодні
стикаються
енергетичні
компанії,
спонукають
їх
до
трансформації
використовуваних бізнес-моделей. У рамках такої трансформації компанії шукають
шляхи, які дозволяють:
• більш ефективно управляти інвестиціями та операційними витратми;
• активно інтегрувати різні джерела енергії: від малих потужностей з
виробництва поновлюваної енергії та інших джерел розподіленої генерації до
потужних електростанцій, які працюють на традиційному паливі;
• сприяти швидкому розвитку та впровадженню нових технологій у галузі
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електроенергетики, які забезпечують підвищення ефективності використання
енергоресурсів та належне управління енергосистемими. У цих умовах особлива
увага приділятиметься активізації розвитку поновлюваних джерел, розподіленої
генерації, зберіганню електроенергії, електромобілям, програмам управління
попитом тощо;
• застосовувати масштабні ІТ-рішення для підвищення ефективності та
якості обслуговування;
• прогнозувати регулятивні, економічні та екологічні зміни і
забезпечувати своєчасну підготовку до них;
• виводити бізнес на міжнародний рівень, використовуючи можливості
для
розвитку
нових
ринків
з
підвищенням
економічності
та
конкурентоспроможності.
У рамках більшості сценаріїв енергетичні компанії майбутнього будуть
виступати як сполучні ланки між численними джерелами генерації електроенергії
(від малих розподілених потужностей з виробництва поновлюваної енергії до
потужних електростанцій на традиційному паливі, мікромереж і станцій заряджання
електромобілів) і споживачами.
У зв'язку з більш високим рівнем економічного зростання і очікуваним
підвищенням якості життя в найближчі десятиріччя в країнах, що розвиваються
прогнозується швидке зростання попиту на електроенергію. Наприклад, у період з
2012 по 2040 рік у Індії очікується щорічне підвищення енергоспоживання на 3,2%,
у Китаї – на 2,1%.
Прогноз потенційного росту ВВП, середньорічний ріст, % (2014-2030 рр.)

Джерело: ОЕСР

Розвиток енергетики забезпечується відповідним зростанням інвестицій,
зокрема у 2000 – 2013 рр. інвестиції в енергетичну галузь мали випереджальні темпи
щодо інвестування в інші галузі економіки. До кінця 2013 р. інвестиції у світовий
енергетичний сектор зросли майже у два рази порівняно з 2000 р.
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Динаміка росту інвестицій в енергетику

Джерело:Technology Roadmaps. Hydropower. International Energy Agency.Paris, IEA (2014)

За оцінкою МЕА, згідно Прогнозу світової енергетики (World Energy Outlook
2013, WEO 2013) для забезпечення потреб світової економіки в паливноенергетичних ресурсах їх видобуток до 2025 – 2035 рр. має зрости приблизно у два
рази порівняно з 1990 р. Із зростанням попиту на електроенергію необхідно буде
ввести в дію нові генерувальні потужності, враховуючи заміну застарілих
електростанцій (близько 40% від поточних потужностей). Наявність сприятливого
інвестиційного клімату та ефективних ринкових моделей буде мати вирішальне
значення для розвитку та освоєння нових технологій і забезпечення економічного
зростання та підвищення енергетичної та екологічної ефективності.
Найбільшим світовим споживачем паливно-енергетичних ресурсів і
виробником електроенергії на найближчу перспективу залишиться Китай, де
прогнозується майже двократне зростання інвестицій за 2014-2035 рр. проти
попереднього періоду.
Китай з великим відривом лідирує у світовому виробництві та споживанні
вугілля; розгортає більше генерувальних потужностей на ПДЕ, ніж будь-яка інша
країна; і до 2030-х рр. можливо його випередження Сполучених Штатів, як
найбільшого споживача нафти, а також розвитку більш потужного ринку газу ніж у
Європейському Союзі. За довгостроковим прогнозом МЕА загальний обсяг
енергоспоживання в Китаї до 2040 р. майже вдвічі перевищить його рівень у США.
Перехід Китаю на більш енергоефективну модель зростання економіки істотно
впливає на світові тенденції розвитку енергетики та розв'язання екологічних
проблем. Лише у дванадцятій п'ятирічці (2011-2015 рр.) на екологічні цілі в країні
було інвестовано 5 трлн юанів (понад 800 млрд дол. США).
Індія, об’єкт спеціального прогнозу WEO 2015, вносить найбільший вклад у
зростання світового попиту на енергію – приблизно четверту частину. Сьогодні в
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Індії проживає одна шоста світового населення, індійська економіка є третьою у
світі. Однак на неї припадає менше 6% обсягу світового енергоспоживання, а одна
п'ята населення країни (240 млн чоловік) все ще не має доступу до
електропостачання. В умовах діючої політики, спрямованої на прискорення
модернізації економіки країни і розвитку її виробничої бази, зростання населення і
доходів Індія вступає в тривалий період стрімкого зростання енергоспоживання.
Споживання вугілля в електроенергетиці і промисловості швидко зростає, його
частка в структурі енергоспоживання становить майже половину. У країні також
інтенсивно впроваджуються низьковуглецеві технології для виконання зобов'язання
щодо забезпечення до 2030 р. 40%-ї частки потужностей в електрогенерації, які
працюють на невикопних видах палива.
Задоволення потреб Індії в енергії вимагає значних вкладень капіталу – за
прогнозною оцінкою приблизно 2,8 трлн дол. США інвестицій до 2040 р. Три чверті
цих інвестицій направлятимуться в електроенергетику, яка має зрости майже в
чотири рази для забезпечення прогнозованого обсягу споживання електроенергії, з
урахуванням зниження надвисоких втрат в електромережах та підвищення
енергоефективності.
1.2. Оцінювання МЕА перспектив розвитку енергетики за видами
енергоресурсів та динаміка інвестування в їх розвиток
Викопні види палива (нафта, природний газ і вугілля), як і раніше, будуть
задовольняти більшу частину світових потреб протягом прогнозованого періоду,
незважаючи на зниження їх частки з 86% у 2013 р. до 81% у 2035 р., що видно з
діаграми:
Первинні енергоресурси

Джерело: Центр Разумкова http://www.uceps.org/

Очікується, що частка використання ядерної енергії в глобальному
споживанні енергії зростатиме повільно – з 4,5% у 2014 р. до 5,2% у 2035 р., а частка
гідроенергії залишатиметься у межах 7%.
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Довгострокова світова тенденція електрифікації призведе до збільшення
частки первинних енергоносіїв у виробництві електроенергії – з 42% у 2014 р. до
47% у 2035 р.
Загальна частка ПДЕ, сланцевого газу, важкодоступної нафти та інших нових
джерел палива сукупно за прогнозом щорічно зростатиме на 6%. У результаті до
2035 р. на ці джерела припадатиме 45% приросту виробництва енергії, як це видно
з діаграм:
Споживання по видах палива
Нові форми енергоресурсів

Джерело: Центр Разумкова http://www.uceps.org/

Нафта. Ціни на нафту у 2015 р. на світових товарних біржах продовжували
знижуватись і вийшли на позначку $ 40 за барель сорту «брент». Падіння світових
цін на нафту у 2014 – 2015 рр. було викликано дисбалансом між попитом і
пропозицією.
За даними МЕА, у 2014 р. обсяги видобутку нафти перевищили обсяги
споживання в середньому на 0,9 млн бар на добу, а у 2015 р. – на 2 млн бар, що
сприяло зниженню дисбалансу. За оцінками МЕА, у 2016 р. глобальний обсяг
споживання нафти може зрости до 1,2 млн бар на добу порівняно з попереднім
роком.
Слід зазначити, що найбільше занепокоєння у експертів викликало зниження
темпів економічного зростання в Китаї. На щорічній сесії Всекитайських зборів
народних представників від 5 березня 2016 р. було заявлено про прийняття урядом
нових заходів зі стимулювання економіки через розширення інвестицій в основні
фонди. Якщо ці плани буде втілено в життя, то обсяг споживання нафти в Китаї
може виявитися вищим, ніж передбачалося.
Згідно з оцінками МЕА у 2015 – 2021 рр. в усьому світі прогнозується
введення нових потужностей з видобутку 4,1 млн бар на добу проти 11 млн бар на
добу у 2009 – 2015 рр. При цьому середній щорічний обсяг зростання споживання
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до 2021 р. становитиме близько 1,2 млн бар на добу. У результаті, до кінця
поточного десятиріччя світовий ринок може перейти від надлишку пропозицій
нафти до дефіциту.
Разом з тим у короткостроковому плані динаміка змін залежатиме від обсягів
видобутку нафти в США. За оцінкою Міністерства енергетики США, у березні
2016 р. обсяг видобутку сланцевої нафти скоротиться майже на 100 тис бар на добу
порівняно з обсягом видобутку в лютому через значне зниження капіталовкладень.
Згідно Основного сценарію огляду WEO 2015 р. ринок нафти до 2020 р. знову
урівноважиться на позначці 80 дол. США/бар. з подальшим підвищенням цін. Обсяг
споживання зростатиме в середньому по 900 тис. бар./день щорічно до 2020 р.,
однак подальший підйом до 103,5 млн бар./день у 2040 р. сповільниться через більш
високі ціни, поетапну ліквідацію субсидій, політику енергоефективності та переходу
на альтернативні види палива.
Для компенсації зниження обсягу видобутку нафти і природного газу на
існуючих родовищах і утримання досягнутого обсягу видобутку необхідно щорічне
інвестування в розвідку і видобуток нафти і природного газу в світовій енергетичній
сфері в розмірі до 630 млрд дол. США (середньорічна сума, яка витрачалася в галузі
протягом минулих п'яти років).
Короткий інвестиційний цикл сланцевої нафти і її спроможність швидко
реагувати на цінові сигнали змінює структуру світового нафтового ринку. Обсяг
видобутку нафти малопроникних порід у США на початку 2020-х рр. досягне
пікового рівня – понад 5 млн бар./день з подальшим поступовим зниженням.
У сценарції низьких цін на нафту розглядається можливість тривалого періоду
низьких цін на нафту з відповідними наслідками. Зокрема, здешевлення традиційних
видів палива для транспорту негативно позначається на прогнозах розвитку
біопалива, нарощування транспортних засобів на електроенергії і природному газі, а
також на стимулах інвестування в більш ефективні технології. В результаті у
світовому масштабі може бути не використано майже 15% економії енергії проти
Основного сценарію, що призведе до втрати можливостей для підвищення
енергоефективності легкових автомобілів, вантажівок, повітряного флоту та іншого
енергоспоживального обладнання на суму близько 800 млрд дол. США.
Природний газ є найбільш привабливим видом палива в багатьох країнах
світу у виробництві електроенергії та секторах промисловості через низькі обсяги
викидів парникових газів порівняно з вугіллям і нафтою.
Прогнозоване зростання обсягу споживання природного газу майже на 50%
робить його лідером щодо темпів зростання серед викопних видів палива. Китай і
Близький Схід є основними регіонами зростання обсягів споживання природного
газу із випередженням Європейського Союзу, де обсяг споживання природного газу
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не повертається до пікової величини, досягнутої у 2010 р.
При цьому одна п'ята прогнозованого зростання обсягу світового споживання
припадає на природний газ, що транспортується на далекі відстані за допомогою
капіталомістких трубопроводів або проектів скраплення ПГ. Одночасно
відбуватиметься зростання обсягу видобутку сланцевого газу, на який у 2035 р.
припаде приблизно третина приросту світового обсягу газовидобутку. Щодо
видобутку сланцевого газу буде домінувати Північна Америка. За прогнозною
оцінкою, Китай зможе забезпечити до 13% зростання світового сланцевого
газовидобутку. Прогнозується, що у 2035 р. на Північну Америку і Китай припаде
85% світового видобутку сланцевого газу.
Видобуток газу за типами і регіонами
Частки СПГ і традиційного газу у
світовому газоспоживанні

Джерело: Центр Разумкова http://www.uceps.org/

Окремої уваги заслуговує «сланцева революція» США. Передбачається, що у
2020 р. країна повністю покриватиме внутрішній попит на газ за рахунок
власного видобутку, перш за все – нетрадиційного газу (сланцевий газ, газ
твердих пісковиків і метан вугільних пластів).
Значне місце у функціонуванні світового газового ринку займає європейський
газовий ринок. У перспективі до 2035 р. обсяги імпорту газу до країн Європи будуть
зростати темпами в 1,5-2,0% на рік, оскільки обсяг газовидобутку протягом
прогнозованого періоду у даному регіоні буде скорочуватися (головним чином у
Нідерландах та Великій Британії). Відтак, Європа залишається найбільшим неттоімпортером природного газу, Росія ж – найбільшим нетто-експортером для країн
Співтовариства.
У світлі подій 2014 – 2015 рр. Європа намагається диверсифікувати поставки
природного газу, як найменше з трьох джерел. Європейською Радою на саміті 2324 жовтня 2014 р. було схвалено основні напрями політики в галузі клімату та
нову Стратегію енергетичної безпеки ЄС до 2030 р., спрямовану на поступове
скорочення енергетичної залежності ЄС від імпорту енергоресурсів, нейтралізацію
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впливів на поточну енергетичну політику ЄС з боку провідних постачальників
енергоресурсів, перш за все Росії.
Реалізація Стратегії має значно посилити рівень інтегрованості енергоринку
ЄС та надати можливість усім країнам ЄС використовувати реверсні режими роботи
газових інтерконекторів, розширити перелік постачальників і диверсифікувати
маршрути транспортування енергоресурсів до ЄС. Прогнозується, що в
середньостроковій перспективі до 30% обсягів газу постачатиметься з нових
джерел: значно збільшиться імпорт з Каспійського регіону трубопровідним
транспортом та скрапленого природного газу (СПГ) – з країн Перської Затоки, а
також Північної і Західної Африки.
Слід відзначити, що наприкінці червня 2013 р. акціонери проекту з розробки
газоконденсатного родовища «Шах-Деніз» в азербайджанському секторі Каспію
оголосили про вибір трубопроводу TAP (Трансадріатичний трубопровід) для
транспортування азербайджанського газу до Європи. Передбачається, що
постачання газу, яке розпочнеться у 2018-2019 рр., будуть здійснюватись
газопроводами за маршрутом: розширений Південно-Кавказький газопровід (South
Caucasus Pipeline Expansion, SCPX) – Трансанатолійський газопровід (TransAnatolian Gas Pipeline, TANAP) – Трансадріатичний газопровід (Trans Adriatic
Pipeline, TAP) з кінцевою точкою на східному узбережжі Італії. Щорічно планується
експортувати до 16 млрд м3 азербайджанського газу, з яких 6 млрд м3 буде
закуповувати Туреччина, а 10 млрд м3 призначаються для ЄС.
США та Канада, реалізуючи свої програми щодо експорту СПГ, за період 2018
– 2020 рр. зможуть поступово задовольнити попит на природний газ в Європі
щонайменше на 15%.
Вугілля. У ряді регіонів світу вугілля залишається одним з найбільш
використовуваних видів палива для виробництва енергії через його доступність і
ціни. Зокрема, у США в умовах інтенсифікації видобутку сланцевого газу ціни на
вугілля становили – 46,63 дол США/т станом на квітень 2016 р. Крім того, сьогодні
ціна квот на викиди CO2 є дуже низькою.
За період 2000 – 2015 рр. частка вугілля в структурі глобального
енергоспоживання зросла з 23% до 29% при зниженні темпу зростання його
споживання. Найбільше попит на вугілля знижуватиметься в країнах ОЕСР (-1,2%
на рік) при відносному зростанні споживання вугілля в країнах, які не входять в
ОЕСР (+ 2% на рік). За прогнозами WEO 2014, паливо, яке забезпечувало до 45%
зростання світового попиту на енергію протягом останнього десятиріччя,
покриватиме лише до 10% подальшого його зростання до 2040 р., в основному через
майже триразове збільшення обсягів споживання вугілля в Індії і Південно-Східній
Азії. Прогнозується, що споживання вугілля в ОЕСР впаде на 40%, а в країнах
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Європейського Союзу – до однієї третини від нинішнього рівня.
За період 2012 – 2040 рр. обсяги потужностей з виробництва електроенергії у
світі можуть зрости на 89%, при цьому за рахунок електростанцій на вугіллі
зростання становитиме лише 46%. Якщо у 2012 р. на електростанції на вугіллі
припадало 32% сукупних потужностей з виробництва електроенергії, то до 2040 р.
ця частка скоротиться до 25%.
Установелні потужності електростанцій (ГВт): 2012-2040 рр.

Джерело: World Energy Outlook, IEA, 2014

За оцінкою МЕА, у найближчі 15–20 років у світі значна частка вводів нових
потужностей для енергоблоків від 400 МВт і вище буде здійснюватися на базі
технологій традиційного пиловугільного факельного спалювання. Передбачається
введення енергоблоків, розрахованих на надкритичні і супернадкритичні параметри
пари, причому супернадкритичні технології забезпечуватимуть значне зростання
ККД вугільних електростанцій з нинішніх 34–36% до 44–46%, що сприятиме
підвищенню економічності вугільної генерації.
Нові технології спалювання твердого палива вирішують не лише цільові
завдання з підвищення економічності енергоблоків, а й екологічні проблеми
вугільної генерації. Сучасне стандартне обладнання дозволяє зменшувати викиди
шкідливих речовин до мінімальних значень. Однак екологічні вимоги будуть лише
посилюватися у зв’язку з рішеннями Паризкьої угоди СОР21, що потребуватиме
впровадження нових високоефективних технологій уловлювання та захоронення
(зберігання) СО2.
Ключовим критерієм вибору майбутньої структури генерувальних
потужностей, за умови нормалізації співвідношення цін на газ і вугілля, є
ефективність інвестування в різні види генерації, що визначає мінімальну вартість
електроенергії для споживача (з урахуванням відшкодування капітальних і всіх
інших видів витрат у генерації і передавання електроенергії), а також підвищує
рівень енергетичної безпеки, загальноекономічної та екологічної ефективності. При
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цьому порівняльний аналіз економічної та екологічної ефективності різних видів
генерації буде в першу чергу визначатися питомими капіталовкладеннями на
будівництво різних видів електростанцій і витратами на паливо.
Привабливість інвестування у вугільну генерацію буде в першу чергу
визначатися темпом зростання цін на газ і електроенергію. У довгостроковій
перспективі розмах "вугільної хвилі", що має місце через великі обсяги дешевого
вугілля, яке експортується із США до Європи, у разі будівництва нових
потужностей буде залежати від темпів зростання електроспоживання і від
економічної і, перш за все, екологічної ефективності вугільних електростанцій
порівняно з іншими видами генерації.
Ядерна енергія. На атомну енергетику сьогодні припадає 11,5% світового
виробництва електроенергії і, за прогнозами МЕА, її частка у виробництві
електроенергії неухильно зростатиме. Переосмислення ролі ядерної енергетики
відобразилося в рішеннях, головним чином, на загальноєвропейському рівні –
відповідно до нової стратегії ЄС з необхідністю скорочення до 2030 р. викидів
парникових газів на 40%. Фактично атомна енергія на сучасних ядерних
енергоблоках, не дивлячись на катастрофу на японській АЕС «Фукусіма-1»,
розглядається як екологічне джерело енергії поряд з ПДЕ.
За даними Всесвітньої асоціації атомної енергетики (World Nuclear
Association), станом на 1 грудня 2015 р., у світі експлуатувалися 439 атомних
реакторів, 64 перебували на стадії будівництва, 159 плануються до будівництва і 329
знаходяться на стадії пропозицій до будівництва. Із загального числа діючих
реакторів 81,5% – реактори з легководним сповільнювачем і теплоносієм, 11,2% –
реактори з важководним сповільнювачем і теплоносієм, 3,4% – легководні реактори
з графітовим сповільнювачем і 3,4% – газоохолоджувальні реактори. Дві установки
– це швидкі реактори з рідкометалевим теплоносієм. Перше місце з потужності
ядерної енергетики у світі посідають США (близько 100 ГВт), Франція (понад 60
ГВт), Японія (трохи більше 40 ГВт) та Китай (понад 26 ГВт). Одночасно в
структурі загального виробництва електроенергії на ядерну енергетику в ряді країн
припадає: у Франції – 76,9%, у Словаччині – 56,8%, в Угорщині – 53,6%, у Бельгії –
47,5%, у Швеції – 41,5%, в Україні – 49,4% (з виходом у 2015 р. на 56%).
Прогнозується, що у 2050 р. ядерний потенціал становитиме близько
1200 ГВт, забезпечуючи 24% світового електропостачання. Зростання потужностей
ядерної енергетики є можливим завдяки прискореному переходу на стандартні
реактори ІІІ та IV поколінь, а також на реактори на швидких нейтронах.
За прогнозною оцінкою, для країн Східної Європи, де в електрогенерації
превалює велика частка вугільних електростанцій, АЕС можуть стати досить
привабливою альтернативою. Згідно з прогнозами такі країни, як Польща, Румунія,
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Чехія, Словаччина, Болгарія, Словенія та Литва, можуть стати локомотивами
«атомного ренесансу» в ЄС, а будівництво нових АЕС на сучасних реакторах
дозволить вирішити ряд найважливіших завдань: отримати відносно недорогу
електроенергію в значних обсягах, підвищити рівень екологічної та енергетичної
безпеки.
Сьогодні АЕС діють у понад 30 країнах світу, ще 30 країн планують у
найближчому майбутньому побудувати нові АЕС. Найбільшу кількість АЕС
планується побудувати в країнах Азії, зокрема Китаї та Індії. За прогнозними
сценаріями Нової Політики та Сценарію 450, на розвиток ядерної енергетики у світі
до 2035 р. прогнозується інвестувати 1061 та 1722 млрд дол. США відповідно
(додаток 1).
Енергетична ефективність відіграє ключову роль в обмеженні зростання
обсягу енергоспоживання до однієї третини до 2040 р., при зростанні світової
економіки на 150%. У країнах ОЕСР реалізація програм з підвищення
енергоефективності дозволить скоротити зростання споживання електроенергії до
60% від можливого рівня без їх впровадження. Крім цього, за оцінкою WEO 2015,
енергоефективність нового обладнання, яке випускатиметься у світі у 2030 р., може
бути підвищено ще на 11%, причому середня вартість зекономленої енергії
становитиме до 300 дол. США за тонну нафтового еквівалента (т н.е.) за
середньозваженої ціни на енергію 1300 дол. США / т н.е. Енергоспоживання
вантажівок і автомобілів великої вантажопідйомності сьогодні регулюється лише в
Сполучених Штатах, Канаді, Японії та Китаї; планується ввести регулювання також
в Європейському Союзі. Розширення географічного охвату і більш жорсткі
стандарти можуть скоротити попит на паливо для нових автомобілів у 2030 р. на
15%. Зміна дизайну продукції, повторне використання та перероблення
(«матеріалоефективність»)
також
сприятимуть
підвищенню
потенціалу
енергозбереження.
Політичні переваги на користь низьковуглецевих технологій в енергетиці
підкріплюються тенденціями витрат, оскільки видобуток нафти і природного газу
поступово стає дорожчим, у той час як вартість технологій поновлюваних джерел і
більш ефективного кінцевого споживання продовжує знижуватися. Скорочення
витрат стає нормою для більш ефективного обладнання ПДЕ, перш за все для
вітрової енергетики та сонячних батарей.
Слід відмітити, що на видобуток викопного палива та пов'язані з ним
технології виділяються великі субсидії: за оцінками в огляді WEO 2015, у 2014 р.
загальносвітова сума цих субсидій становила близько 500 млрд дол. США, а без
урахування реформ, які було проведено з 2009 р., вартість субсидування могла
перевищити 600 млрд дол. США. У той же час субсидії на підтримання розвитку
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поновлюваних технологій в електроенергетиці у 2014 р. становили лише
112 млрд дол. США (плюс 23 млрд дол. США на біопаливо). Політика підтримання з
боку урядів і пов'язані з нею субсидії продовжують залишатися надзвичайно
важливими для більшості введених потужностей. Підвищення субсидій у розвиток
ПДЕ на 50% до оціночного значення в 170 млрд дол. США до 2040 р. забезпечить
п'ятикратне зростання генерації на поновлюваних джерелах (без урахування
гідроенергетики). Частка поновлюваних джерел (без гідроенергетики), які є
конкурентоспроможними без будь-якого підтримання субсидіями, подвоїться і
становитиме третину.
Відповідно до висновків МЕА WEO 2014 та WEO 2015 електроенергетика
прокладає шлях до декарбонізації енергетичної системи. Зростання виробництва
електроенергії позначається на багатьох секторах кінцевого споживання,
забезпечивши майже чверть кінцевого енергоспоживання до 2040 р. З кожного
долара інвестицій в нові електростанції до 2040 р., 60% витрачаються на технології
поновлюваної енергетики, і в результаті загальносвітове виробництво електроенергії
з поновлюваних джерел зросте приблизно на 8300 ТВт•год (більше половини всього
обсягу зростання виробництва), що еквівалентно теперішньому сумарному
виробництву всіх електростанцій на викопному паливі в Китаї, Сполучених Штатах
і ЄС. У результаті частка вугілля в глобальній структурі виробництва електроенергії
знизиться з 41% до 30%, причому газ, атомна та гідроенергетика приблизно
збережуть свої нинішні частки. До 2040 р. виробництво електроенергії на основі
поновлюваних джерел в енергетичному балансі досягне 50% в ЄС, майже 30% – у
Китаї і Японії і понад 25% – у Сполучених Штатах та Індії.
Прогноз чистого виробництва електроенергії та установлених
потужностей по джерелах, 2012-2040 рр.

Джерело: World Energy Outlook, IEA, 2014
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Зокрема, згідно з прогнозом WEO 2014 до 2035 р. у світі можливе введення
потужностей з виробництва електроенергії з поновлюваних джерел понад 2457 ГВт.
При цьому сукупні потужності з виробництва поновлюваної енергії збільшиться до
3930 ГВт і будуть спроможними виробляти до 11573 ТВт•год електроенергії, або
понад 31,2% загального обсягу виробництва електроенергії у світі.
Найбільш поширеними технологіями стануть гідро (1731 ГВт), вітрова
(1130 ГВт) і сонячна енергетика, заснована на фотоелектричному перетворенні
(фотоелектричні батареї, ФЕБ; 690 ГВт).
Установлені потужності з виробництва електроенергії у світі

Джерело: World Energy Outlook, IEA, 2014

Серед основних лідерів з розвитку ПДЕ провідними є країни ЄС. На їх частку
припадає майже 42% світового споживання ПДЕ, у той час як у США цей показник
становить 23%, у Китаї – 9%, а в Японії – лише 4%. Сьогодні частка ПДЕ у
загальному споживанні енергії в ЄС становить близько 14%.
Впровадження нової інтелектуальної мережевої інфраструктури.
Впровадження нових технологій «інтелектуальних» мереж (Smart Grid) дозволить
удосконалювати функціонування інфраструктури, підвищувати енергетичну
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безпеку, надійність та ефективність енергопостачання і підтримувати розвиток
нових моделей енергозабезпечення на основі розподіленої генерації та ПДЕ.
Інтелектуальні електромережі мають величезний потенціал. Згідно зі звітом
Європейської комісії «Smart Grid projects in Europe: lessons learned and current
developments», опублікованим у 2011 р., обсяги інвестицій у проекти
інтелектуальних мереж становитимуть: в Європі – 56,5 млрд євро до 2020 р.; у
США – від 238 до 334, 5 млрд євро до 2030 р.; у Китаї – 71 млрд євро до 2020 р.
Число проектів з «розумних» мереж і електромобілів у Європі, США і Азії зростає з
кожним роком.
Згідно зі звітом англійської компанії Memoori Research від 2012 р. обсяг
інвестицій у світовий ринок інтелектуальних мереж до 2030 р. становитиме 2 трлн
дол США. У 2018 р. обсяг світового ринку Smart Grid може становити 155 млрд
дол., що на 50% більше поточних щорічних витрат на обладнання для передавання і
розподілу електроенергії. Cередні щорічні витрати на Smart Grid у США мають
становити 22 млрд дол. і досягти піка в 35 млрд дол. у 2021 р.
Сьогодні США є світовим лідером із вкладення коштів у інтелектуальні
мережі. В Європі фінансування у сфері Smart Grid здійснювалося через відповідні
програми ЄС, окремі демонстраційні проекти спонсорувалися в рамках програм
країн, які беруть у них участь. У Китаї на урядовому рівні приймаються інвестиційні
плани для націоналізованих енергетичних підприємств з наданням прямого або
опосередкованого підтримання.
Завдяки впровадженню інтелектуальних мереж до 2020 р. в країнах
Євросоюзу очікується, що енергопостачання через інтелектуальні мережі
становитиме одну п'яту частину від загального енергопостачання.
Рентабельність інвестицій під час впровадження програм Smart Grid, особливо
інвестицій в інтелектуальні системи обліку споживання енергії, є високою. За
розрахунками американських фахівців, за 20 років використання інтелектуальних
електромереж економія може становити близько 48 млрд дол. США (з урахуванням
інвестицій в «розумні» мережі). Європейські країни розраховують на щорічне
заощадження близько 7,5 млрд євро. У Великобританії впровадження типових
«розумних» лічильників у комерційному або промисловому секторі забезпечує
повернення вкладень протягом 10–14 місяців.
За оцінкою компанії Schneider Electric, ще у 2013 р. довгостроковим трендом в
електроенергетиці як на глобальному, так і на локальному рівнях стане перехід на
цифрові технології, перш за все у сфері систем обліку електроенергії.
Згідно з дослідженням Navigant Research щорічний глобальний дохід від
впровадження інтелектуальних систем обліку зросте з $ 4,4 млрд у 2013 р. до
$ 6,6 млрд – у 2023 р. Обсяг ринку Smart Metering, за підсумками 2014 р.,
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збільшиться з очікуваних $ 11,1 млрд до $ 18,2 млрд до 2019 р.
Наразі найбільша кількість установок «розумних» систем обліку є в Європі та
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Очікується, що в Західній Європі кількість
нових впроваджень «розумних» лічильників зросте до кінця 2020 р. на 93 млн
одиниць. В Японії до 2020 р. буде інстальовано до 80 млн нових «розумних»
лічильників. В Індії установлення інтелектуальних датчиків носить тестовий
характер. При цьому прогнозується, що вже до 2020 р. кількість «розумних»
лічильників в цій країні може досягти 150 млн.
За оцінкою Grand View Research, обсяг світового ринку Smart Metering у
2013 р. становив $ 10,96 млрд. За прогнозами дослідницької компанії, в АзіатськоТихоокеанському регіоні середньорічний темп зростання ринку Smart Metering
становитиме 10,4% за період з 2014 по 2020 рік.
За дослідженням Northeast Group, повідомляється, що глобальний ринок Smart
Metering зросте з $ 9 млрд у 2014 до $ 26,8 млрд – до 2024 р.
Лідерами за кількістю інсталяцій стануть США, Японія, Китай, Бразилія,
Індія, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Мексика. Сукупні темпи річного
зростання в цих країнах очікуються на рівні 22%. Загальна кількість «розумних»
лічильників у світі до 2024 р. становитиме близько 1,1 млрд одиниць, або 57% від
загальної кількості.
Поєднання інвестицій в «інтелектуальні» енергетичні мережі з використанням
інтернету і мобільних програм дало можливість енергетичним компаніям створити
цілий ряд нових інструментів, які допомагають поліпшувати взаємини з клієнтами.
У процесі трансформації відносин енергетичних компаній з клієнтами
портфель їхніх послуг буде відповідним чином змінюватися. У короткостроковій
перспективі енергетичні компанії будуть продавати таку продукцію, як:
–
програми регулювання попиту;
–
рішення, які засновано на розподіленій генерації та ощадності
електроенергії;
–
програми енергоощадності, які передбачають фінансове підтримання та
технічні консультації.
1.3. Прогнозоване інвестування в розвиток світової енергетичної сфери
на 2014-2035 рр.
У прогнозних аналітичних оглядах МЕА (WEO-2013, WEO-2014, WEO-2015)
представлено чотири глобальні сценарії розвитку світової енергетики: сценарій
Поточної політики (Current Policies Scenario), сценарій Нової політики (New
Policies Scenario), сценарій 450 (450 Scenario) і сценарій Світової
енергоефективності (Efficient World Scenario).
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Сценарій Поточної політики (Current Policies Scenario) – продовження
існуючої енергетичної політики, за якої прийняті до середини 2012 р. програми
розвитку енергетики залишаються без змін; мета – забезпечити базові показники
розвитку енергетичних ринків, що зберігають поточні тенденції попиту споживання
енергії.
Сценарій Нової політики (New Policies Scenario) – здійснення заходів щодо
досягнення енергоощадної політики; мета - забезпечити збалансований розвиток
енергетики в умовах проведення відповідної кліматичної політики.
Сценарій 450 (450 Scenario) – здійснення політики енергоощадності та
енергоефективності, підвищення в енергобалансі частки поновлюваних джерел
енергії, які забезпечують у сукупності вміст CO2 в межах 450 чнм (частин на
мільйон). Це той рівень вмісту парникових газів у атмосфері, за якого підвищення її
температури до кінця століття не перевищить двох градусів за умови реалізації
положень Паризької екологічної угоди 2015 р.
Сценарій Світової енергоефективності (Efficient World Scenario) –
заохочення інвестиційної політики, спрямованої на усунення бар'єрів, які
перешкоджають підвищенню енергоефективності; мета – оцінювання результатів
енергоефективності для обгрунтування отримання економічних вигод.
У роботах МЕА найбільш широко відображено основні положення сценарію
Нової політики та Сценарію 450.
Згідно зі сценарієм Нової політики прогнозовані середньорічні обсяги
інвестицій в розвиток світової енергетики порівняно з періодом 2000–2013 рр.
зростатимуть: у 2014–2020 рр. – у 1,44 рази; у 2021–2025 рр. – у 1,43 рази; у 2026–
2030 рр. – у 1,49 рази і у 2031–2035 рр. – у 1,6 рази. Сукупний обсяг інвестицій у
світову енергетику за період 2014–2035 рр. прогнозується в обсязі понад
48 трлн дол. США, у тому числі понад 40 трлн на виробництво та поставки енергії
та понад 8 трлн – на реалізацію енергоефективних технологій (додаток 1).
Відповідно до цього щорічні інвестиції в покриття світових енергетичних потреб
наближатимуться до 2000 млрд дол. США за щорічних витрат на підвищення
енергоефективності до 400 млрд дол. США.
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Інвестиції у виробництво та постачання енергії в сценарії Нової політики
2014-2035 рр., $2012 р., млрд
Розподіл та
передача
1897

СПГ
736

Білопаливо
320

Передавання
1787
Розподіл
5030

Розвідка та
видобуток
6138

Видобуток
736
Транспорт
298
Переробка
1401

Електростанції
на викопних
видах палива
2635

Природний газ
8771

Вугілля
1034

Електроенергетика
16370

АЕС
1061

Нафта
13671

Транспорт
986

Розвідка та
видобуток
11824

ПДЕ
5857

Всього
$40 165 млрд

Джерело: World Energy Investment Outlook 2014

Регіональні тенденції. Із загальносвітового рівня прогнозованих інвестицій в
розвиток систем енергопостачання 63% ($25,2 трлн) має бути інвестовано в країнах,
які не є членами ОЕСР, разом із майже $14,5 трлн – у країнах-членах ОЕСР.
Інвестиції в енергоефективність у країнах-членах ОЕСР є більшими за інвестиції
країн, які не є членами ОЕСР, що обумовлено підвищеною увагою на державному
рівні до впровадження нових технологій. Найбільш сприятливі умови для
інвестування в енергетику створено на ринках Сполучених Штатів і Китаю, на
кожен з яких припадає близько 15% глобального обсягу інвестицій. Сукупні
інвестиції в енергопостачання в Європейському Союзі, Латинській Америці, Африці
та на Середньому Сході мають один порядок величини (від $ 3,2 трлн до $ 3,7 трлн.
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Сукупні інвестиції в енергопостачання та енергоефективність у сценарії Нової
політики за 2014–2035 рр:
($2012, млрд)
Енергопостачання
ЕлектроБіопаливо
енергетика

Енергоефективність

Нафта

Газ

Вугілля

4 645

3 296

250

6 157

146

14 494

4 630

3 813

2 019

116

2 567

101

8 616

1 598

2 260
666

1 500
815

102
22

2 052
2 434

98
42

6 012
3 978

1 331
2 303

394
167
32

531
463
43

19
111
3

2 227
1 157
664

44
3
0

3 214
1 901
741

2 170
729
445

8 735

5 381

715

10 212

171

25 215

3 140

Сх. Європа / Євразія
Росія
Азія
Китай
Індія
Південно-Східна Азія
Близький Схід
Африка
Латинська Америка
Бразилія
Міжрегіональний
транспорт

1 510
849
1 724
1 072
277
331
1 956
1 395
2 150
1 393

1 617
1 016
1 613
657
203
529
699
915
537
157

76
49
556
404
94
46
1
46
36
2

1 122
614
6 714
3 587
1 615
980
573
882
921
565

3
0
63
26
13
23
0
0
105
88

4 329
2 528
10 670
5 745
2 203
1 909
3 229
3 238
3 749
2 206

373
212
2 066
1 566
245
192
169
217
315
183

290

93

69

Не
визначено

2

455

232

Світ

13 671

8 771

1 034

16 370

320

40 165

8 002

Регіони
ОЕСР
Північна і Південна
Америки
Сполучені Штати
Європа
Європейський Союз
Океанія
Японія
країни, які не
членами ОЕСР

є

Всього
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Менше половини з понад $40 трлн інвестицій в енергопостачання йде на
покриття зростаючого попиту; зростатиме частка для компенсації зниження
видобутку з існуючих родовищ нафти і газу, а також для розвитку та заміни
електростанцій, передавальних і розподільних електромереж. Зокрема, заміна та
модернізація обладнання електростанцій, а також виведення з експлуатації,
потребуватиме майже 60% інвестицій для забезпечення прогнозованого
виробництва електроенергії в країнах ОЕСР, набагато менша частка – в країнах з
економікою, що розвивається.
Загальні інвестиції в генерувальні потужності за 2014–2035 рр. прогнозуються
20

в обсязі $16,4 трлн для розвитку енергетичного сектора в цілому, з них $6,2 трлн
для країн-членів ОЕСР, головним чином – для заміни старіючої інфраструктури і
реалізації екологічних програм – у середньому близько $740 млрд на рік.
В Європейському Союзі сукупні інвестиції $2,2 трлн є необхідними для заміни
старіючої інфраструктури та реалізації програм декарбонізації. Зокрема, для
підтримання надійності енергосистеми близько 100 ГВт нових теплових
потужностей необхідно ввести впродовж десятиріччя (до 2025 р.) для заміни
зношених і технічно застарілих потужностей.
У структурі інвестування майже 40% інвестицій прогнозується в
інфраструктуру енергопостачання впродовж всього періоду
Приблизно 58% інвестицій в енергетичний сектор розподілено між
спорудженням нових електростанцій і реконструкцією існуючих, а також у
будівництво і реконструкцію передавальних і розподільчих мереж
На регіональному рівні сукупні інвестиційні потреби прогнозуються
найбільшими в Китаї ($3,6 трлн), в Європейському Союзі ($2,2 трлн), у США ($2,1
трлн), в Індії ($1,6 трлн) і Південно-Східній Азії ($1,0 трлн).
Сумарні інвестиції в глобальний енергетичний сектор за типом і вибраним
регіоном у Сценарії нової політики 2014–2035 рр. представлено на діаграмах.
Всього електроенергетичний
сектор $16,4 трлн

Інші ПДЕ
27%

Передача
та
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Загальний обсяг інвестицій в розвиток, реконструкцію та модернізацію
електростанцій по регіонах прогнозується на рівні $ 9,6 трлн.
До 2035 р. в розвиток ПДЕ прогнозується три чверті інвестицій. Обсяг
інвестицій у традиційні енергетичні потужності (на викопному паливі, АЕС і ГЕС)
становитиме 54% від загального обсягу, інша частка – у поновлювані джерела
енергії (не ГЕС, в основному ВЕС і СЕС). При цьому в багатьох регіонах
середньорічні інвестиції в традиційну потужність є незмінними або зменшуються з
плином часу, у той час як для розвитку ПДЕ (не ГЕС) – зростають. Це частково
обумовлено значним збільшенням потужності, починаючи приблизно з 2030 р., для
заміни великої кількості вітрових і сонячних енергоустановок, виведених з
експлуатації.
Прогнозовані інвестиції на період до 2035 р. дозволять збільшити виробничі
енергетичні потужності у світовій енергетичній сфері, з урахуванням зростаючого
попиту, на 5 660 ГВт, у тому числі близько 1 850 ГВт – для заміни виведених з
роботи установок. Більшість нових електростанцій працюють на природному газі
(1270 ГВт), вітрі (1190 ГВт) і вугіллі (1070 ГВт). Прогнозована потужність
поновлюваних джерел енергії становить 2 930 ГВт, з яких 64% – вітрові та сонячні
установки. Оскільки ВЕС і СЕС мають короткі терміни служби (20–25 років),
прогнозується введення додаткових потужностей для подальшої заміни виведених з
експлуатації установок. Дві третини світових додаткових потужностей – у країнах,
які не є членами ОЕСР, значною мірою для покриття нового попиту. Зокрема в
Китаї прогнозується введення 1400 ГВт потужностей упродовж 2014–2035 рр., з
яких 37% - ВЕС і СЕС і лише 28% – на вугіллі. В Індії приріст виробничих
потужностей прогнозується в обсязі понад 680 ГВт, з яких 40% – вугільні. У
країнах-членах ОЕСР передбачено введення додаткових потужностей перш за все
для заміни виведених з експлуатації енергоблоків і декарбонізації структури
генерувальних потужностей.
В Європейському Союзі прогнозується другий за величиною у світовій
енергетиці приріст нових потужностей (740 ГВт) у зв’язку зі значним виведенням з
експлуатації зношених і малоефективних потужностей та великомасштабним
розгортанням ПДЕ.
У Сполучених Штатах також передбачається введення значних обсягів
потужностей для заміни виведених електростанцій (60% приросту). За прогнозним
довгостроковим сценарієм, газові потужності становлять понад одну третину
приросту, слідом ідуть ВЕС (28%) та сонячна генерація (15%).
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Середньорічні інвестиції в електростанції за видами
в сценарії Нової політики

■
■
■
■
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На країни, які не є членами ОЕСР, припадає понад 60% інвестицій в
електростанції з урахуванням еволюції витрат для Китаю. Середньорічні витрати на
електростанції в Китаї знижуються майже на третину по мірі виходу на установлену
потужність, що відповідає попиту на електроенергію.
Системи передавання та розподілу електроенергії. Інвестиції в
інфраструктуру передавання і розподілу (ПіР) у період 2014–2035 рр. прогнозуються
в обсязі 6,8 трлн дол. США. При цьомуна країни, що не є членами ОЕСР, припадає
майже дві третини ($ 4,6 трильйона) цих інвестицій. У країнах ОЕСР прогнозується
довести рівень інвестування в зазначений напрям до $2,2 трлн.
Інвестиції в ПіР можна розділити на окремі складові: додаткова пропускна
спроможність для задоволення підвищенного попиту на електроенергію;
реконструкцію та заміну застарілих активів; додаткові потужності для інтеграції
зростаючого вироблення ПДЕ. При цьому на задоволення зростаючого попиту на
електроенергію припадає 56% сукупних інвестицій у ПіР, на реконструкцію та
заміну існуючих активів – 40%, а на мережеву інтеграцію енергії від ПДЕ – 4%
Майже три чверті сукупних інвестицій у ПіР прогнозується спрямувати в
розподільні лінії, які становлять понад 90% від загальної протяжності електромереж.
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Середньорічні інвестиції в інфраструктуру ПіР
за сценарієм Нової політики
ПДЕ
новий попит
Заміна
Доля ПДЕ
(права вісь)
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Попит на електроенергію, генерувальна потужність і протяжність ліній
ПіР у сценарії нової політики
Електроенергія
споживання

Потужність
(приріст)

Регіон

ССТРП
2012-35

(ГВт)
2014-35

Приріст
2014-35

Реконструкція
2014-35

Приріст
2014-35

Реконструкція
2014-35

ОЕСР

0,9%

1 908

541

1 356

3 845

14 219

Північна і
Південна Америка

1,1%

757

342

760

1 754

5 780

Сполучені Штати

1,0%

579

260

611

1 326

4 873

Європа
Європейський
Союз
Океанія
Японія

0,7%

799

144

421

1 208

5 492

0,6%

738

119

388

857

5 201

0,8%
0,5%

352
218

54
20

175
110

884
358

2 947
1 960

3,2%

3 749

2 639

1 650

20 389

17 481

1,6%

373

145

406

1 054

2 963

1,7%
3,6%
3,2%
5,0%

221
2 559
1 400
681

89
1 650
1 035
277

262
802
499
167

484
13 516
5 395
3 097

1 004
11 117
5 597
3 796

4,1%

291

240

85

3 735

1 140

3,1%
3,4%
2,7%
3,0%

249
290
277
158

148
377
319
228

103
133
205
135

1 314
2 360
2 145
1 363

682
903
1 816
948

2,2%

5 657

3 180

3 007

24 234

31 700

Країни, які не є
члени ОЕСР
Сх.
Європа
/
Євразія
Росія
Азія
Китай
Індія
Південно-Східна
Азія
Близький Схід
Африка
Латинська
Америка
Бразилія

Світ

ЛЕП (тисяча км)

Примітки: ССТРП = Сукупні середні темпи річного приросту;
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Розподільні лінії (тисяча км)

ПіР

За прогнозом до 2035 р., для розвитку і посилення діючої інфраструктури ПіР
передбачено необхідні обсяги для розширення послуг для нових споживачів,
приєднання нових джерел вироблення і підтримання або поліпшення якості послуг
споживачам.
У період 2014–2035 рр. прогнозується чистий приріст в обсязі 3,2 млн
кілометрів ліній електропередавання потужності на великі відстані, у тому числі
розвитку транскордонних та міждержавних електромереж.
Найбільш розгалужені розподільні лінії, які постачають потужність на
коротші відстані – від підстанцій до кінцевих споживачів, прогнозуються
протяжністю 24,2 млн км.
Близько 5% від інвестицій в ПіР слугують для приєднання нових потужностей
з ПДЕ. Частку їх приросту в регіонах з більшим обсягом введення ПДЕ, зокрема в
Європейському Союзі, передбачено значно вищою (до 9%).
До 2035 р. близько половини поточних активів ПіР (насамперед в Європі та
Сполучених Штатах) досягнуть технічного терміну їх служби впродовж 40 років, що
призведе до необхідності заміни понад 34,7 млн км ПіР упродовж прогнозованого
періоду.
Загальна протяжність ПіР – електромереж, які має бути додатково введено або
оновлено, становить 62 млн км.
Із загального обсягу інвестицій в енергоефекитвність (понад $8 трлн) майже
90% спрямовано в транспортний та будівельний сектори, що сприятиме досягненню
найбільш високого потенціалу ефективності. При цьому на країни Європейського
Союзу, Північної Америки і Китаю спрямовується дві третини від загального обсягу
з урахуванням розміру їхніх ринків легкових автомобілів і діючих та прогнозованих
норм ефективності транспортних засобів, а також відповідних програм
Європейського Союзу США та Китаю з підвищення ефективності використання
енергетичних ресурсів у економіці, будівельному та житлово-комунальному
секторах з урахуванням діючих та прогнозованих стандартів з енергоефективності.
Інвестиції в системи скраплення та транспортування природного газу
створюють нові зв’язки між ринками і підвищують безпеку постачання газу на
ринки Європи та Азії. Понад 700 млрд дол. США, прогнозованих для інвестування у
СПГ за період до 2035 р., прискорять інтеграцію регіональних газових ринків з
урахуванням нарощування експорту із США, що відіграватиме важливу роль у
стимулюванні оптимізації та вирівнюванні цін на газ на світових енергетичних
ринках.
За Сценарієм 450 прогнозовані інвестиції наближаються до 53 трлн дол. США
у тому числі понад 13,5 трлн дол. США – на підвищення енергоефективності
(додаток 1), що пов’язано із зростанням витрат на розширення розвитку
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низьковуглецевих енергетичних технологій, із зниженням інвестування в технології
з викопним паливом (на 413 млрд) та відповідним стимулюванням розвитку
поновлюваних джерел енергії, систем УЗВГ і потужностей АЕС нового покоління.
Відповідно до цього сценарію зростатимуть інвестиції в енергоефективність (понад
13,5 трлн дол. США).
Необхідність декарбонізації енергетичного сектора для досягнення глобальних
кліматичних цілей вимагає сукупного обсягу інвестицій у 19,3 трлн дол. США, що
на 18% більше, ніж за сценарієм Нової політики. При цьому інвестиції в
низьковуглецеві технології мають майже потроїтися – з $255 до $730 млрд у 2035 р.,
три чверті – у поновлювані джерела енергії.
Відповідно до вимог Паризької кліматичної угоди (COP21) після 2020 р.
прогнозовані напрями та обсяги інвестицій у світову енергетичну сферу буде
приведено у відповідність до розроблюваної за рішенням конференції світової
стратегії низкьовуглецевого розвитку до 2050 р. для недопущення перевищення
температури земної поверхні вище 2°С.
1.4. Інвестування у нові технології вугільної генерації
У світовій енергетичній сфері електростанції на органічному паливі, особливо
на вугільному, продовжують займати провідне становище в структурі виробництва
електроенергії. Перспектива розвитку вугільної генерації буде спиратися на
положення Паризької екологічної угоди щодо обмеження використання вугілля як
палива. За прогнозом МЕА, загальна потужність нововведених генерувальних
об'єктів електроенергетики у світі до 2035 р. становитиме 5 660 ГВт, з яких на
вугільні електростанції припадає менше п’ятої частини – 1070 ГВт, при цьому
світові інвестиції в потужності вугільної генерації становитимуть 1,9 трлн дол.
США, з яких 800 млрд дол. США передбачається направити на будівництво
електростанцій, які відповідатимуть вимогам уловлювання та захоронення
вуглекислого газу (УЗВГ). За цей же період прогнозується виведення з експлуатації
450 МВт застарілих вугільних потужностей.
Перспективний розвиток вугільних електростанцій у світі передбачається на
базі новітніх технологій: на над- і супернадкритичних параметрах пари, технології
спалювання в циркулюючому киплячому шарі, ПГУ із внутрищньоцикловою
газифікацією вугілля, ПГУ з киплячим шаром під тиском та інших ефективних
технологій.
В ЕС понад 30% потужностей прогнозується побудувати на технологіях з
використанням вугілля з урахуванням екологічних вимог відповідно до
рекомендацій Світової конференції ООН (СОР21) щодо впровадження сучасних
нерго та екологічно ефективних технологій виробництва електроенергії. Такі
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електростанції вже експлуатуються в окремих країнах ЄС: Німеччині, Франції,
Іспанії, Швеції та інших країнах. Зокрема, у Німеччині проектується і будується
близько 27 нових вугільних ТЕС загальною потужністю 25 ГВт. Основна причина
розширення обсягів будівництва вугільних ТЕС в Німеччині пояснюється
прагненням вивести з експлуатації до 2022 р. енергоблоки застарілих конструкцій
ряду діючих АЕС.
У 2013 р. ряд міжнародних фінансових установ, включаючи Групу Світового
банку (WBG), Європейський інвестиційний банк (EIB), Європейський банк
реконструкції і розвитку (ЄБРР), американський Експортно-імпортний банк і
британський Експортний Відділ Гарантії Кредитів, прийняли правила щодо
кредитування нових електростанцій на вугіллі, за якими проекти будівництва
вугільних електростанцій будуть фінансуватися лише після розгляду
альтернативних проектів, з урахуванням мінімізації витрат на будівництво. Зокрема,
Банком EIB установлено емісійний стандарт технічних характеристик ТЕС на
вугіллі – 550 грамів CО2/кВт⋅год, що є фактичною вимогою щодо застосування
систем УЗВГ. Винятком є нове будівництво вугільних ТЕС в локальних
енергосистемах.
За минулі два десятиріччя міжнародними фінансовими організаціями
спрямовано в будівництво ТЕС на вугіллі інвестицій загальним обсягом 37 млрд
дол. США, або приблизно одну третину від загальносвітового інвестування в
розвиток потужностей вугільних ТЄС. Регіональні та національні банки розвитку,
наприклад, Банк розвитку Кореї, Азіатський банк розвитку, Японський банк для
Міжнародного співробітництва, не встановлюють обмежень на фінансування
інвестицій у вугільні електростанції, якщо їх обладнано сучасною екологічно
ефективною технологією виробництва електроенергії.
Оцінка обсягів інвестицій в будівництва нових ТЕС на вугільних технологіях
залежить від їх економічності, екологічності та рівня відпрацювання технологій і
перспективності їх використання.
ТЕС із субкритичними параметрами пари (SubCr) становлять основу
вугільної електроенергетики багатьох країн, зокрема, Китаю, Індії тощо. Значною
перевагою цієї технології вважаються висока освоєність і більш низькі капітальні
вкладення, а основним недоліком – недостатність енергетичної ефективності
порівняно з іншими перспективними технологіями виробництва електроенергії з
використанням вугілля як палива. У більшості країн світу середні значення питомих
інвестицій у спорудження ТЕС даного типу становлять 1125–1330 дол./кВт, крім
Китаю, де питомі інвестиції є нижчими (561–610 дол./кВт) і США, де вони є
вищими (1041–1464 дол./кВт).
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ТЕС з надкритичними параметрами пари (SC). Перехід на надкритичні
параметри пари порівняно з субкритичними дозволяє підвищити ефективність
виробництва електроенергії на 2–3% при подорожчанні будівництва в середньому
на 5,5%. Сьогодні вугільні електростанціі подібного типу експлуатуються у 18
країнах. У 2010 р. на них було вироблено 20,8% від обсягу електроенергії,
виробленої вугільними ТЕС світу (або 8,4% загальносвітового обсягу виробництва
електроенергії).
У США питомі інвестиції SC ТЕС знаходиться в межах від 1707 до 2138
дол./кВт. У Німеччині та Південній Кореї рівень інвестицій у будівництво ТЕС з
використанням цієї технології є дещо нижчим (1333–1590 дол./кВт). При цьому
одинична потужність блоку німецьких електростанцій (933–1100 МВт) є вищою, ніж
корейських (500–800 МВт).
У Китаї у 2004 р. у провінції Непал введено в роботу першу SC ТЕС – Qinbei
(2х600 МВт (24,2 МПа, 566/566 °С), обладнання якої виготовлено на власних
заводах. Вартість будівництва китайських електростанцій даного типу становить
650–700 дол./кВт і є найнижчою у світовій енергетиці.
В Індії питомі інвестиції в будівництво електростанцій на понадкритичні
параметри пари становлять 1035–1086 дол./кВт і є значно (на 30–40%) нижччими за
європейський їх рівень.
ТЕС із супернадкритичними параметрами пари (USC). Підвищення
параметрів пари дозволило в Данії вже сьогодні підвищити ефективність вугільних
електростанцій до 47–49%.
Сьогодні у США, Німеччині, Японії та інших країнах побудовано та успішно
експлуатуються понад 200 вугільних енергоблоків потужністю 380–1050 МВт з
тиском свіжої пари 27–30,5 МПа і перегрівом пари до 550–620 °С.
Найвища питома вартість електростанцій цього типу у США (3000 дол./кВт),
найнижча – у Китаї (630–650 дол./кВт). В інших країнах вона змінюється в межах
від 1512 дол./кВт до 2230 дол./кВт залежно від потужності енергоблоків, якості
вугілля і відповідних природоохоронних заходів.
ТЕС з циркулюючим киплячим шаром (CFB). Одинична електрична
потужність блоку цих ТЕС, як правило, не перевищує 350 МВт. Однак останні
розробки фірми Foster Wheeler щодо обладнання на супернадкритичних параметрах
пари дозволяють підняти потужність до 660–800 МВт (30,0 МПа, 600/620 °С) та
ККД нетто до 45%, а фірми Alstom – до 600 МВт (27,5 МПа, 600/620 °С).
Інвестиції в енергоблок з котлом з CFB порівняно з типовою електростанцією
зростають у середньому на 15–20%. Найменший обсяг інвестицій відзначено в
Китаї – 660–833 дол./кВт. В інших країнах середній рівень капіталовкладень є
приблизно однаковим – у межах від 1367 дол./кВт до 1688 дол./кВт, причому за
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останні роки спостерігається його поступове підвищення, наприклад у США – до
3025 дол./кВт (на 90–120%), що є вищим від середніх значень.
Найбільш потужний енергоблок із надкритичними параметрами –
демонстраційний блок 600 МВт (котел фірми Alstom) ТЕС Baima в Китаї.
ТЕС ПГУ з киплячим шаром під тиском (PFBC). У світі експлуатуються
ПГУ з технологією PFBC. З них найбільш сучасною є ТЕС Каріта (Японія) із
надкритичними параметрами пари потужністю 360 МВт.
Завдяки перевагам технології киплячого шару, PFBC ТЕС має більш високий
ККД і, за експертною оцінкою, може бути більш конкурентоспроможною. ККД
сучасних демонстраційних електростанцій цього типу становить 43–45%, а в
перспективі в разі підвищення параметрів пари може бути доведено до 49,5–50%. Їх
питома вартість змінюється в межах від 1263 дол./кВт до 2635 дол./кВт.
ТЕС на основі ПГУ з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля (IGCC).
Найбільш перспективним напрямом удосконалення технологій вугільних
електростанцій вважається глибоке хімічне перероблення палива – газифікація. ККД
ТЕС за цією технологією становить 40-44%, що є значно нижчим ніж у класичних
ПГУ, які працюють на газі, але за рівнем ефективності їх можна порівняти із
сучасними пиловугільними блоками з надкритичними параметрами пари.
Середній інвестиційний діапазон цієї технології відповідає інтервалу 1463–
3200 дол./кВт. Найменші капітальні вкладення в цю технологію мали місце в Китаї –
1355 дол./кВт, що значно вище від рівня інвестування у електростанції з
надкритичними параметрами пари в країні.
Сучасні типові інвестиційні інтервали для різних типів інноваційних
твердопаливних технологій представлено в таблиці.
Технологія
SubCr
SC
USC
CFB
PFBC
IGCC

Середні по світу
1125–1330
1333–1519
1512– 2230
1367– 1688
1263– 2635
1463 –3200

Питомі інвестиції, дол./кВт
у Китаї
у США
в Індії
561– 610
1041–1464
841– 1057
650–700
1707–2138
1035– 1086
630– 650
1895–3000
ВЕ
660– 833
1515–3025
1143–1277
ВЕ
1533– 2566
ВЕ
1355
2320–4438
ВЕ

у Росії
1667- 1778
ВНБ
ВЕ
ВЕ
ВЕ
ВЕ

Примітка. ВЕ - відсутність в експлуатації, ВНБ - відсутність нового будівництва за останнє
десятиріччя
Джерело: Keith Burnanl. Supercritical Coal-Fired Power Generation: An 1FA Perspective

У додатку 2 наведено питомі інвестиції в будівництво ТЕС різних технологій в
окремих країнах світу.
Як видно з короткого огляду, фінансово-економічні кризи останніх років
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відповідно відзначилися і на підходах до інвестування в певні види вугільних
технологій для виробництва електричної енергії. Наскільки значними будуть ці
зміни в найближчій перспективі, можна буде оцінювати на основі аналізу тенденцій
процесів, які проходять в електроенергетиці.
2. Європейський Союз. Огляд розвитку енергетичної галузі
та інвестування за напрямами Енергетичної стратегії ЄС
Європейською Комісією 25 лютого 2015 р. було затверджено нову Стратегію
створення Енергетичного союзу ЄС до 2030 р., якою передбачено зміни до
Енергетичної стратегії ЄС на період до 2020 року «Energy 20/20/20».
У довгостроковій Стратегії визначено обов'язкові цілі для країн-членів ЄС
до 2030 р.: зниження обсягів викидів парникових газів на 40%, поліпшення
енергоефективності на 27% і підвищення на 27% використання поновлюваних
джерел енергії в енергетичній структурі Євросоюзу (Стратегія 40/27/27), що істотно
перевищує раніше прийняті відповідні показники в Енергетичній стратегії ЄС
«Energy 20/20/20» (скорочення обсягів викидів СО2 на 20%, запровадження 20%
виробництва енергії з поновлюваних джерел і досягнення 20% поліпшення
енергоефективності до 2020 р.).
Стратегія Енергетичного союзу ЄС до 2030 р. має п'ять взаємопов'язаних
положень, спрямованих на підвищення рівня енергетичної безпеки, сталого
розвитку та конкурентоспроможності, а саме:
- енергетична безпека, солідарність і довіра;
- об'єднаний європейський енергоринок;
- енергоефективність;
- дослідження, інновації та конкурентоспроможність;
- скорочення промислових викидів вуглецю.
2.1.1 Енергетична безпека ЄС в умовах посилення конкуренції на світових
енергетичних ринках
Стратегія енергетичної безпеки ЄС до 2030 р. базується на поглибленому
аналізі енергетичної залежності країн-членів ЄС та запровадженні комплексних
заходів з реалізації ключових напрямів роботи Єврокомісії в коротко-, середньо- та
довгостроковій перспективі.
Невідкладні дії з підвищення спроможності ЄС щодо недопущення
можливості зриву поставок енергоносіїв до ЄС. З метою недопущення зривів
виконання газових контрактів особлива увага приділятиметься:
- посиленню ефективності використання інфраструктури зберігання газу
(зокрема, розширення можливостей щодо зберігання газу у сховищах Латвії з метою
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створення його стратегічного запасу для країн Балтійського регіону);
- розвитку в ЄС системи реверсних потоків;
- реалізації регіональних планів організації постачання енергоресурсів;
- прискоренню реалізації ключових проектів з розвитку інтерконекторів
(газових, електричних);
- створенню та постійному підтриманню нормативно визначених запасів
нафти та природного газу;
- підвищенню використання наявних у ЄС потужностей інфраструктури
скрапленого природного газу та СПГ-терміналів.
Внутрішній енергоринок ЄС, крім спільних правил його функціонування,
вимагає також реалізації значної кількості проектів з розвитку інфраструктури,
особливо транскордонних інтерконекторів між країнами-членами ЄС. Єврокомісією
для визначення переліку та графіка реалізації ключових енергопроектів для
забезпечення енергетичної безпеки ЄС розроблено «Правила та рекомендації з
розвитку транс’європейських енергомереж».
Стратегією енергетичної безпеки ЄС визначено 27 проектів у газовій сфері та
6 – у сфері транспортування електричної енергії як критично важливих для
енергетичної безпеки ЄС у коротко- та середньостроковій перспективах.
Реалізація нових проектів має посилити диверсифікацію постачальників і
маршрутів транспортування енергоресурсів до ЄС. Майже половина з них має бути
реалізованою до 2017 р., інша частина – до 2020 р. Більшість проектів
впроваджуватиметься на території країн Східної та Південно-західної Європи.
Загальна вартість цих проектів становить близько 17 млрд євро.
Враховуючи недостатній рівень енергетичної безпеки ЄС (53%
імпортозалежність енергетичних ресурсів річною вартістю понад 400 млрд євро) та з
огляду на загрозу порушення стабільності постачання енергоресурсів до ЄС,
Європейською Комісією 16 лютого 2016 р. було представлено великий пакет
заходів, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки Євросоюзу, а також
стратегію розширення використання СПГ і правила взаємодії країн ЄС щодо
забезпечення газом.
Єврокомісія пропонує розділити ЄС на дев'ять регіональних зон, усередині
яких і буде налагоджено механізми взаємодопомоги. Зокрема, з урахуванням
наявних географічних, історичних та інфраструктурних реалій Німеччина має
утворити єдину зону з Польщею, Чехією та Словаччиною. До другої зони,
наприклад, могли б увійти Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, до третьої – Австрія,
Італія, Угорщина, Словенія і Хорватія.
Пакет заходів, який ще належить затвердити Раді ЄС та Європарламенту,
передбачає також посилення контролю Єврокомісії над газовими міжурядовими
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угодами країн-членів ЄС із третіми країнами. Такі контракти будуть перевірятися на
відповідність законам ЄС до їхнього підписання. Що ж стосується угод між
приватними компаніями, то пропонується надалі своєчасно інформувати регулятора,
якщо термін дії контракту становить більше одного року і частка ринку
постачальника перевищує 40 %.
Сьогодні 70% газу, спожитого в ЄС, імпортується. За розрахунками
Єврокомісії, обсяги імпорту газу до 2020 р. не зростатимуть, а за період 20252030 рр. прогнозується підвищення обсягів споживання до 340-350 млрд м3 на рік.
Ще однією важливою складовою частиною представленого пакету заходів є
нарощування обсягів використання СПГ. У разі завантаження на повну потужність
вже існуючих терміналів вони могли б на 43 % забезпечити потреби ЄС у газі.
Проблема полягає у відсутності необхідної газотранспортної інфраструктури та
економічно обґрунтованих джерел постачання СПГ.
Пропозиція Європейської Комісії про інвестування 217 млн євро у великі
європейські інфраструктурні проекти у сфері енергетики згідно з Пакетом заходів
знайшла підтримку держав-членів ЄС. Основні кошти буде направлено на розвиток
проектів у Центральній та Південно-східній Європі. Також відповідно до Програми
ЄС з розвитку інфраструктури європейських інтерконекторів за результатами
конкурсу для фінансування відібрано 9 проектів розвитку газової сфери (фінансова
допомога на суму €207 млн) і шість проектів інфраструктури в
електроенергетичному секторі (€198 млн).
У рамках цього Пакету, Єврокомісія прийняла рішення надати фінансову
допомогу Польщі в розмірі 758 млн євро на реалізацію дев'яти газових проектів,
п'ять з яких з'єднають європейські джерела поставок газу в Балтійському,
Адріатичному та Чорному морях з іншими країнами Європи через Польщу. Також
надано фінансову допомогу на реалізацію проектів газових інтерконекторів у
Румунії, Болгарії, Австрії та Угорщини, що дозволить посилити енергетичну
безпеку і знизити залежність окремих держав-членів ЄС від газових монополій
(зокрема, Росії).
Пріоритетом ЄС залишається диверсифікація та пошук нових постачальників
газу та збереження відносин з існуючими надійними постачальниками. ЄС
продовжить дослідження потенціалу використання СПГ, у тому числі для
резервування. Єврокомісія розробляє комплексну стратегію постачання та
використання СПГ, а також його імпорту із США та інших реальних
постачальників.
Зокрема, введення «Південного газового коридора» (ПГК) є одним з найбільш
важливих завдань диверсифікації постачання газу до ЄС. Газовий коридор
протяжністю майже на 3,5 тис. км (від Баку до півдня Італії) пройде по території
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Грузії, Туреччини, Греції та Албанії. Проект ПГК вартістю $45 млрд передбачає
створення єдиної енерготранспортної мережі, що включає вже діючий ПівденноКавказький трубопровід, заплановані до спорудження Трансанатолійський (TANAP)
і Трансадріатичний трубопроводи (TAP). ПГК забезпечить прямий зв'язок між
газовим ринком ЄС і одним з найбільших газових родовищ «Шах деніз» на шельфі
Каспію з підтвердженими запасами 1,2 трлн м3. Передбачається, що
постачальниками також стануть Азербайджан, Туркменістан і, можливо, Ірак.
Згідно з домовленостями між Туреччиною та Азербайджаном будівництво
TANAP відбуватиметься в чотири етапи: перший буде завершено у 2018 р., у 2020 р.
потужність газопроводу становитиме 16 млрд м3 газу на рік, з доведенням його до
2023 р. до 23 млрд м3 газу, а у 2026 р. – до 31 млрд м3газу на рік.
За даними асоціації «Газова інфраструктура Європи» (ГІЄ), системним
недоліком у ЄС є несприятливе розташування підземних сховищ газу (ПСГ), великі
потужності яких розташовано в Західній Європі, у той час як найбільш вразливою
щодо поставок є Центральна та Східна Європа. Станом на листопад 2015 р. в ПСГ
одинадцяти країн Західної Європи закачано понад 63 млрд м3 газу, у той час як у
регіони Центрально-Східної та Південно-Східної Європи – лише 14 млрд м3.
Максимальні потужності ПСГ членів ГІЄ становлять у Західній Європі 74,7 млрд м3
активного газу, а в інших країнах-членах ЄС – 18,7 млрд м3. Відповідно до плану ЄС
прогнозується збільшити сумарні потужності ПСГ до 2025 р. на 22 млрд м3, а до
2035 р. – на 41 млрд м3 (в основному в Італії, Німеччині та Великобританії).
Країни ЄС зобов’язані також створювати та підтримувати мінімальні запаси
сирої нафти та нафтопродуктів у обсязі, необхідному для забезпечення попиту
внутрішнього ринку впродовж 90 днів. Сьогодні в більшості країн ЄС резерви нафти
доведено до 120 днів.
Інвестиції в механізми запобігання та відповідне реагування на ризики зриву
постачання газу та нафти стали законодавчим зобов’язанням.
За оцінкою ЄК, потреба газового сектора ЄС в інвестиціях становить
якнайменше 70 млрд євро.
За прогнозним сценарієм Нової політики МЕА на період 2014–2035 рр.
(додаток 1), загальний обсяг інвестицій у розвиток нафто-газового сектора ЄС
визначено в обсязі 925 млрд дол. США (нафта – 394 млрд, природний газ – 531 млрд
дол. США).
Підвищення обсягів генерації електроенергії з усіх джерел енергії в ЄС.
Країни-члени ЄС можуть скоротити свою залежність від зовнішніх постачальників
енергоресурсів шляхом інтенсифікації розвитку обсягів генерації та видобутку
власних енергоресурсів.
Введення додаткових енергетичних потужностей в ЄС у 2008–2012 рр.
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випереджало заплановані обсяги виведення з експлуатації. З 2008 по 2012 рік попит
на електроенергію впав на 3%, а потенціал ПДЕ виріс на 120 ГВт, що майже на 50%
перевищує рівень 2008 р. і становить майже 13% від загальної встановленої
потужності.
У прогнозованому сценарії Нової політики МЕА WEO 2014 потреба в заміні
старіючої інфраструктури і подальшої декарбонізації енергетичного сектора
викликає необхідність за період до 2035 р. додаткового введення майже 740 ГВт
енергетичних потужностей для заміни малоефективних та зношених енергоблоків і
подальшого розвитку ПДЕ. Відповідно до цього майже три чверті зазначених
уведень становитимуть потужності ПДЕ.
Чистий приріст потужностей і вироблення електроенергії з розбивкою
за видами в Європейському Союзі, 2000 – 2035 рр.

Джерело:IEA Energy Investment, 2014

Відповідно до зазначеного та з урахуванням відносно високих питомих
інвестиційних витрат прогнозується зростання загального обсягу інвестицій в
енергетичному секторі ЄС за 2014 – 2035 рр. до $ 2,2 трлн.
У нові потужності електростанцій на викопному паливі та АЕС у зазначений
період прогнозується спрямовувати майже $400 млрд інвестицій, у тому числі 30% –
на газові потужності та понад чверть – на вугільні електростанції. При цьому
враховано, що інвестиції в енергетичному секторі ЄС за період з 2000 по 2013 рік
становили в цілому $1,2 трлн. З них близько 30% було направлено на розвиток ПіР
мереж.
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Інвестиції Європейського Союзу в електростанції з розбивкою за видами,
передісторією та сценарієм Нової політики

Джерело:IEA Energy Investment, 2014

2.1.2 Інвестування в енергоефективність
Згідно із Стратегією до 2030 р. Європейською Радою визначено орієнтовну
мету з підвищення енергоефективності до 2030 р. на 27% з уточненням у 2020 р.,
маючи на увазі доведення її до кінця періоду до 30%. Відповідно до цього ЄК
планує докорінно переглянути Програми з енергоефективності, прийнявши цей
напрям за самостійне джерело енергії, що зможе конкурувати на рівних з введенням
додаткових генерувальних потужностей.
Реальність такого рішення ЄС підтверджується відповідними результатами
роботи з підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на одиницю
ВВП за минулий період – у цілому по ЄС енергоємність ВВП за 1990-2013 рр.
знижено на 45%, у тому числі в Німеччині – на 52%, у Великобританії – на 69%.
Сьогодні в цілому по ЄС енергоємність ВВП є на 36% нижчою ніж у США та на
58% нижчою від загальносвітового рівня енергоємності ВВП.
Підвищення енергоефективності в будівельному секторі. Досягнення
визначеної ЄС цілі щодо підвищення енергоефективності до 2030 р. на 27%
залежатиме від повноти виконання Директиви 2012/27/ЄС, яка встановлює загальні
вимоги з підвищення енергоефективності в рамках ЄС та Директиви 2010/31/ЄС з
модернізації житлового фонду. Сьогодні частка енергоспоживання житлових
будівель у країнах ЄС у сукупному обсязі енергоспоживання становить 40%.
Прискорення його модернізації, впровадження інноваційних технологій у системах
централізованого теплопостачання та кондиціонування дозволить ЄС скоротити
нинішні обсяги споживання природного газу більше ніж на 30%.
Опалення та охолодження є найбільшим джерелом попиту на енергію в
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Європі, більшість обсягів імпорту газу в країнах ЄС використовуються для цих
цілей. Єврокомісія підтримуватиме пропозиції щодо спрощення доступу до
існуючих джерел фінансування і пропонуватиме «стандартні» умови фінансування
як фінансові інструменти керівним органам Європейських структурних та
інвестиційних фондів і зацікавленим сторонам, сприятиме впровадженню нових
схем фінансування з урахуванням розподілу відповідних ризиків і доходів,
розроблятиме нові методи фінансового підтримання та технічної допомоги.
Фінансове підтримання має поєднуватися з технічною допомогою під час
об'єднання малих проектів у великі програми, що сприятиме зниженню операційних
витрат.
Згідно з Директивою 2012/27/EС органи державної влади кожної з країнчленів ЄС мають розробляти та впроваджувати або використовувати вже існуючі
механізми фінансування інвестицій у сфері енергоефективності. Зокрема, у Данії
запроваджено інвестиційні гранти для будівництва мереж централізованого
теплопостачання та ремонту теплових мереж з компенсацією 30–60%
капіталовкладень за умови обов’язкового підключення їх до магістральної мережі.
Мета з підвищення енергоефективності також полягає в реалізації потенціалу
енергоощадності в промисловості, де обсяги енергоспоживання нині становлять
25% від загального обсягу споживання енергії в ЄС. Для залучення приватних
інвестицій у цей сектор економіки у 2015 р., у рамках механізму розподілу
Структурних фондів ЄС, Єврокомісія брала участь у фінансуванні проектів з
енергоефективності на загальну суму 27 млрд євро. У результаті обсяги
фінансування цільових програм з енергоефективності зросли до 36 млрд євро, що
сприяло заохоченню приватних інвесторів до впровадження сучасних технологій з
підвищення енергоефективності виробничих процесів на підприємствах.
Також у червні 2015 р. Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) було
схвалено додатковий план інвестицій в енергоефективні технології Євросоюзу.
Загальний обсяг інвестицій становитиме понад 8 млрд євро. Радою директорів ЄІБ
було схвалено 21 проект, 4 з яких підтримано засобами Європейського фонду
стратегічних інвестицій.
Перехід на низьковуглецеве виробництво сприятиме економічному зростанню
Європи завдяки інноваціям та інвестиціям у «чисті» технології та низьковуглецеву
енергетику. Таким чином, у рамках плану ЄС щодо скорочення шкідливих впливів
на атмосферу, роль альтернативної енергетики буде збільшуватися з кожним роком:
низьковуглецеві технології виробництва електроенергії, альтернативні джерела
енергії, енергоефективні будівельні матеріали, гібридні та електричні автомобілі.
Для реалізації зазначеного ЄС потрібно інвестувати €270 млрд, або в середньому
1,5 % ВВП щорічно до 2030 р.
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На шляху до енергоефективного транспортного сектора з низькими викидами
вуглецю. На транспорт припадає понад 30% кінцевого споживання енергії в Європі.
Реалізація потенціалу його енергоефективності вимагає постійної уваги до
виконання норм викидів CO2 для легкових і вантажних автомобілів після 2020 р., а
також до впровадження заходів із підвищення ефективності використання палива і
зменшення викидів CO2 для вантажівок з важкими умовами експлуатації та
автобусів. У 2011 р. було прийнято «Білу книгу» Європейської комісії, до якої
входить «План розвитку єдиного європейського транспортного простору», який є
складовою частиною Стратегії ЄС.
У плані розвитку Єдиного Європейського транспортного простору зазаначено,
що технологічні інновації можуть забезпечувати швидший і менш затратний перехід
до ефективної та екологічно сталої системи європейського транспорту.
Комісія розробляє стратегію інновацій та впровадження для транспортного
сектора в тісній взаємодії зі стратегічним планом енерготехнологій (SET-план),
визначаючи оптимальні інструменти управління та фінансування для забезпечення
швидкого впровадження результатів наукових досліджень.
Це стосуватиметься також впровадження інтелектуальних систем мобільності,
розроблених науковими організаціями, які фінансуються ЄС, зокрема системи
управління повітряним рухом майбутнього (SESAR), Європейської системи
управління процесом перевезень на залізницях (ERTMS) та системи залізничної
інформації, системи спостереження на морі (Safe Sea Net), Служби інформації на
річках (RIS), інтелектуальних транспортних систем (ITS) та експлуатаційно
сумісних взаємопов’язаних рішень для наступного покоління систем управління та
інформаційних систем мультимодального транспорту (зокрема, для отримання
платежів).
Відповідно до Директиви 2014/94/EU Європейського парламенту та Ради від
22 жовтня 2014 р. з розгортання інфраструктури альтернативного палива
Єврокомісія вживатиме подальших заходів щодо сприяння швидкому розгортанню
необхідної інфраструктури, зокрема станцій заправлення паливом і заряджання
електромобілів відповідно.
Для зниження залежності від нафти особлива увага приділятиметься ЄК
електрифікації транспорту, що сприятиме зменшенню викидів CO2 на транспорті,
особливо на автомобільному та залізничному. Європа має прискорити
електрифікацію свого автомобільного парку та інших видів транспорту і стати
лідером із впровадження технологій електромобільності та акумулювання енергії.
У плані розвитку Єдиного Європейського транспортного простору також
зазначено, що добре функціонуюча транспортна мережа вимагає значних ресурсів.
Вартість розвитку інфраструктури ЄС до рівня, який відповідатиме потребам
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транспорту, на період 2010–2030 рр. оцінено в 1,5 трл євро. На розбудову Єдиного
Європейського транспортного простору потрібно близько 550 млрд євро до 2020 р.
Необхідні диверсифіковані джерела фінансування передбачаються як з
державних, так і приватних джерел. Ставиться задача кращої координації Фонду
солідарності та Структурних фондів з завданнями транспортної політики. Інші
джерела фінансування включають схеми інтернаціоналізації зовнішніх витрат і
платежів за використання інфраструктури, що може створити додаткові потоки
надходжень, роблячи інвестиції в інфраструктуру більш привабливими для
приватного капіталу.
Прогнозоване МЕА інвестування в електроенергетику на період 2014 –
2035 рр. за сценарієм Нової політики та Сценарієм 450 визначено відповідно 2227 та
2566 млрд дол. США (додаток 1). При цьому переважну частку інвестицій,
спрямованих на підвищення енергоефективності (близько 90%), прогнозується
спрямовувати в будівельний і транспортний сектори економіки та ПДЕ, особливо за
екологічним Сценарієм 450. Зокрема, значно знижуються обсяги інвестування у
викопні види палива (майже на 30%) з відповідним зростанням інвестування в ПДЕ
(до 1182 та 1513 млрд дол. США відповідно за названими сценаріями), а також у
розвиток атомної енергетики за Сценарієм 450.
2.1.3 Напрями наукових досліджень та інновацій
Нова Стратегія 40/27/27до 2030 р. визначає, що напрям наукових досліджень
та інновацій (НДІ) має бути основою енергетичної полтики ЄС. ЄС є провідним у
світі щодо впровадження поновлюваних джерел енергії, тому НДІ мають довести
технології використання ПДЕ до наступного покоління, а також забезпечити
розроблення та впровадження нових підходів щодо режимного управління
енергосистемами з ПДЕ та акумулювання енергії.
У середньо- та довгостроковій перспективі стратегія зниження рівня
енергетичної залежності ЄС вимагатиме суттєвої корекції з урахуванням новітніх
досягнень у сфері науки і техніки, передових технологій в енергетиці.
Нові
технології
мають
забезпечити
скорочення
капіталоємності
енергопроектів, підвищити енергоефективність у сфері забезпечення економічно
ефективного теплопостачання житлових будівель, зберігання електроенергії,
розумного управління електромережами тощо. Для розвитку та впровадження цих
технологій необхідно вкладати значні інвестиції в науково-дослідні та
конструкторські роботи.
Крім того, позиціонування ЄС в авангарді технології інтелектуальних мереж і
«розумних» будівель, екологічно чистого транспорту, а також чистого викопного
палива і безпечного вироблення енергії на АЕС є центральним напрямом діяльності
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Енергетичного союзу для забезпечення економічного зростання, підвищення
зайнятості та конкурентоспроможності продукції ЄС.
Інноваційний перехід до низьковуглецевої економіки відкриває широкі
можливості для економічного зростання та створення робочих місць. Технологічне
лідерство має супроводжуватися розвитком можливостей промислового
виробництва та впровадженням нових технологій по всій Європі. Це вимагає
об'єднання дослідницького, промислового та фінансового секторів.
Єврокомісія співпрацює з країнами-членами ЄС та регіонами для забезпечення
взаємодії між різними фондами ЄС і більш повного використання джерел
фінансування інновацій.
З метою інтеграції європейських ініціатив з досліджень та інновацій за
допомогою Європейського Інституту інновацій та технологій (European Institute of
Innovation and Technologies − ЕІТ) створено дослідницько-інноваційну програму
«Горизонт 2020» (далі — Програма) на основі рамкових програм із досліджень і
технологічного розвитку (Framework Programmes for Research and Technical
Development − FP), програм конкурентоспроможності та інновацій (Competittivness
and Innovation Framework Programme − CIP). Наступний етап Програми
впроваджуватиметься в період з 2014 по 2020 рік із загальним бюджетом близько 77
млрд євро.
Розроблення та впровадження положень Програми мають сприяти вирішенню
основних суспільних питань Європи, зокрема:
безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика;
інтелектуальна транспортна система, «зелений» та інтегрований
транспорт;
безпечне енергопостачання (стосовно зниження рівня залежності Європи
від неєвропейських систем енергозабезпечення);
розроблення «дорожніх карт» з енергетики;
мережі для передавання електроенергії (розвиток транс-європейських
енергетичних мереж, енергосистем у реальному часі; розвиток інтелектуальних
мереж);
енергоефективність (методи моніторингу та оцінювання результатів
впровадження
політики
енергоефективності,
техніко-економічний
аналіз
використання енергоефективних технологій, інструментів, інтелектуальних мереж);
низьковуглецеві технології (у тому числі ядерна безпека за програмою
«Євратом»);
проблеми збереження довкілля, чистоти води, змін клімату тощо.
Міжнародне співробітництво за програмою «Горизонт 2020» організовано на
взаємодії трьох основних груп країн: країн перехідного періоду; країн ЄС та країн39

сусідів; країн, що розвиваються. Щодо третьої групи країн, тобто тих, що не входять
до ЄС і не є асоційованими членами Програми, до проектів може бути залучено
конкурсні заявки дослідників та наукових груп країн, що підписали з ЄС угоду про
науково-технічне співробітництво (Китай, Бразилія, Індія, США тощо).
Напрямами програми «Горизонт 2020» є основні взаємодоповнюючі
пріоритети на 2014 − 2020 рр. – передова наука, лідерство у промисловості та
соціальні виклики, які визначатимуть проекти, що першочергово отримуватимуть
фінансову підтримку.
В електроенергетиці термін служби основного обладнання становить кілька
десятків років, а його оновлення потребує значних інвестицій з великими термінами
окупності. При цьому велика частина досліджень виконується постачальниками
обладнання або передається на аутсорсинг науковим організаціям. Компанією
Strategy Partners Group виділено ряд основних технологічних інновацій, які
визначатимуть технологічний розвиток мережевих компаній:
• системи моніторингу перехідних режимів (WAMS) – дозволяють виконувати
вимірювання і аналіз параметрів мережі в реальному часі;
• вимір допустимого навантаження ліній (Dynamic Line Rating) – дозволяє
визначати пропускну здатність ліній в реальному часі залежно від зовнішніх умов
(температура повітря, сила вітру тощо);
• гнучкі системи передавання змінного струму (FACTS) – комплекс
технологій, що дозволяють управляти характеристиками передавання або
перетворення електроенергії з метою оптимізації режимів;
• автоматизація підстанцій на базі стандарту МЕК 61850;
• програмне забезпечення для аналізу і підтримання процесу прийняття рішень
і моделювання режимів роботи мережі.
Впровадження цих технологічних рішень може суттєво підвищити якість і
надійність систем передавання електроенергії. Так, досвід європейських компаній
показує, що використання технології Dynamic Line Rating та FACTS дозволяє
підвищувати пропускну спроможність високовольтних систем передавання
електроенергії на 30–40% без значних інвестицій.
У середньо- та довгостроковій перспективі технологічний розвиток галузі
буде характеризуватися розвитком різних інтелектуальних технологій, а також
створенням «розумних» мереж (Smart Grid).
2.1.4 Основні напрями Стратегії ЄС у сфері клімату та енергетики
Основою Стратегії створення європейського Енергетичного союзу до 2030 р. є
цільові показники зі скорочення викидів вуглецю, підвищення частки поновлюваних
джерел енергії, підвищення енергоефективності, а також програма реформування
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«Системи торгівлі викидами вуглецю» (СТВ), яку було прийнято у 2014 р.
Європейською Радою на саміті ЄС 23-24 жовтня 2014 р. було схвалено основні
напрями політики у сфері клімату та енергетики до 2030 р. В основу рішення
Євроради покладено положення Єврокомісії від 23 липня 2014 р.
«Енергоефективність та її внесок в енергетичну безпеку й основи політики у
сфері клімату та енергетики до 2030 року».
Основними напрямами Стратегії розвитку у сфері клімату та енергетики ЄС є
боротьба з потеплінням клімату, розвиток «зелених» технологій і «зеленої»
економіки, а також сприяння забезпеченню енергетичної безпеки ЄС за рахунок
нарощування екологічно чистого виробництва енергії та підвищення ефективності
використання енергетичних ресурсів. Принциповою зміною підходу ЄС до
кліматичної політики і стимулювання ПДЕ є акцент на «витрати», підвищення уваги
до вартості пропонованих заходів з мінімізацією додаткового навантаження на
національні бюджети і економіку в цілому.
Згідно із сценарієм Нової політики прогнозується збільшення встановленої
потужності ПДЕ в ЄС на 140 ГВт до 2020 р., і ще на 160 ГВт – від 2020 р. до 2035 р.
в основному за рахунок введення вітрових і сонячних установок.
Європейською Радою затверджено також базові елементи кліматичної та
енергетичної політики ЄС:
По-перше, на період 2021 – 2030 рр. вирішено зберегти систему
безкоштовного розподілу між підприємствами до 40 % національних квот на викиди
(решта розподіляється на аукціоні). Така можливість надається країнам-членам ЄС з
рівнем ВВП на душу населення нижче 60 % від середнього по ЄС. Інші країничлени ЄС зобов’язані з 2021 р. розподіляти всі національні квоти через аукціони.
По-друге, існуючу програму фінансування NER 300 у 2021 р. буде
трансформовано в NER 400; вона продовжить своє існування до 2030 р. Програма
NER 300 є однією з найбільших у світі програм фінансування для інноваційних
низьковуглецевих енергетичних проектів. Програму створено як каталізатор для
демонстрації екологічно безпечного уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ) та
інноваційних поновлюваних джерел енергії, технологій у промисловому масштабі в
рамках Європейського Союзу. Впровадження програми NER 300 пов’язано з
відповідним контролем обсягу викидів СО2 у країнах-членах ЄС Єврокомісією та
Європейським інвестиційним банком.Сьогодні програма NER 300 має квоти на 300
млн т викидів вуглецю – за поточними цінами це становить близько 2,1 млрд євро.
Продаючи ці квоти в СТВ, NER 300 спрямовує отримані фінансові ресурси на
розвиток ПДЕ і УЗВ-технологій в країнах ЄС. Зазначеним фінансовим інструментом
керує Європейська комісія з відповідними організаціями країн-членів ЄС. Програма
NER 400 за 2021–2030 рр. буде розпоряджатися бюджетом близько 9 млрд євро за
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ціни 1 т викидів у 23 євро.
По-третє, створюється новий фінансовий інструмент для допомоги країнамчленам ЄС з рівнем ВВП на душу населення нижчим 60 % від середнього по ЄС в
обсязі 2 % від загальних квот на викиди вуглецю щороку. Це становитиме близько
40 млн т викидів на рік, тобто 400 млрд євро за десятиріччя. По суті, створюється ще
одна програма NER 400, призначена спеціально для країн Східної Європи. При
цьому керувати цим бюджетом будуть самі країни-члени ЄС з «низьким доходом».
Кошти від продажу квот спрямовуватимуться на проекти з підвищення
енергоефективності та модернізації енергосистем.
По-четверте, щорічно 10 % квот, призначених для аукціону, як виняток із
загальних правил розподілу будуть передаватися країнам-членам ЄС із рівнем ВВП
на душу населення, нижчим 90 % від середнього по ЄС. Сьогодні на аукціонах
розподіляється близько 40 % квот СТВ, таким чином «субсидія» країнам з низьким
доходом у поточних цінах становитиме 400 млн євро на рік.
Стратегією 40/27/27 погоджено обов’язкову на рівні ЄС мету: довести до
2030 р. до 27 % частку поновлюваної енергії в енергобалансі ЄС (у 2013 році частка
ПДЕ в енергобалансі становила 14,4 %, за стратегією «Energy 20/20/20» передбачено
довести її до 20% до 2020 р.). Декларується, що виконання загальноєвропейського
нормативу буде забезпечено за рахунок нової системи управління, заснованої на
національних планах дій.
Європа позиціонує себе як світовий лідер у галузі інвестування в ПДЕ,
оскільки 45% світових інвестицій в «чисту» енергетику у 2010 р. припадали на ЄС і
у 2011 р. зросли до показника в 132 млрд дол. Проте у 2015 р. мало місце відповідне
зниження обсягів інвестування в розвиток ПДЕ. При цьому відзначено суттєве
зниження рівня інвестицій у Німеччині і Франції порівняно з 2014 р.: у 2014 р. в
Німеччині частка інвестицій знизилася на 42% – до 10,6 млрд дол., у той час як
Франція інвестувала всього 2,9 млрд дол., що відповідає скороченню на 53%
порівняно з 2014 р.
Проте не у всіх європейських країнах відбувалось скорочення інвестицій.
Наприклад, у Великобританії інвестиції в ПДЕ зросли до 23,4 млрд дол., або на 24%
порівняно з 2014 р.
Слід також відмітити, що за останні роки Іспанія, Італія та інші країни стали
зменшувати дотації на проекти у сфері ПДЕ для зниження витрат держави і вартості
електроенергії в період економічного спаду. У результаті число прийнятих до
впровадження проектів різко скоротилося, а інвестори йдуть з галузі при зниженні
рівня підтримання від держави.
Разом з тим у цілому інвестиції в європейську вітроенергетику у 2015 р.
становили 26,4 млрд євро, при цьому фінансування офшорних вітрових установок
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збільшилася порівняно з 2014 р. у два рази. Завдяки цьому, за даними Європейської
асоціації з вітроенергетики (European Wind Energy Association, EWEA), у країнах ЄС
у 2015 р. введено в експлуатацію потужності ВЕС з виробництва електроенергії в
обсязі 12,8 ГВт. Майже половину (47%) нових потужностей введено в Німеччині,
9,9% – у Польщі, 8,4% – у Франції, 7,6% – у Великобританії.
Обсяги інвестування в розвиток офшорних ВЕС можуть зрости у 2017 р., тоді
як перспективи розвитку електростанцій на суші покищо не визначено через
регуляторні проблеми в ряді країн ЄС.
У той же час статистичні дані переконують, що поновлювана енергетика, у
тому числі вітроенергетика, вже вийшла з категорії «альтернативної», ставши одним
з основних напрямів енергетичного розвитку. Наприклад, вітроенергетика займає
перше місце за показниками чистого приросту нових електроенергетичних
потужностей в ЄС за період 2000 - 2014 рр. (116,76 ГВт). Третє місце займає
сонячна енергетика, пропустивши вперед, на друге місце, природний газ.

Джерело: EWEA, Solar Power Europe

В ЄС у 2014 р. 100% приросту потужностей припадало на ПДЕ. Наприклад, у
Данії у 2014 р. частка вітроенергетики у виробництві електроенергії становила
майже 40%, в Іспанії та Португалії – понад 20%, в Ірландії – близько 20%,
Великобританії – 9%, у Німеччині – 8,6%.
Дії ЄС у сфері скорочення обсягу викидів, розвитку ПДЕ та підвищення
енергоефективності, з точки зору витрат держбюджетів і бізнесу, мають бути
рентабельними – вони
не
повинні
допускати
зниження
рівня
конкурентоспроможності європейської економіки на глобальному рівні та
підвищення цін для кінцевих споживачів.
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2.2. Розвиток «інтелектуальних» технологій як основи енергетики
Необхідність створення нової концепції розвитку електроенергетики
обумовлено економічним зростанням, нерозривно пов'язаним із зростанням обсягу
енергоспоживання і підвищенням вимог до надійності та якості енергопостачання. У
результаті проведеного МЕА аналізу стану та перспектив розвитку світової
енергетичної сфери зроблено висновок про те, що успішне розв’язання нових
проблем у рамках концепції екстенсивного розвитку електроенергетики переважно
шляхом лише нарощування потужностей і розширення кількісного складу
енергетичного та електротехнічного обладнання, навіть з поліпшеними
характеристиками, є недостатнім. Тому в розвинених зарубіжних країнах все більше
уваги приділяється питанням впровадження в електроенергетиці «інтелектуальних»
технологій Smart Grid та Smart Metering як основи подальшого розвитку
енергосистем, основаної на таких вихідних положеннях:
1. Системна модернізація галузі охоплює всі її складові: генерацію
електроенергії, передавання і розподіл, системи обліку та збут, диспетчеризацію та
управління енергоспоживанням.
2. Електрична мережа (усі її сегменти) розглядається як основний об'єкт
формування нового технологічного базису, розвитку функціональних властивостей
енергосистеми.
3. Процес формування концепцій охоплює весь комплекс робіт – від
попередніх досліджень до широкого впровадження інновацій на всіх рівнях
інноваційного
розвитку
електроенергетики:
нормативно-правовому,
технологічному, технічному, організаційному, управлінському та інформаційному.
4. Розроблення й реалізація концепцій та відповідних програм впровадження
«інтелектуальних» технологій носить інноваційний характер і дає поштовх до
переходу на новий технологічний вклад в електроенергетику та економіку в цілому.
Впровадження систем Smart Grid значною мірою пов'язано з розвитком ПДЕ.
Для приєднання ПДЕ до мережі енергосистеми в умовах розвитку ринку
електроенергії потрібно застосовувати відповідні системи Smart Grid для
автоматизованого управління потоками енергії, своєчасного режимного
регулювання перетоків і споживання електроенергії системними маневреними
потужностями. Зокрема, це пов'язано також і з розвитком електротранспорту, де
необхідно мати роззосереджені джерела живлення для застосування систем
заряджання автомобілів.
В ЄС у 2007 р. було опубліковано Стратегічну програму досліджень (Strategic
Research Agenda, SRA), яка стала платформою для інших європейських і
національних програм із створення Smart Grid, а у квітні 2010 р. – видано новий
документ – Strategic Deployment Document, SDD), що є стратегією із впровадження
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Smart Grid. Згідно з прийнятим Європейським стратегічним планом з енергетичних
технологій Smart Grid (Strategic Energy Technology Plan, Set-Plan) визначено
європейські пріоритети впровадження інтелектуальних мереж: оптимізація
мережевих операцій та споживання; оптимізація мережевої інфраструктури;
інформацйно- комунікаційні технології; активні розподільні мережі та нові ринки.
Євросоюз щорічно спрямовує понад 1,2 млрд. євро на дослідження в галузі
інтелектуальних мереж.
Починаючи з 2010 р. відзначається активізація впровадження систем на основі
технологій Smart Grid. Першим кроком у цьому напрямі вважається інтеграція
інтелектуального вимірювального обладнання (Smart Meters). Згідно з нормативами
та стандартами ЄС до 2020 р. інтелектуальні системи обліку мають обслуговувати
80 % електроспоживання в країнах ЄС. Зокрема, Швеція та Італія вже повністю
перейшли на цю технологію у 2010 р., а Фінляндія, Норвегія та Данія, як очікується,
досягнуть поставленої мети у 2016 р. У Франції реалізується програма щодо заміни
35 млн електромеханічних приладів обліку на «розумні» системи обліку, а в Іспанії
відповідно до постанови уряду від 2008 р. всі споживачі електроенергії в країні
повинні бути оснащеними «розумними» приладами до 2018 р.
Тенденціями розвитку Smart Grid є: автоматизоване керування великими
потоками інформації; впровадження сучасних, у тому числі інтелектуальних
трансформаторів; інтегрування систем акумулювання (зберігання електроенергії) в
комерційні електромережі; розвиток програмного забезпечення та Інтернет-мережі;
розвиток «інтернет-послуги» та систем передплати за електроенергію; розвиток
інтелектуальних датчиків, у першу чергу, термостатів та ряду інших
інтелектуальних систем.
Європейські проекти в галузі Smart Grid:
–
ECOGRID – ініціативний проект. Мультитехнологічний проект з
керування споживанням за участю понад 28 тис. жителів, 300 великих споживачів і
56 МВт генерації на базі ПДЕ. Вартість становить 21 млн євро, закінчено у 2014 р.;
–
DDRESS (Active Distribution network with full integration of Demand and
distributed energy RESourceS) – керована розподільна мережа для інтеграції
«активного споживача». Демонстраційний мультитехнологічний проект за участю
400 споживачів. Вартість проекту становить 16 млн євро, закінчено у 2012 р.;
–
GRID4EU
–
дослідницький
проект.
Демонстраційний
мультитехнологічний проект. Вартість проекту – 54 млн євро, закінчення – 2018 р.;
–
GREEN
eMOTION
–
демонстраційний
проект.
Дев’ять
мультитехнологічних проектів з дослідження інтеграції станцій для підзарядження
електромобілів, оптимальних схем зарядження, білінгових систем тощо. Вартість
проекту – 24,2 млн євро, закінчено у 2015 р. тощо.
45

За період 2002 – 2014 рр. в електроенергетиці країн Євросоюзу інвестовано
3,15 млрд євро у впровадження 459 проектів Smart Grid.
Проекти Smart Grid у ЄС за період 2002-2014 рр.

Цифри

Бюджет

Всього 459 проектів

Всього 3,15 млрд євро
У середньому 7,5 млн євро/проект

422 з повною інформацією по бюджету

221 поточних проектів на суму 2 млрд
євро (у середньому 9 млн євро/проект)

287 національних проектів (73 з яких
мають більше одного партнера)

172 мультинаціональних проекти (у
середньому 6 країн у проекті)

238 завершених проектів на суму 1.15
млрд євро (у середньому 5 млн євро
/проект)

Середня тривалість проекту 33 місяці

Найбільші країни інвестори – Франція
та Великобританія

Джерело: Європейська комісія – «Smart Grid Projects Outlook 2014»

На рисунку наведено інвестиції у Smart Grid на людину (€/чол). У Данії на
сьогодні рівень інвестицій на душу населення є найвищим (майже 40 €/чол) серед 30
країн, які порівнюються. Наступними за Данією йдуть Словенія (17.6 €/чол.),
Фінляндія (12,7 €/чол.), Швеція (12,6 €/чол.) та Бельгія (11,9 €/чол.).

Джерело: Європейська комісія – «Smart Grid Projects Outlook 2014»
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Реалізація систем Smart Grid в енергетиці дозволить не лише оптимізувати
існуючі алгоритми генерації і передавання енергії, розширити можливості
застосування альтернативних її джерел, а й внесе суттєві корективи в стратегію
розвитку енергетики, змінить підхід до розвитку структури і системи управління
діяльністю енергокомпаній, значно підвищить рівень ефективності використання
енергетичних ресурсів і рівень енергетичної безпеки.
2.3. Напрями розвитку трансєвропейских систем передавання
електроенергії
Формування сучасної транс’європейської енергосистеми у складі
енергооб’єднання UCTE/CENTREL є результатом цілого ряду вдалих об'єднань
національних енергосистем на основі суворого дотримання введених у ЄС правил і
стандартів усіма енергосистемами синхронної зони. Із інтеграцією у 2009 р.
енергооб’єднань UCTE і NORDEL, а також ATSOI, BALTSO, ETSO і UKTSOA
створено ENTSO-E – Європейську мережу системних операторів у
електроенергетиці. У результаті побудовано одну з найбільших синхронних
енергозон світу з високим рівнем надійності й безпеки.
Відповідно до енергетичної політики ЄС на найближчі двадцять років
Єврокомісія пропонує ряд пріоритетних транспортних коридорів енергетичної
інфраструктури ЄС, зокрема:
- мережі у відкритому морі, побудовані в північних морях, їхнє поєднання з
мережами північної та центральної Європи. Мета цього коридору – транспортування
електроенергії, виробленої вітровими електростанціями у морській зоні, до великих
європейських центрів і міст. Цей коридор уможливить використання електроенергії
гідроелектростанцій, розташованих як у Альпійських горах, так і північних країнах;
- додаткові поєднання в південно-західній Європі з метою транспортування
електроенергії, виробленої вітровими, сонячними та гідроелектростанціями на
територію континенту;
- магістральні мережі в центрально-східній та південно-східній Європі для
посилення регіональних мереж;
- магістральні мережі для інтеграції балтійського енергетичного ринку до
загальноєвропейського.
У Повідомленні Єврокомісії «Пріоритети енергетичної інфраструктури ЄС до
2020 р. і після» (листопад 2010 р.) відзначено необхідність інвестування понад
1 трлн євро в енергетичну інфраструктуру ЄС до 2020 р. і ще стільки ж – у
наступному десятиріччі. Однак в умовах фінансової кризи переглянуто можливості
реального інвестування розвитку енергетичної інфраструктури і у жовтні 2011 р.,
Єврокомісія визначила можливості фінансування пріоритетних проектів в обсязі –
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210 млрд євро до 2020 р. (електроенергетика – 140, газова галузь – 70 млрд євро).
Відповідно основна частина інвестиційних витрат ляже на комерційні компанії та,
частково, з подальшим їх віднесенням до щорічно формованої тарифно-цінової
прогами.
Відповідно переглянуто перелік інфраструктурних магістральних проектів,
запланованих до реалізації на території ЄС, країн Енергетичного товариства, також
Алжиру, Азербайджану, Грузії, Ізраїлю та Туреччини, який включає 248 проектів, у
тому числі – 140 в електроенергетиці (транспортування), близько ста – у газовій
галузі (транспортування, зберігання і СПГ), а також ряд проектів з розвитку
нафтової галузі та «розумних» електромереж. Зазначені проекти на державному
рівні будуть користуватися пільговим режимом фінансування і процедурою
«єдиного вікна» при ліцензуванні, що дозволить знизити адміністративні витрати.
Пріоритетні проекти претендуватимуть на: 1) субсидії спеціально створеного
«Інструменту об'єднання Європи» (Connecting Europe Facility) з бюджетом 5,85 млрд
євро до 2020 р.; 2) пільгової позики Європейського інвестиційного банку. Разом з
цим не всі проекти отримають субсидії; останні будуть розподілятися на конкурсній
основі.
У 2013 р. Єврокомісією було прийнято плани розвитку енергетичної
інфраструктури: «Довгострокове бачення інфраструктури для Європи і за її
межами» і Регламент №1391/2013, якими визначено новий перелік
інфраструктурних проектів «спільного інтересу». Реалізації зазначених планів
Євросоюзом буде надано відповідну підтримку. При цьому Європейської радою у
травні 2013 р. відмічено, що «основна частка фінансових витрат на інвестиції в
інфраструктуру повинна бути забезпечена ринком з поверненням витрат за рахунок
тарифів».
3. США. Інвестування в розвиток енергетики та нових технологій
США увійшли в XXI століття незаперечним лідером світового економічного і
енергетичного розвитку, утримуючи першість порівняно інших країн з науковотехнічного потенціалу та ефективності його застосування, динамізму розвитку
ринкових механізмів і дієвості державного регулювання економіки.
Ефективне використання інновації є для держави найважливішим
інструментом досягнення національних цілей з енергетичної та екологічної безпеки,
підвищення продуктивності праці і залучення міжнародних інвестицій.
Сьогодні в енергетиці США відбуваються значні зміни. Успіхи в нафто– і
газовидобуванні, обумовлені новими технологіями видобутку, відкрили доступ до
ресурсів сланцевого газу і нафти з малопроникних пластів, відповідно чого, США
перетворюються з імпортозалежної щодо нафти і газу країни в експортоорієнтовану
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країну.
За 2005–2014 рр. частка національного виробництва в сукупному споживанні
енергоресурсів підвищилась з 65 до 84%, а частка імпорту нафти в обсягах її
споживання знизилася до найменшого рівня з 1985 р. США займають лідируючі
позиції у світі з видобутку природного газу і рідких вуглеводнів з переходом до
експорту нафтопродуктів.
Частка США в глобальному споживанні первинної енергії є непомірно
великою і становить 17,8%, у тому числі нафти – 19,9%, природного газу – 22,2%,
енергії АЕС – 33,4%. Разом з тим за 2007–2014 рр. попит на енергоносії в США
скоротився на 3%, при тому що ВВП країни збільшився за вказаний період на 6% з
одночасним зниженням енергомісткості ВВП на 12,28% (до 0,150 кг н.е./дол.).
В енергоспоживанні країни 82% припадає на викопне паливо. США займають
лідируючі позиції у світі з виробництва природного газу і рідких вуглеводнів, а
також з експорту нафтопродуктів. ПЕК виступає сьогодні в ролі найпотужнішої
рушійної сили економічного зростання країни. За 2012–2014 рр. приріст
виробництва в енергетиці становив 14,8% проти 10,4% в автомобілебудуванні, 4,6%
– у металургії. Галузь забезпечувала до 40% річного приросту ВВП.
Основою розвитку енергетики країни на федеральному рівні законодавчо
визнано інноваційний розвиток ПЕК. Зокрема, в «Законі про відновлення і
реінвестування Америки» (American Recovery and Reinvestment Act – ARRA),
прийнятому у 2009 р., у рамках поставленого на державному рівні завдання
реформування енергетики, визначено: нарощування національного виробництва
енергоносіїв, скорочення імпорту нафти, диверсифікація постачання енергоресурсів,
які
використовуються
для
виробництва
електроенергії,
підвищення
енергоефективності національної економіки та енергоощадності, диверсифікація
енергобалансу в бік ПДЕ тощо. При цьому федеральному уряду доручено
забезпечити підтримання розвитку енергетики шляхом створення стимулів для
залучення інвестицій та впровадження інноваційних технологій.
Надалі енергетичну стратегію було доповнено екологічною та кліматичною
складовими енергетичної політики, пошуком замінників моторного палива,
впровадженням жорстких стандартів споживання палива на транспорті, безпечним
розвитком ядерної енергетики; впровадженням «чистих» вугільних технологій тощо.
Однак уже з 2012 р, у зв'язку з успіхами нафтогазового комплексу, і
насамперед видобутку сланцевого газу і нафти з важковидобувних пластів, на
державному рівні основну увагу було приділено розвитку нафтогазової галузі. У
федеральному бюджеті на 2014 фінансовий рік до числа основних пріоритетів
«всеосяжної» стратегії віднесено: інвестування в НДДКР та «чисту» енергетику;
стимулювання інтенсифікації національного виробництва енергії; поліпшення
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паливної економічності автотранспорту; заохочення енергоефективності та
енергоощадності в житловому секторі та на підприємствах; ініціювання нових
зусиль для боротьби із загрозою кліматичних змін. При цьому наголошено на
необхідності підвищення енергоефективності та енергоощадності з поступовою
заміною вугілля природним газом та розвитком відновлюваної енергетики.
Стратегічний план на період 2014–2018 рр. містить такі основні положення у
сфері інвестування:
- інвестування в технології енергетики, які будуть сприяти підвищенню
конкурентоспроможності промисловості;
- використання системи державних кредитних гарантій для залучення
приватних інвестицій в розвиток «чистої» енергетики та енергетичної
інфраструктури;
- надання до кінця 2015 фінансового року гарантій по кредитах на суму
8 млрд дол. на передові технології вуглеводневої енергетики, в тому числі зниження
викидів парникових газів.
Найважливішими ініціативами в галузі інвестування, у рамках «всеосяжної»
енергетичної стратегії, станом на 2014 р стало:
- виділення Міністерством енергетики кредитних гарантій на 30 млрд дол.,
підтримано інноваційні програми створення ядерного реактора з поліпшеними
характеристиками безпеки в Джорджії; надано можливість автомобільній
промисловості переоснаститися для виробництва економічних електро автомобілів;
- у рамках ARRA, підтримано 90 тис. проектів шляхом направлення понад
50 млрд дол. коштів приватних компаній, регіональних органів влади на розвиток
поновлюваної електроенергетики для щорічного забезпечення енергопостачання 6,5
млн домогосподарств;
- схвалено 50 енергопроектів об'єктів поновлюваної енергетики, включаючи
проекти 27 сонячних, 11 вітрових і 12 геотермальних електростанцій, для
забезпечення енергопостачання 4,8 млн домогосподарств;
- виділено 2 млрд дол. на період до 2016 р. на поліпшення енергоефективності
будівель федерального уряду протягом наступних трьох років, додатково до
2 млрд дол., виділених у 2011 р.
Визначено також ряд інших завдань з розвитку енергетики, зокрема, щодо
запровадження системи державних кредитних гарантій для залучення приватних
інвестицій у розвиток «чистої» енергетики та енергетичної інфраструктури,
інвестування 2 млрд дол. протягом 10 років на підтримання НДДКР з
енергоефективних технологій тощо.
У сфері розв’язання екологічних проблем, у рамках меморандуму з Китаем у
листопаді 2014 р., оголошено про готовність США знизити до 2025 р. викиди
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парникових газів на 26–28% до рівня 2005 р. Це стало додатковим стимулом до
нарощування виробництва природного газу та поетапного переведення
малоефективних вугільних електростанцій на природний газ та розвитку ядерної
енергетики.
Суттєвому успіху темпів розвитку енергетики сприяло надання податкових
пільг, позик і кредитних гарантій. Зокрема, витрати федерального уряду на
підтримання енергетики лише у 2013 р. становили 19,3 млрд дол., включаючи
16,4 млрд дол. у вигляді податкових пільг і 3,4 млрд дол. у формі прямого
фінансування, позик і кредитних гарантій. Податкові пільги надавалися і на
програми з підвищення енергоефективності – 4,8 млрд дол. (29%); на підтримання
ПДЕ – 7,3 млрд дол. (45%); вуглеводневої енергетики – 3,2 млрд дол. (20%) і ядерної
енергетики – 1,1 млрд. дол. (7%).
У США прийнято ряд федеральних програм стимулювання ПЕК, з яких 25
діють на тимчасовій основі з умовою продовження терміну дії на 12 років.
Згідно з федеральним бюджетом на 2015 фінансовий рік на потреби
Міністерства енергетики було спрямовано 27,9 млрд дол., з яких 11,7 млрд дол. – на
заходи з підвищення безпеки АЕС. На енергетичні програми цивільного характеру
відводилися 10,6 млрд дол. Розподіл бюджетних асигнувань на енергетичні
програми Міністерства енергетики, в мільйонах доларів наведено в таблиці:

Енергетичні програми,
у тому числі::
НДДКР
ARPA
Вуглеводнева енергетика, усього
– «чисті» вугільні технології
– природний газ
– нетрадиційні технології
– стратегічний нафтовий резерв
– резерв ВМС і шельфові резерви
Ядерна енергетика
Збагачення урану (НДДКР)
Енергоефективність і поновлювані
ресурси, усього
– електроавтомобілі і гібриди
– біоенергетика
– біомаса (НДДКР)
– сонячна енергетика
– вітрова енергетика
– енергія ГЕС
– геотермальна енергетика

2009
фін. р.

2012
фін. р.

17773

9429

4813

2014
фін. р.

2015
фін. р.
запит

9096

10204

10583

1097
0
0
863
227
19
791
536
2157

4935
275
555
359
15
5
193
15
761
472
1781

4681
251
699
342
14
5
183
14
708
448
1692

5066
280
779
392
21
15
189
20
888
599
1901

7510
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

321
0
195
285
92
58
37

303
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2013
фін. р.

0
185
269
86
55
35

290
232
0
257
88
59
46

2015
фін. р., % до
2012 фін. р.

112,2

5111
325
711
302
35
0
205
20
863
531
2317

103,6
118,2
128,1
84,1
233,3
–
106,2
133,3
113,4
112,5
130,1

359
253
0
282
115
63
62

111,8
–
–
98,9
125,0
108,6
167,6

– водневі технології/паливні
н.д.
101
96
93
93
елементи
– передові процеси і материали
н.д.
113
114
180
305
– будівельні технології
н.д.
215
205
178
212
– федеральна программа
н.д.
30
28
28
36
управління споживання енергії
– утеплення будівель
н.д.
128
132
174
228
Джерело: Departament of Energy FY 2015 Congressional Budget Request

92,1
269,9
98,6
120,0
178,1

У 20 штатах було створено інвестиційні фонди, в які за останнє десятиріччя
було вкладено 2,7 млрд дол. у реалізацію 72 тис. проектів на території країни.
За даними ОЕСР, за рівнем державного підтримання виробників і споживачів
вуглеводневого палива США лідирують у світі зі значним відривом від їх основних
конкурентів.
За оцінкою Міністерства енергетики, видобуток нафти може досягти
максимуму у 2020 р. Прийнято плани залучення інвестицій в розмірі 90–104 млрд
дол. у розширення потужностей з нафтопереробки на 39 млн. т. Передбачається, що
вже у 2015–2017 рр. виробництво суперлегкої нафти і конденсату може перевищити
попит на внутрішньому ринку з урахуванням можливості нарощування поставок
нафтопродуктів у сусідні країни.
Компаніям, які здійснюють інвестиції в технології збільшення нафтовіддачі
свердловин, надаються відповідні пільги. Американським НПЗ дозволено
спрямовувати 50% інвестицій в збільшення потужностей з нафтопереробки.
Обсяг федеральних субсидій на розвідку і видобуток викопного палива лише з
2009 по 2013 рік збільшено на 45% (з 12,7 млрд дол. до 18,5 млрд дол.), а обсяг
федеральних субсидій в нафтогазову галузь – майже у 2 рази.
Субсидії у вуглеводневу енергетику та в електроенергетику становлять значну
частину – 10,62% доходів державного бюджету (після сплати податків), у тому числі
нафтогазова галузь – 7,7%, вугільна – 2,05%. За даними МВФ, за показником частки
витрат на ці цілі у ВВП (3,3%) США набагато випереджають своїх партнерів.
На субсидування споживачів вуглеводневого палива виділено кошти на
загальну суму 9,82 млрд євро, у тому числі: вугілля – 4,3 млрд євро, нафти –
2,9 млрд євро і природного газу – 2,6 млрд євро.
У ряді штатів застосовуються регіональні субсидії і податкові пільги для
залучення інвестицій у виробництво вуглеводневої сировини. Зокрема, штати
Аляска, Вайомінг, Західна Вірджинія, Луїзіана, Каліфорнія, Кентуккі, Оклахома і
Техас спрямовують на ці цілі в цілому понад 3 млрд дол. щорічно.
Саме вуглеводнева сировина, а не ПДЕ, розглядається сьогодні як основний
пріоритет розвитку електроенергетики країни. При цьому сланцевому газу
відводиться роль перехідного палива – від традиційної вугільної генерації до
низьковуглецевої генерації на природному газі, ядерній і поновлювальній енергії та
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технологіях «чистого» спалювання вугілля.
Головним компонентом успіхів розвитку енергетики США стало
впровадження проривних технологій з розвідку, видобутку, транспортування і
переробки вуглеводневої сировини. Майже весь приріст обумовлено збільшенням
видобутку сланцевого газу і важковидобувної нафти. За період 2009–2014 рр. обсяги
видобутку сланцевого газу зросли у 4,3 рази і досягли 380 млрд м3, що становить
понад 52% сукупного видобутку природного газу.
У США практично реалізовано завдання самозабезпеченості щодо природного
газу з поступовим переходом до нарощування експорту скрапленого природного
газу. До 2040 р. Міністерство енергетики розраховує довести частку сланцевого газу
в загальному обсязі виробництва природного газу з нинішніх 34% в даний час до
більш ніж половини.
У травні 2014 р. Міністерство енергетики змінило порядок видачі ліцензій на
експорт СПГ в країни, з якими в США немає угод про вільну торгівлю. Тепер від
потенційних експортерів Міністерство буде вимагати екологічну експертизу
проекту, після чого заявки компаній будуть розглядатися в порядку комерційного
пріоритету.
Для налагодження експорту СПГ намічено здійснити значні інвестиції в
модернізацію інфраструктури доставки нетрадиційного газу до заокеанських
споживачів.
У разі схвалення всіх заявок США змогли б поставляти за рубіж від третини
до половини виробленого в країні газу у вигляді СПГ. Однак активні роботи
ведуться лише на одному терміналі - Sabine Pass Liquefaction в штаті Луїзіана, що
належить компанії Cheniere Energy. Завершення проекту заплановано на 2016 р.
У 2014 р. експорт трубопровідного газу становив 42,3 млрд м3, у той час як
його імпорт складав – 74,6 млрд м3.
У 2015 р., за попередніми даними, загальні інвестиції в освоєння
нетрадиційних вуглеводнів суттєво скоротилися, але залишаються значними –
60 млрд дол. проти 96 млрд дол. у 2014 р.
У 2014 р. США спожито 836,1 млн т нафти і нафтопродуктів. Витрати
американської економіки на придбання рідкого палива становлять 5–6% ВВП.
Виробництво нафти в США з 2008 р. до 2014 р. зросло на 72% (до 519,9 млн т) і
досягло найвищого рівня за останні двадцять років. За обсягом нафтовидобутку
США посідає третє місце у світі, поступаючись лише Саудівській Аравії і Росії.
Однак США мають можливість вже в найближчі роки стати лідером нафтового
ринку.
Видобуток нафти з важкопроникних формацій (tight oil) розвивався
надшвидкими темпами. Майже весь видобуток важковидобувної нафти зосереджено
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на родовищах Баккен у Північній Дакоті і Монтані, Ігл Форд і Барнетт – у Техасі.
Важливими чинниками для подальшого нарощування обсягів видобутку
нафти, у тому числі з труднодоступних пластів, є: постійне вдосконалення
технологій розвідки та видобутку, наявність вільного парку бурового та іншого
необхідного обладнання новітніх розробок, залізничних цистерн і сервісних
потужностей, значних водних ресурсів, розвиненої дорожньої і трубопровідної
мережі, а також кваліфікованого персоналу.
Локальні заборони видобутку нафти із труднодоступних пластів
розглядаються як метод боротьби проти забруднення вод на всій території або на
частині територій п'ятнадцяти штатів, включаючи Вермонт, Каліфорнію, Колорадо,
Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Пенсільванію, Техас тощо.
З 2008 р. у паливно-енергетичному комплексі США найбільш значний ривок
відзначено у сфері газовидобутку, коли обсяги видобутку природного газу зросли
на 157,5 млрд м3 (на 27,6%). Унаслідок цього за обсягом видобутку природного газу
США вийшли на провідні позиції у світі (728,3 млрд м3 у 2014 р.), випередивши
Росію ще у 2009 р.
Нафтогазові компанії США першими у світі розпочали повномасштабний
видобуток сланцевого газу і важковидобувної нафти на суші, керуючись при цьому
не стільки економічною вигодою, скільки жорсткою необхідністю компенсації
падіння видобутку на родовищах традиційної вуглеводневої сировини– як нафти,
так і природного газу. Лише у 2013 р. капітальні витрати на буріння свердловин у
США становили 152 млрд дол. проти 50 млрд дол. у Китаї, 23 млрд дол. – у Канаді,
12 млрд дол. – у Росії та 9 млрд дол. – у Саудівській Аравії.
За оцінкою компанії Deloitte, реалізація сланцевої програми забезпечила
створення в США до 2 млн нових робочих місць. При цьому кожне нове робоче
місце в цій галузі створює передумови для організації трьох робочих місць у
хімічній промисловості, металургії, банківському та страховому секторах,
будівництві, торгівлі або на транспорті.
Прийняті Білим домом заходи щодо лібералізації режиму контролю над
експортом нафти і газу розцінюються як помірні, засновані в першу чергу на оцінці
геополітичних факторів та економічної доцільності.
Нарощування виробництва рідких вуглеводнів і природного газу відбувалося
на тлі скорочення видобутку вугілля на 15% за аналогічний період. При цьому
частка США у світовому вуглевидобутку скоротилася до 12,9%.
Щорічні субсидії у вугільну галузь варіюються в межах від 3 до 5,1 млрд дол.
Обсяг податкових пільг вугільної галузі скоротився у 2012 р. порівняно з 2007 р. у
шість разів – до 530 млн дол.
Електроенергетика. У вересні 2013 р. Агентство з охорони навколишнього
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середовища оприлюднило проект нових вимог (New Source Performance Standards),
які лімітують обсяги викидів парникових газів у атмосферу. З огляду на те, що на
ТЕС припадає третина викидів парникових газів у США, у червні 2014 р. було
запропоновано окремий план щодо теплової енергетики (The Clean Power Plan). До
2030 р. нові і модифіковані ТЕС зобов'язані зменшити їх на 30% порівняно з рівнем
2005 р. Перспективні екологічні стандарти намічено посилити для всіх діючих ТЕС.
Прийняття зазначених вимог може створити ефективний заслін будівництву нових,
навіть сучасних вугільних електростанцій. Виведення з експлуатації вугільних
шахт і ТЕС на вугіллі прийняло за останні роки лавиноподібний характер. Якщо
ситуація збережеться до 2030 р., очікується закриття ТЕС на вугіллі сукупною
потужністю до 110 ГВт.
Разом з тим в умовах постійної модернізації вугільні електростанції сьогодні
виробляють до 40% електроенергії проти 27% – для ТЕС на природному газі. За
прогнозами Міністерства енергетики, до 2025 р. ціна природного газу для
електрогенерації зросте на 30%, у той час як на вугілля – на 19%.
Вивільнені в процесі переходу електростанцій на природний газ обсяги
добутого вугілля експортуються на європейські ринки. Щорічно близько 13 млн т
енергетичного вугілля відправляється на експорт в ЄС та інші країни.
Асигнування для вугільної галузі з бюджету Міністерства енергетики на 2015
фінансовий рік становили 302 млн дол. основна частина яких спрямовується на
відпрацювання технологій уловлювання та скорочення викидів СО2.
У цілому на впровадження «чистих» технологій спалювання вугілля
планується направити 6 млрд дол. бюджетних коштів. Сукупний внесок
енергетичних компаній у цьому напрямі може становити до 145 млрд дол.
Виробництво електроенергії на електростанціях, які споживають
природний газ, збільшилося за вказаний період на 46%, при тому, що в цілому по
галузі воно залишилося практично на тому самому рівні. З 2008 р. частка вугільної
генерації у виробництві електроенергії знизилася з 48% до 39%.
Після катастрофи на японській АЕС «Фукусіма-1» у 2011 р. в США було
проведено ретельне обстеження всіх американських АЕС. За результатами роботи,
Комісія з регулювання ядерної енергетики (Nuclear Regulatory Commission)
повідомила, що проблем щодо безпеки діючих реакторів немає, і вона є готовою
продовжити терміни їх експлуатації.
США мають намір приділяти особливу увагу питанням надійності і безпеки
АЕС. Міністерство енергетики зосередиться на створенні і впровадженні нового
покоління безпечних чистих ядерних електростанцій. Відповідно до Стратегічного
плану Міністерство енергетики на період 2014–2018 рр. має намір зосередити
зусилля на мінімізації негативних наслідків дострокового виведення з експлуатації
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застарілих АЕС, створенню малих ядерних реакторів, які потенційно зможуть їх
замінити, а також на проблему захоронення ядерних відходів. Міністерство
енергетики також бере участь у фінансуванні витрат, пов'язаних з розробкою АЕС
нового покоління, які оцінюються в 10 млрд дол., спонсорує роботи, що
виконуються енергетичним хабом, створеним на базі Національної лабораторії Оук
Рідж. Оголошено про виділення 450 млн дол. протягом п'яти років на підтримання
створення та ліцензування малих модульних атомних реакторів.
За період 2000–2014 рр. виробництво електроенергії АЕС не лише не
скоротилося, але й збільшилося на 5% (до 790 млрд кВт·год). Частка АЕС у
зростаючому виробництві електроенергії стабільно зберігається на рівні, близькому
до 20%. Основні параметри атомної енергетики зберігаються головним чином
завдяки продовженню термінів служби або нарощуванню потужності станцій, вже
підключених до енергомереж, а також у результаті підвищення їх ККД. Лише
протягом 2013 р. було закрито чотири реактора. Якщо ситуація не зміниться, то до
2030 р. закриються ще 33 реактора, а решта з числа діючих сьогодні – до 2049 р.
Станом на серпень 2014 р. до переліку з надання федеральних кредитних
гарантій на будівництво нових АЕС включено п'ять енергоблоків загальною
потужністю 5,6 ГВт з термінами введення в експлуатацію у 2015–2018 рр.
Гідроенергетика. Десять років тому гідроенергетика вважалася однією з
найбільш ефективних галузей американської відновлюваної енергетики, а її частка в
сукупному виробництві електроенергії з ПДЕ становила три чверті, але сьогодні цей
показник скоротився до трохи більше половини.
Сукупна потужність американських ГЕС на травень 2014 р. становила 79 ГВт,
ГАЕС – 22 ГВт. При цьому виробництво електроенергії на ГЕС залишається на рівні
2005 р.
У числі інструментів держпідтримки важливе місце займають інвестиційний
податковий кредит (ІПК), виробничий податковий кредит (ВПК) і прискорена
амортизація. Законом про енергетичну політику 2005 р. передбачено виділення
субсидій компаніям, які вводять у дію нові потужності в гідроенергетиці.
У квітні 2014 р. Міністерство енергетики опублікувало своє бачення
потенціалу для подальшого нарощування потужностей ГЕС (Hydropower Vision
plan). Згідно з цими розрахунками,до 65 ГВт нових потужностей може бути введено
на американських річках. Передбачається, що частку гідроенергетики у виробництві
електроенергії до 2030 р. може бути подвоєно.
Альтернативна енергетика поступово набуває в США визнання як джерело
постачання електроенергії в електромережі, в основному лише в тій частині
території країни, де для цього є відповідні кліматичні умови.
За 2008–2014 рр. сукупна потужність поновлюваної енергетики зросла у 2,2
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рази і досягла 83 МВт, а виробництво електроенергії з ПДЕ зросло вдвічі – до
254 млрд кВт·год (без урахування енергії ГЕС). Сонячні та вітрові електростанції за
останні роки домінують щодо введення в експлуатацію потужностей навіть
порівняно з ТЕС на природному газі.
З урахуванням енергії ГЕС частка ПДЕ у виробництві електроенергії
збільшилася з 9% до 13% і, за прогнозом Міністерства енергетики до 2040 р., може
зрости до 16%.
Поява на ринку дешевого і надлишкового природного газу знижує
інвестиційну привабливість альтернативної енергетики. У таблиці наведено
динаміку інвестицій у «зелену» енергетику за період 2008–2014 рр.:
США

2008 р.
35,9

2009 р.
23,5

2010 р.
34,7

2011 р.
53,4

2012 р.
39,7

2013 р.
35,8

2014 р.
38,3

Найбільші обсяги коштів порівняно з іншими країнами США інвестують лише
в біопаливо, щодо інвестицій у вітрову енергетику США займають друге місце, у
сонячну – третє. Інвестування у «чисту енергетику» за період 2008–2014 рр. за
основними напрямами виглядає таким чином: сонячна енергетика – 43%, вітрова –
39%, біопаливо – 6%, енергоефективність – 9%, інші галузі – 4,5%.
У рамках федеральної Програми розвитку вітрової енергетики (Wind Energy
Program), досягнуто помітних результатів. За останні роки ВЕУ забезпечували
третину сукупного щорічного приросту потужностей електроенергетики країни. Це
вдвічі більше, ніж приріст потужностей на АЕС і електростанціях на вугільному
паливі. У вітропарках США експлуатуються 46 тис. промислових турбін загальною
потужністю 61,3 ГВт (7% сукупної потужності всіх електростанцій),
Близько 500 американських компаній, в яких зайнято понад 85 тис. осіб, здатні
покривати 72% потреб у необхідному для створення вітропарків обладнанні.
Порівняно з 2007 р. частка імпорту в постачанні на внутрішній ринок вузлів і
компонентів для ВЕУ скоротилася з 80% до 30%. Національна частка в структурі
обладнання ВЕУ, за прогнозом, становитиме у 2016 р. 71%.
Міністерством енергетики схвалено кредитні гарантії в розмірі 150 млн дол.
для офшорного вітропарку Cape Wind (130 турбін Siemens USA, потужність кожної
ВЕУ становитиме 3,6 МВт), обсяг фінансування – 2,5 млрд дол., реалізація проектів
передбачається у 2015–2016 рр. На стадію реалізації вступає і офшорний вітропарк
Deepwater Wind в штаті Род-Айленд. Реалізація інших намічених проекти
стримується через їх високу вартість і непомірно тривалі терміни окупності.
За сприяння держави сонячна енергетика поступово перетворюється в
самостійну галузь, в якій діють близько 5600 компаній і зайнято 143 тис. осіб.
Балансова вартість всіх СЕС оцінюється в 13,7 млрд дол.
Станом на 2014 р. встановлена потужність СЕС досягла 15,9 ГВт – збільшення
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в 15 разів порівняно з 2008 р.
Найбільшу у світі сонячну термальну електростанцію було побудовано у
2014 р. в пустелі Мохаве в Каліфорнії компанією Ivanpah Solar Electric Generating
System. На реалізацію цього проекту було надано найбільшу в американській історії
кредитну гарантію для поновлюваної енергетики в розмірі 1,6 млрд дол. за
оціночної вартості проекту 2 млрд дол. Однак, як з'ясувалося на практиці, ця
електростанція здатна віддавати лише половину своєї номінальної потужності.
На різних стадіях розроблення і будівництва знаходиться ряд інших сонячних
термальних електростанцій сукупною потужністю близько 4 ГВт.
Усі найбільші проекти розвитку сонячної енергетики було реалізовано за
підтримання федерального уряду і бюджетів відповідних штатів.
США володіють найбільш значними ресурсами геотермальної енергії у світі.
Встановлені потужності ГеоЕС США становлять 3,4 ГВт, або 29% світових,
вироблення електроенергії – 16,5 ГВ·год. Потужні ГеоЕС діють у штатах
Каліфорнія, Невада, Юта і Нью-Мексико. Внесок ГеоЕС в електроенергетику є
відносно невеликим – всього 0,4% сукупного виробництва електроенергії, або 3,5%
виробництва електроенергії з ПДЕ. Підтримання галузі з боку держави здійснюється
на федеральному і штатному рівнях. У рамках ARRA, на її розвиток було виділено
368 млн дол. Типові американські ГеоЕС мають потужність від 10 до 100 МВт.
До інструментів державного бюджетного підтримання геотермальної
енергетики включено федеральні витрати на НДДКР, ІПК і ВПК.
Обсяг державного підтримання поновлюваної енергетики досяг свого
максимуму у 2009 р. і становив 44,3 млрд дол., а всього на ПДЕ за останні роки на ці
цілі було спрямовано близько 150 млрд дол., причому з коштів ARRA – 51 млрд
дол. У рамках цієї програми, більш як 2,5 млрд дол. було направлено на організацію
виробництва в країні енергоємних швидкозарядних акумуляторів і компонентів
електроприводів автомобілів і ще приблизно таку ж суму – на інфраструктуру,
необхідну для форсування виробництва електро- і гібридних автомобілів.
Для стимулювання інвестицій в сонячну енергетику найважливіше значення
має ІПК. Бенефіціари за цією програмою отримують 30-відсоткову компенсацію від
вартості інвестицій в сонячну енергетику. Використовується також пільгове
кредитування для фірм, які виробляють обладнання для сонячної енергетики.
Найважливіше місце щодо підтримання «зеленої» енергетики на
регіональному рівні займають діючі в 29 штатах стандарти споживання
поновлюваної енергії (Renewables Portfolio Standard), відповідно до яких в
майбутньому десятиріччі має вводитись до 40% потужностей ВЕУ і СЕС.
Впровадження біопалива на транспорті заохочується як адміністративними
заходами, так і за допомогою податкових кредитів, субсидій і використання
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зниженої ставки акцизу.
За рахунок субсидій і податкових пільг виробництво біопалива перетворилося
на самостійну галузь, яка істотно впливає на економічну кон'юнктуру. Найбільшого
поширення на транспорті отримали біоетанол, який виробляють в основному з
кукурудзи, а також біодизель – переважно із сої.
За інформацією Асоціації виробників поновлюваного палива, виробництвом
етанолу займаються 192 підприємства номінальною продуктивністю 58 млрд л на
рік. Порівняно з 2007 р. до 2014 р. виробництво етанолу подвоїлося і досягло 50,3
млрд л, що становить 58% обсягу світового виробництва.
Найбільшим споживачем енергії в країні був і залишається транспортний
сектор. На автомобільне паливо припадає сьогодні 28% сукупного обсягу
споживання первинної енергії і 70% – сукупного обсягу споживання рідкого палива.
Перешкодами для переведення засобів транспорту на альтернативне паливо
залишаються: дефіцит і висока вартість деяких видів сировини на внутрішньому
ринку, сумніви щодо надійності і терміну дії акумуляторів та паливних елементів.
На субсидування виробництва і за купівлі на ринку електромобілів планується
витратити з федерального бюджету 7,5 млрд дол. до кінця 2019 р.
На проведення НДДКР з біопалива у рамках ARRA було виділено 800 млн
дол. США є єдиною країною у світі, в якій відповідно до Закону про енергетичну
незалежність і безпеку 2007 р. запроваджено загальнодержавний норматив
споживання біопалива з нехарчової сировини.
На впровадження водневих технологій і паливних елементів на їх основі з
федерального бюджету направлено в цілому 2,5 млрд дол. За розрахунками
Міністерства енергетики, частка електро- і гібридних моделей в обсягах продажу
легкових автомобілів може підвищитися з 8% до 24% до 2035 р.
З 2009 р. у США впроваджується масштабна програма створення
«інтелектуальних енергомереж XXI століття», яка передбачає проведення серії
заходів з модернізації магістральних ЛЕП і розподільних енергомереж із
застосуванням прогресивної електронної контрольно-вимірювальної апаратури,
засобів зв'язку і комп'ютерних технологій.
Згідно з розрахунками Національної лабораторії енергетичних технологій для
реалізації цієї програми в повному обсязі необхідно щорічно залучати інвестиції у
розмірі 17–24 млрд дол. протягом двадцяти років. Зокрема, за минулий рік на
розвиток «інтелектуальних» енергомереж за програмою ARRA на федеральному
рівні виділено 4,3 млрд дол.
На науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи Міністерством
енергетики у 2014 фінансовому році направлено 6,2 млрд дол. Основну їх частку
(4,7 млрд дол.) призначено на фундаментальні дослідження. За 2005–2014 фінансові
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роки сукупні витрати на НДДКР в енергетиці становили 42,5 млрд дол. (у цінах 2013
р.). При цьому частка НДДКР у ядерній енергетиці складала 27,4%, вуглеводневої –
23,5%, поновлюваної – 18,5%, у сфері енергоощадності – 15,8%, «інтелектуальних»
енергосистем – 14,7%.
Потужні корпорації вуглеводневої галузі володіють необхідним потенціалом
для реалізації власних програм НДДКР і в принципі можуть обходитися без
підтримання держави. Однією з особливостей НДДКР в енергетичному секторі є
активна інноваційна діяльність найбільших сервісних компаній, таких як Halliburton.
Ці компанії створили власні дослідницькі центри, через які результати НДДКР
(технології буріння і нафтовидобутку, бурові розчини тощо) поширюються по всій
галузі.
Для розроблення проривних технологій і реалізації високоризикованих
проектів в енергетиці у 2007 р. було створено спеціалізоване Агентство передових
досліджень у галузі енергетики (Energy ARPA-E). За час свого існування Агенство
профінансовано 362 стартапи на загальну суму 900 млн дол.
Ключовим напрямом наукової стратегії Міністерства енергетики є надання
фінансової підтримки 17 національним лабораторіям і 300 університетам країни, в
яких зосереджено 28 тис. висококваліфікованих співробітників. Асигнування на
НДДКР, які проводяться національними лабораторіями, становлять 6,5 млрд дол. на
рік, або близько 40% сукупних витрат Міністерства енергетики на НДДКР.
До перспективних напрямів державної підтримання інновацій в енергетиці
відноситься організація енергетичних інноваційних коридорів – хабів (Energy
Innovation Hubs), фінансування яких почалося у 2012 р. Діяльність кожного з шести
діючих хабів сфокусовано на розв’язання окремих проблем: енергоємні
акумулятори та інші технології зберігання енергії; пошук замінників дефіцитних
ресурсів; сонячна енергетика; технології енергоощадження; моделювання процесів в
інноваційних ядерних реакторах; «інтелектуальні» системи передавання
електроенергії на великі відстані.
У 2014 р. у США було відкрито перший Інститут інновацій у «чисту»
енергетику (Clean Energy Manufacturing Innovation Institute), який спеціалізується на
виробництві процесорів і інших електронних компонентів для альтернативної
енергетики, та оголошено про намір створити ще один інститут з розроблення
композитів.
Через низьке і нестабільне завантаження потужностей вітрових і сонячних
електростанцій виникає необхідність у будівництві громіздких, дорогих і не завжди
економічно виправданих систем акумулювання електроенергії – резервних
газотурбінних установок, ГАЕС, акумуляторних батарей тощо. Міністерство
енергетики запросило на 2015 фінансовий рік асигнування на НДДКР, метою яких є
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розроблення інноваційних технологій зберігання енергії, в розмірі 19 млн дол.
4. Китай. Короткий огляд напрямів розвитку енергетики
Високі темпи розвитку економіки КНР протягом останніх 35 років сприяли
інтенсифікації розвитку енергетичної галузі країни.
Основу паливно-енергетичного комплексу Китаю становить вугільне паливо.
Його питома вага в структурі споживання енергії в КНР досягає 66%, при цьому на
частку нафти припадає понад 17,5%, природного газу – 5,6%, атомної енергії –
0,96%, поновлюваних джерел (включаючи ГЕС) – майже 10%. Щодо використання
вугілля то Китай в основному розраховує на власні ресурси, а забезпечення потреби
в нафті і газі значною мірою залежить від імпорту (понад 60% для нафти і 32% для
газу).
У зв’язку із стрімким розвитком економіки в Китаї за останні роки
(середньорічне зростання ВВП становить 9,6%) зросла і необхідність у розвитку
паливно-енергетичного комплексу. При цьому значно підвищилась ефективність
використання енергоресурсів. Лише за період з 1980 р. по 2000 р. при зростанні
ВВП в 4 рази, обсяг енергоспоживання зріс лише вдвічі. В основному ці зміни
відбулися в період реалізації планів 11 п'ятирічки (2006–2010 рр.), коли
енергоємність ВВП було знижено на 19%, що дозволило на державному рівні
прийняти стратегічні плани щодо збільшення ВВП ще в 4 рази до 2020 р. відносно
2000 р. при скороченні при цьому енергоємності ВВП на 20%. За період з 2000 р. по
2014 р. споживання енергоресурсів в розрахунку на одиницю ВВП скорочено на
29 % (до 0,203 кг н.е./дол.).
У 2014 р. КНР динамічно нарощувала потужності в енергетиці країни. Приріст
потужностей на ВЕС склав 25,6%, сонячної генерації – 67%. Потужності АЕС
збільшилися на 36%, ГЕС – майже на 8%. Вперше скоротилося виробництво
електроенергії на ТЕС. Виробництво ж енергії на ГЕС і АЕС зросло майже на 16 і
19% відповідно.
Обсяг загального споживання енергоресурсів у 2014 р. становив 4 млрд
260 млн т у. п. (зростання на 2,2%). Скорочення обсягу споживання вугілля
супроводжувалося збільшенням обсягу споживання нафти (на 5,9%) і природного
газу (на 8,6%).
Для підвищення енергоефективності економіки країни в 2005 р. було прийнято
«План заходів з енергозбереження в Китаї на середньо- і довгострокову
перспективу» з визначенням основних напрямів та інструментів зниження і
оптимізації енергоспоживання до 2020 р. Крім того установлено цілі зі зниження
інтенсивності в 11-му і 12-му п’ятирічних планах на 20% і 16% відповідно, що
дозволить підвищити конкурентоспроможність китайської економіки і знизити
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навантаження на екологію в умовах інтенсивного розвитку економіки.
За інформацією Статкомітету КНР, у 2015 р. споживання енергії в Китаї
зросло на 0,9% до попереднього року. При цьому в 2012–2015 рр. темпи
середньорічного зростання споживання енергії становили 2,3%, у той час як у 2005–
2012 рр. – 6,4%. Споживання вугілля в Китаї в результаті зниження попиту та більш
суворого контролю за зниженням рівня забруднення у 2015 р. скорочено на 2,2%.
Енергетичною стратегією передбачено три періоди розвитку енергетичної
сфери країни: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий.
Короткостроковий період тривав з 2011 р. по 2015 р. і передбачав збереження
існуючого обсягу видобутку нафти, зменшення видобутку кам'яного вугілля і
будівництво потужних ВЕС. У середньостроковому періоді, який повинен
закінчитися у 2030 р., передбачається більш інтенсивне зниження обсягів
використання вугілля в паливно-енергетичному комплексі країни з відповідним
його заміщенням нафтою, газом і атомною енергією. На довгостроковий період, до
2050 р., розроблено 4 сценарії, які передбачають диверсифікацію імпорту
енергоресурсів, раціоналізацію енергоспоживання, впровадження нових технологій і
екологічної політики у сферу енергетики, розвиток власної енергетичної бази. При
цьому низькокарбоновим сценарієм передбачено активізацію інвестування у нові
технології щодо зменшення викидів парникових газів та тісну кооперацію країни в
зазначеному напрямі з іншими країнами, перш за все США.
В опублікованому Плані народногосподарського розвитку Китаю на 2016–
2020 рр. вперше поставлено завдання щодо обмеження споживання енергії у 2020 р.
до рівня 5 млрд т у. п. при збереженні темпів щорічного приросту ВВП до 6,5% та
зниженні енергомісткості на 15%.
Однією з основних цілей довгострокової програми розвитку енергетичного
комплексу Китаю, так званої «Білої книги з енергетики: 2012», також стало
підвищення самозабезпеченості енергетичними ресурсами. Ставка робиться на
інноваційну складову розвитку енергетичної галузі з запровадженням найбільш
перспективних напрямів її розвитку, у числі яких особливе місце відводиться ПДЕ.
Відповідно до положень Закону про поновлювані джерела енергії частка ПДЕ в
енергобалансі країни до 2020 р. має бути доведена до 18 %.
Середньорічні інвестиції в енергетику країни зростуть у середньому на рік від
176 млрд дол. в період 2000–2013 рр. до 238–302 млрд дол. на рік у 2014–2035 рр. У
сукупності за цей період вони становитимуть 5745 млрд дол.
Разом з
тим електромережева інфраструктура країни потребуватиме
розв’язання
ряду проблем, зокрема щодо забезпечення необхідного рівня
режимного регулювання поновлюваних джерел енергії.
Екологічні проблеми енергетики. Будучи найбільшим у світі споживачем
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електроенергії, Китай враховує проблеми, пов'язані зі зміною клімату, як
можливість трансформації свого енергетичного розвитку. Енергетичний сектор у
Китаї є найбільшім джерелом парникових газів у країні. Відповідно до цього
приділяється значна увага розробленню та впровадженню нових технологій щодо
скорочення викидів парникових газів у цілому по енергетичному сектору, в тому
числі за рахунок оптимізації роботи енергосистеми, впровадження розподіленої
генерації, розгортання екологічно безпечних
та ефективних вугільних
альтернативних джерел енергії і технологій, у тому числі з використанням
природного газу.
У 2014 р. було прийнято План КНР на 2014–2020 рр. щодо протидії
кліматичним змінам у якому узагальнено і доповнено раніше прийняті програми.
У вересні 2015 р. на державному рівні повідомлено про запровадження з
2017 р. національного ринку торгівлі викидами вуглецю відповідно до якого
компанії, в яких фактичні обсяги викидів вуглецю перевищуватимуть урядові
норми, будуть піддаватися відповідним штрафним санкціям, а при зниженні обсягів
викидів – додатковими державними асигнуваннями.
На конференції Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в
Пекіні у 2015 р. Китаєм заявлено про план зниження до 2040 р. на 20% частки
виробництва енергії з викопного палива.
За даними МЕА, у рамках двосторонньої угоди між Китаєм і США про
зниження викидів парникових газів Китай має інвестувати до 2040 р. в будівництво
джерел енергії без викидів вуглецю до 2 трлн дол. США.
Вугілля. На Китай припадає 12,8% світових запасів вугілля, він займає перше
місце у світі щодо його видобутку.
У 2014 р. видобуток вугілля в Китаї вперше за багато років скорочено на 2,5%
– до 3 млрд 870 млн т. При цьому знижено рівень імпорту вугілля, який у 2013 р.
становив 320 млн т, а у 2014 р. – 290 млн т. Обсяги споживання вугілля знижено на
2,9%.
У Китаї вже сьогодні активно впроваджують заходи щодо закриття
низькоефективних вугільних потужностей, зокрема, у Пекіні і прилеглих районах
введено заборону на будівництво нових вугільних ТЕЦ з відповідною заміною їх на
газові енергетичні потужності та ПДЕ.
На вирішення екологічних проблем, у тому числі і в енергетиці, впливають
також рішення Паризької конференції СОР21, які потребують додаткових
інвестицій в процес уловлювання та захоронення викидів вуглекислого газу, у тому
числі і при виробництві електричної енергії.
За довгостроковими національними планами, частка вугілля в структурі
первинного енергоспоживання країни має поступово скорочуватися – із 69% у
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2013 р. до 65% у 2017 р., 63% у 2020 р. і 55% у 2040 р. при зростанні загальних
обсягів енергоспоживання, принаймні, удвічі.
Визначальну роль вугілля в енергетичному балансі країни пов'язано зі
стратегією самозабезпечення енергетичними ресурсами, що викликає особливу
увагу до інноваційного використання потенціалу вугільної галузі.
Одним із найбільш перспективних напрямів є отримання з вугілля рідких
вуглеводнів для використання їх як палива у двигунах внутрішнього згоряння.
Перероблення 1 т вугілля шляхом зрідження дозволяє отримати приблизно 2 бар.
дизпалива або бензину.
У рамках політики щодо підвищення ефективності енергетики Комісією з
розвитку і реформи КНР у 2006 р. прийнято рішення, згідно з яким потужність
заводу зі зрідження вугілля повинна становити не менше 3 млн т. Очікується, що до
2020 р. частку альтернативних нафтопродуктів, вироблених з вугілля, буде доведено
до 10% від загального обсягу споживання бензину, дизпалива, СПГ і олефінів.
Газ. Прогнозовані ресурси газу в Китаї становлять сьогодні близько
62 трлн м3, збільшившись на 77% в порівняно з 2007 р. До того ж, за оцінкою
Міністерства енергетики КНР, 3/5 ресурсів газу розташовуються на глибині понад
3500 м у віддалених регіонах країни, що істотно підвищує складність та вартість
його видобутку.
Обсяг видобутку природного газу з 2011 р. зріс на 25,7 млрд м3 і становив у
2014 р. 134,5 млрд м3.
Китайське керівництво бачить у розширенні видобутку газу спосіб зменшити
залежність від постійно зростаючого імпорту нафти за рахунок ресурсної
диверсифікації. Споживання природного газу на душу населення в Китаї сьогодні у
35 разів менше, ніж у Росії, і у 25 раз менше ніж у США.
Розвиток газової галузі Китаєм пов'язано з активною співпрацею із
зарубіжними компаніями, особливо у сфері застосування інноваційних технологій.
Наприклад, для глибоководного видобутку газу у 2014 р. уперше в історії китайської
промисловості в ході реалізації проекту почався видобуток газу з глибоководної
свердловини глибиною понад 1450 м. Реалізація проекту стала можливою завдяки
участі в ньому канадської компанії Husky Energy Inc., частка якої в китайській
компанії Liwan-3 (вартість – понад 6,5 млрд дол.) становить 49%.
Поряд з розвитком власної ресурсної бази Китай збільшує імпорт природного
газу, який до недавнього часу було пов'язано з постачанням по трубопроводах з
країн Центральної Азії і М'янми, а також скрапленого природного газу (СПГ) з
Катару, Австралії, Мозамбіку, Росії. У 2014 р. між компаніями «Газпром» і CNPC
було підписано 30-річну угоду на постачання за східним маршрутом у Китай
38 млрд м3 газу на рік. Вартість контракту – 400 млрд дол.
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Промислове виробництво сланцевого газу в КНР є незначним – у 2015 р.
видобуток його становив 6,5 млрд м3, а до 2020 р. передбачається довести до
59,43 млрд м3. Китай активно співпрацює з транснаціональними компаніями Shell і
ConocoPhilips у сланцевих проектах. Інвестиції Shell в їх розроблення в Китаї у
2011-2013 рр. становили 950 млн дол., а протягом п'яти наступних років вони мають
бути доведені до 1 млрд дол. на рік.
Ще одним продуктом, одержуваним при розробленні родовищ вугілля, є метан
вугільних пластів (МВП). Китай має значні запаси МВП, (понад 37 трлн м3.). У
2012–2014 рр. щорічний обсяг видобутого МВП становив близько 3 млрд м3, у
2015 р. його видобуток доведено 12,6 млрд м3.
Розвивається також і технологія отримання газу з вугілля. Перший завод з
виробництва газу з вугілля було введено у 2014 р. Загальна потужність чотирьох
таких заводів становитиме 15 млрд м3. Загальні інвестиції КНР у будівництво
потужностей з видобутку і транспортування газу з вугілля і розвиток даної
технології становлять 14 млрд дол. і продовжують зростати.
Нафта. Сьогодні Китай займає друге місце у світі щодо споживання нафти. У
2014 р. споживання нафти в Китаї становило 520,3 млн т (11,4% від
загальносвітового обсягу споживання). Але, не дивлячись на значні обсяги
видобутку – 211,4 млн т у 2014 р. (5% світового виробництва сирої нафти – 5 місце у
світі), Китай значно залежить від імпорту нафти. Зокрема, з 2005 р. по 2015 р. обсяг
нафтового імпорту зріс з 181 млн т до 335,5 млн т. Лідером з постачання нафти в
Китай є Саудівська Аравія, на частку якої припадає понад 19%, імпорт нафти з Росії
становить близько 10% від загального обсягу постачання нафти в країну.
Китай потребує ефективної системи забезпечення своїх потреб у нафті.
Основними компаніями, які проводять свою діяльність в нафтової галузі як в країні,
так і за кордоном є три найбільші нафтогазові компанії країни («три китайські
сестри»): CNOOC, SINOPEC, CNPC.
На материкових родовищах видобувається 85% нафти, на видобуток нафти на
шельфі припадає близько 15% всієї видобутої нафти в КНР. Велика частина
традиційних районів видобутку нафти поступово виснажується, тому Китай вкладає
значні інвестиції в розроблення технологій нафтовидобутку.
Зарубіжні інвестиції Китаю в нафто- і газовидобування припадають в
основному на глибоководні шельфові родовища в Західній Африці і Бразилії,
проекти розроблення нафтоносних пісків і видобутку сланцевого газу в Північній
Америці, а також будівництво терміналів із зрідження природного газу по всьому
світу. Рішенням проблеми дефіциту нафти є стратегія, спрямована на
нафтозаміщення, орієнтацію на раціональне освоєння і використання
високоякісного вітчизняного вугілля і природного газу, розвиток атомної енергії та
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гідроенергетики і створення державного резерву нафти.
У 2004 р. було розпочато масове будівництво нафтосховищ. Планами 10
п'ятирічки передбачено довести у 2016 р. сукупну місткість сховищ до 67 млн т.
Крім цих потужностей у країні вже діють комерційні сховища місткістю понад 40
млн т нафти.
Електроенергетика. Сьогодні Китай є лідером за багатьма показниками:
виробництва і споживання електроенергії, зокрема за кількістю генеруючих
потужностей на ТЕС і ГЕС та за обсягам введення нових потужностей.
У 2014 р в Китаї було вироблено електроенергії 5 583 ТВт·год (23,6% від
загальносвітового виробництва електроенергії).
Вже протягом багатьох років виробництво електроенергії в Китаї зростає
надшвидкими темпами На кінець 2015 р. потужність усіх видів електростанцій
Китаю становила 1506,7 ГВт, у тому числі ТЕС – 990,2 ГВт, ГЕС – 320 ГВт, АЕС –
23 ГВт, ВЕС – 129 ГВт.
За статистичними даними у 2015 р. Виробництво електроенергії в країні
перевищувало 5600 ТВт·год.
Імпорт електроенергії в Китай за останні роки був незначним – близько 2–
3 млрд кВт·год (0,4–0,6% від загального споживання).
В умовах оновлення ринку електроенергії Китай вкладає значні інвестиції у
розвиток електроенергетики. Тільки за період 2000–2013 рр. інвестиції в генерацію
електроенергії зросли з 103 млрд дол. у 2000 р. до 193 млрд дол. у 2013 р.
Прогнозується, що за період 2014–2035 рр. вони становитимуть 3587 млрд дол.
ТЕС. Основний обсяг виробництва електроенергії в КНР забезпечують
вугільні електростанції, що створює значні проблеми для навколишнього
середовища.
У країні успішно будуються потужні теплові електростанції на нових
технологіях. При цьому значні обсяги введення кондесаційних потужностей на ТЕС
орієнтуються на енергоблоки до 1000 МВт на надкритичних та супернадкритичних
параметрах пари, питомі витрати палива на яких є більш ніж на 10% нижчими проти
енергоблоків на докритичних параметрах пари, а також на технологіях спалювання
пилоподібного вугілля в циркулюючому псевдозрідженому шарі.
Вкладені інвестиції в будівництво нових і модернізацію старих ТЕС дозволили
істотно поліпшити показники ефективності роботи електростанцій. Так, за період
2006–2011 рр. витрати вугілля на виробництво 1 кВт·год електроенергії на
китайських ТЕС знизилися на 10% – з 367 до 326 грамів, впритул наблизившись до
показників у розвинених країнах. При цьому до обладнання з виробництва
електроенергії на ТЕС підвищено екологічні вимоги. Зокрема, уже сьогодні в Китаї
експлуатується близько 3000 енергоблоків (котлів) з циркулюючим киплячим
66

шаром, серед яких 32 блоки по 300 МВт, ще 50 знаходяться в стадії будівництва, або
проектування. У 2013 р. в Китаї введено в експлуатацію перший у світі енергоблок
за цією технологією потужністю 600 МВт.
Інвестиційному прориву сприяли успішне реформування та подальший
розвиток власного енергетичного машинобудування, будівельної індустрії і
проектно-конструкторського напряму, а також перехід всіх регіонів країни до
моделі енергоринку «Єдиний покупець», що забезпечило надходження інвестицій і
сприяло щорічному введенню в експлуатацію понад 100 ГВт енергетичних
потужностей. Лише в І кварталі 2014 р. у Китаї було введено в експлуатацію нові
енергоблоки загальною потужністю 36,7 ГВт.
За довгостроковим прогнозом до 2020 р. загальна потужність електростанцій
досягне 1760 ГВт, причому всі енергоблоки потужністю 600 МВт і вище в Китаї
функціонуватимуть на надкритичних параметрах пари, приблизно половину нових
енергоблоків планується споруджувати на ультранадкритичних параметрах пари.
ГЕС. Гідропотенціал КНР оцінюється в 600 ГВт. Загальна потужність ГЕС у
Китаї у 2015 р. становила 320 ГВт (26,4% світової потужності ГЕС при виробництві
гідроелектроенергії 998 ТВт·год (24,1% світового виробництва гідроенергії).
Очікується, що загальна потужність ГЕС у КНР до 2030 р. досягне 400 ГВт, а до
2050 р. – 450–500 ГВт.
В країні приділяється велика увага розвитку гідроенергетики. Зокрема, у
2013 р. з 40 ГВт нових потужностей у світовій гідроенергетиці 29 ГВт введено в
Китаї. Ще 20 ГВт було введено у 2014 р. У результаті чого до кінця 2014 р. частка
КНР у загальносвітових потужностях ГЕС наблизилася до 30%.
Найбільшою гідроелектростанцією у світовій гідроенергетиці є китайська ГЕС
«Три ущелини». Її потужність становить 22,5 ГВт, що в 1,6 рази є більшою від
бразильської ГЕС «Ітайпу», яка займає друге місце в рейтингу найбільших ГЕС
світу.
Китайські банки і компанії беруть активну участь в інвестуванні будівництва
330 об'єктів гідроенергетики в 74 країнах світу, переважно в країнах Азії і Африки.
Є домовленості ВАТ «РусГідро» (Росія) з корпорацією Сhina Three Gorges про
створення СП для будівництва та експлуатації нових ГЕС на Амурі сукупною
потужністю до 2 ГВт.
Розвиток гідроенергетики Китаю стимулює зростання досліджень і
вдосконалення технологій. Китай активно працює над створенням національної
науково-дослідної бази у сфері енергетики, для чого було створено численні
науково-дослідні інститути і державні дослідницькі центри.
Досягнення Китаю в галузі розвитку гідроенергетики особливо відзначено на
Всесвітньому конгресі з гідроенергетики, який відбувся 19–21 травня 2015 р. у
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Пекіні.
АЕС. Китай розглядає ядерну енергетику як важливу частину своєї
довгострокової стратегії, прагнучи досягти стійкого економічного розвитку та
скорочення викидів парникових газів. У 2015 р. в Китаї функціонувало 14 АЕС (31
енергоблоки) загальною встановленою потужністю 23 ГВт. На перспективу Китай
передбачає значні обсяги фінансування в розвиток атомної енергетики і поступову
переорієнтацію електроенергетики з ТЕС на АЕС і поновлювану енергетику. До
2020 р. потужність АЕС має бути доведено до 81 ГВт, у 2030 р. – до 200 ГВт. Таку
динаміку передбачено досягнути за рахунок введення в експлуатацію 32
споруджуваних сьогодні атомних реакторів і 54 запланованих. Згідно з планом 13-ї
п'ятирічки (2016–2020 рр.) в будівництво АЕС планується інвестувати 78 млрд дол.,
з щорічним введенням в дію 5–8 АЕС. При цьому передбачається використовувати в
основному національні атомні технології третього покоління.
ПДЕ. За останні п'ять років 40% світових нових потужностей ПДЕ було
побудовано в Китаї, а інвестиції в країні в чисту і поновлювану енергетику
перевищили сукупний загальний обсяг вкладених коштів Європи і США разом
узятих.
У рамках стратегічного плану країни встановлена потужність вітроенергетики
до 2020 р. повинна досягти 200 ГВт, а сонячних електростанцій – 100 ГВт.
У 2014 р. КНР інвестовано в розвиток ПДЕ 89,5 млрд дол. США (зростання на
32% проти попереднього року), що перевищує обсяги інвестицій всіх країн ЄС у цю
сферу.
Вже сьогодні за встановленими потужностями ВЕС (129 ГВт у 2015 р.) Китай
посідає перше місце у світі.
У Китаї також освоєно виробництво електроенергії з біосировини (в
основному із біогазу), лише за 2012 р. вироблено 27 млрд кВт·год електроенергії.
Країна також є лідером з розвитку гарячого водопостачання будівель за рахунок
сонячної конвекції – 70% від світового показника, а з виробництва гранул із
деревини КНР вже впритул наблизилася до Росії.
Електричні мережі. У країні немає єдиної енергосистеми. У Китаї працюють
шість регіональних енергосистем, що підвищує ризик локальних дефіцитів
електроенергії. Наприклад, гідропотенціал західної частини країни не може
використовуватися на повну потужність для електропостачання південних
прибережних провінцій. Крім того близько 11% потужностей ВЕС стали
недоступними для північних районів Китаю через недостатню пропускну
спроможність електричних мереж. У країні є потреба у транспортуванні
електроенергії на великі відстані – 1500–2000 км. Китай вкладає значні інвестиції в
будівництво нової інфраструктури, в першу чергу в мережі постійного струму, які є
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більш ефективними при передаванні значних обсягів електроенергії на великі
відстані.
Згідно з планами на 12-ту п'ятирічку в Китаї передбачалося до кінця 2015 р.
побудувати вісім ЛЕП надвисокої напруги (800–1000 кВ), а до 2020 року – 15.
Основними постачальниками технологічних рішень в частині високовольтних
мереж постійного струму для Китаю є шведський концерн ABB і німецький
Siemens.
Значні зусилля Китаю щодо забезпечення власної енергетичної безпеки
дозволили диверсифікувати поставки енергоресурсів і досягти значних успіхів у
розвитку інноваційних найбільш ефективних технологій у сфері енергетики.
Зокрема, китайські компанії активно діють на світовому ринку, збільшуючи власну
капіталізацію і нарощуючи участь китайського капіталу в зарубіжних енергетичних
проектах. Китай активно розвиває національну енергомашинобудівну та інші галузі,
які сприяють ефективному розвитку енергетики країни.
5. Україна. Інвестування в розвиток енергетики
Сьогодні в Україні створено правове поле для інвестування та розвитку
державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії
діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державноприватного партнерства в країні. За даними центральних і місцевих органів
виконавчої влади в Україні станом на 01.01.2016 р. на засадах державно-приватного
партнерства реалізується 177 проектів (укладено 146 договорів концесії, 31 договір
про спільну діяльність). На території України надано рівні умови діяльності
іноземним і вітчизняним інвесторам. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають
націоналізації. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від
16.03.2000 р. № 1547 -III Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами ратифіковано
Вашингтонську Конвенцію 1965 р. про порядок вирішення інвестиційних спорів.
Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння
та взаємний захист інвестицій з більш ніж 70 країнами світу. Зокрема, Законом
України від 03.06.2015 р. № 505-VIII ратифіковано Угоду між Україною та Японією
про сприяння та захист інвестицій.
Правовою основою стимулювання інвестиційної діяльності в Україні є
Конституція України, Закони України: від 10.09.1991 р. №1540а-ХІІ Про захист
іноземних інвестицій в Україні; від 18.09.1991 р. №1560 Про інвестиційну
діяльність (із змінами); від 19.03.1996 р. №93/96-ВР Про режим іноземного
інвестування (із змінами); від 04.07.2002 р. № 40-IV Про інноваційну діяльність (із
змінами); від 21.10.2010 р. № 2623-VI Про підготовку та реалізацію інвестиційних
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проектів за принципом «єдиного вікна»; від 08.09.2011 №3715-VI Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні (із змінами); від 05.07.2012 р. № 5080-VI
Про інститути спільного інвестування; від 06.09.2012 р. № 5205-VI Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць; від 07.04.2015 р. № 288- VIІІ Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів; від
07.04.2015 р. №289- VIІІ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту прав інвесторів. У лютому 2015 р. прийнято Закон України Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зняття регуляторних
бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та
стимулювання інвестицій (постанова Верховної Ради України від 12.02.2015 р.
№ 195-VIII).
Регулюють відносини у сфері інвестиційної діяльності також постанови
Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 р. № 139 Про затвердження Порядку
державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання; від
22.07.2015 р. № 571 Деякі питання управління державними інвестиціями (із
змінами) та інші нормативно-правові акти.
В Україні запроваджено ряд механізмів державного регулювання іноземного
інвестування, які відповідають міжнародним вимогам. Головним чином, це –
надання інвесторам податкових і митних пільг, дотацій, субсидій та субвенцій,
застосування норм пришвидшеної амортизації, використання механізму державноприватного партнерства, необхідність проведення експертизи інвестиційних
проектів, визначення умов користування природними ресурсами, надання
державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових
зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання, ліцензування окремих видів
господарської діяльності, установлення в деяких випадках державних фіксованих та
регульованих цін і тарифів, надання кредитів на пільгових умовах тощо.
Особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки, визначаються Податковим
кодексом України та Митним кодексом України. Обсяги коштів, що спрямовуються
на державне підтримання, щороку визначаються Законом Про Державний бюджет
України, а також відповідними місцевими бюджетами.
Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок
їх відбору, схвалення та реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Указом Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015 схвалено Стратегію
сталого розвитку «Україна – 2020». Основною метою державної політики
енергоефективного та енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із
впровадженням інноваційних технологій є зниження енергомісткості валового
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внутрішнього продукту на 20% до 2020 р. Для залучення інвестицій та підтримання
інвестиційної активності та захисту прав інвесторів передбачено забезпечити
ефективний захист права приватної власності, гармонізувати із законодавством ЄС
положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних
інвесторів і кредиторів, захисту економічної конкуренції, запровадження
стимулюючих механізмів інвестиційної діяльності, виходячи із найкращої світової
практики. Серед стратегічних індикаторів реалізації Стратегії «Україна – 2020» –
прогнозується надходження прямих іноземних інвестицій за період 2015 – 2020 рр.
понад $40 млрд.
Діюча сьогодні Енергетична стратегія України на період до 2030 р., схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №1071,
для реалізації стратегічних цілей розвитку ПЕК до 2030 р. передбачає загальний
обсяг необхідних інвестицій орієнтовно в обсязі $227 млрд, у тому числі в
електроенергетичну галузь (включаючи поновлювані джерела енергії) – $98 млрд; в
ядерну енергетику та в атомно-промисловий комплекс – $49 млрд; у вугільну галузь
– $10 млрд; у нафтогазовий комплекс – $70 млрд. Основними джерелами
фінансування потреб розвитку енергетики є: інвестиції компаній (приватних або
державних), власні кошти або позикове фінансування; регулювання цін і тарифів на
енергоресурси з урахуванням інвестиційної складової; прямі державні інвестиції (у
тому числі й за рахунок залучення зовнішніх позик від міжнародних організацій для
реалізації важливих інфраструктурних проектів).
Україна з 01.02.2011 р. набула статусу Договірної Сторони в Енергетичному
Співтоваристві (ЕС). Законом України «Про ратифікацію Протоколу про
приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство» від
15.12.2010 р. №2787-VI закріплено зобов’язання України щодо імплементації
основних актів енергетичного законодавства Європейського Союзу (ЄС).
У сфері енергоефективності Україна має імплементувати в національне
законодавство Директиву 2012/27/ЄС Про енергоефективність до 15.10.2017 р.
відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства з визначенням
національних цілей щодо підвищення енергетичної ефективності з актуалізацією
завдань стратегії країни кожні три роки – у 2017 і 2020 роках.
З ціллю імплементації Директиви 2006/32/ЄС розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 25.11.2015 р. №1228-р схвалено Національний план дій з
енергоефективності на період до 2020 року (НПД ЕЕ) та затверджено План заходів з
реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року.
Згідно з Планом заходів передбачено до 2020 р. забезпечити енергоощадність у
розмірі 9% від середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за
період протягом 2005 – 2009 рр., що становить 6,5 млн т н. е. шляхом реалізації
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заходів у чотирьох основних секторах: побутовому секторі (житлові будівлі) – 50%;
транспорті – 9%; сфері послуг (у тому числі бюджетні установи) – 16%;
промисловості – 25%. Крім того, НПД ЕЕ визначає проміжну мету – у 2017 р.
скоротити обсяги енергоспоживання на 5%.
Основними джерелами реалізації заходів НПД ЕЕ будуть державні інвестиції
за принципами співфінансування з кінцевими бенефіціарами від впроваджених
заходів (через створення Фонду енергоефективності); кошти міжнародних
фінансових організацій та проектів міжнародної технічної допомоги; кошти
енергосервісних компаній (виконавців енергосервісних договорів); кошти місцевих
бюджетів; приватних інвестицій самих бенефіціарів. Законодавством України
передбачено декілька видів державного підтримання у сфері енергоефективності,
яке може надаватися підприємствам: пряме бюджетне фінансування; звільнення від
ПДВ, ввізного мита, звільнення частини прибутку від оподаткування; установлення
спеціального тарифу на електроенергію; надання державних гарантій під відповідні
кредитні лінії.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 Р. №929 Про
продовження строку виконання Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243, продовжено її дію
до 2016 р.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. №1056 Деякі
питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження
(із змінами) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження, яким визначено механізм
використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, які
отримано від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування програми Підтримка
виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та
відновлювальних джерел енергії, а також коштів, передбачених у загальному фонді
державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергоощадності. Бюджетні кошти використовуються за
програмою
Реалізація
Державної
цільової
економічної
програми
енергоефективності на 2010 – 2016 роки з урахуванням положень Меморандуму
між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі від 01.12.2005 р. та Енергетичної стратегії України на період
до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 р. № 1071.
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 63 Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і
від 17 жовтня 2011 р. № 1056 орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
344,22 млрд грн, у тому числі 5,91 млрд грн – за рахунок державного бюджету;
15 млрд грн – за рахунок місцевих бюджетів; 323,31 млрд грн – за рахунок інших
джерел. На 2016 рік обсяг фінансування Програми із державного бюджету у 2016 р.
становить 0,89 млрд грн.
Відповідно до вимог Директиви №2009/28/ЄС Про заохочення до
використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 р. № 902-р затверджено Національний план дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року (НПД ВЕ) та План заходів з
реалізації Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до
2020 року. Головною метою НПД ВЕ є досягнення 11% частки енергії у 2020 р.,
отриманої з поновлюваних джерел енергії у кінцевому енергоспоживанні країни.
Виконання НПД ВЕ дасть можливість до 2020 р. зменшити використання
традиційних ПЕР в обсязі 8,6 млн т н.е. (9,2 млрд м3 природного газу). Орієнтовний
обсяг інвестицій, необхідний для реалізації НПД ВЕ, до кінця 2020 р. становитиме:
всього 294,5 млрд грн, у тому числі електроенергетика – 156,7 млрд грн.
Наказом Міненерговугілля України від 07.11.2014 р. № 796 затверджено План
заходів Міненерговугілля України з реалізації Національного плану дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року, в якому передбачено: розвиток
електрогенерувальних потужностей на основі використання поновлюваних джерел
енергії; нормативно-правове забезпечення розвитку поновлюваних джерел енергії;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій; розширення міжнародного
співробітництва у цій сфері тощо.
У грудні 2015 р. на 21-й конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату (UNFCCC) було прийнято нову міжнародну кліматичну угоду – Паризький
договір (COP21), який замінить Кіотський протокол з 01.01.2021 р. На Міжнародній
екологічній конференції у Парижі Україна поставила перед собою цільове завдання
в 2030 р. не перевищувати 60% від рівня викидів парникових газів 1990 р.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. №980-р Про схвалення
Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної
кліматичної угоди).
За даними голови ЄБРР (прес-конференція у м. Києві 18.02.2016 р.) для
скорочення викидів парникових газів українським компаніям виділено грантове
фінансування в розмірі близько $11 млн від європейських фондів. Програму
розраховано на три роки і вона підтримується грантовим фінансуванням
Глобального екологічного фонду в розмірі $7 млн та Інвестиційного фонду
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сусідства ЄС у розмірі 4 млн євро. Також у рамках цієї програми окремим
компаніям-клієнтам ЄБРР буде надано гранти в розмірі до 25% вартості нових
технологій, але не більше $1 млн.
Інвестиційні програми суб'єктів господарювання у сфері електроенергетики
розробляються, погоджуються та затверджуються згідно з Порядком формування
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або
електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та
гідроакумулюючих електростанціях, затверджених постановою НКРЕКП від
30.06.2015 р. № 1972, та Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з
передачі та постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
13.12.2012 р. № 1627 (із змінами). Порядок установлює процедуру подання,
формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з
метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень
та/або витрат у структурі тарифів на принципах економічної доцільності та
цільового використання коштів ліцензіатом.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р.
№ 648-р, яким схвалено План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і
теплоелектроцентралей у період до 2020 року (із змінами), за рекомендацією Уряду
НКРЕ враховано у тарифах на електроенергію для ТЕС і ТЕЦ складову, необхідну
для повернення кредитів та інвестицій і погашення облігацій, кошти від яких
використано для виконання цього плану.
Наказом Мінпаливенерго від 24.05.2006 р. № 183 затверджено Порядок
підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та
модернізації теплових електростанцій, який визначає умови, процедуру підготовки
і фінансування проектів реконструкції та модернізації ТЕС і порядок контролю за
реалізацією цих проектів. Загальна величина затвердженої інвестиційної складової
для 37 проектів реконструкції та модернізації, починаючи з 2007 р., становить
близько 17,5 млрд грн. Станом на 01.01.2016 р. завершено реалізацію 23 проектів
реконструкції, з них у 2015 р. – 3 проекти (реконструкція енергоблоків № 3
Запорізької ТЕС, № 9 Курахівської ТЕС, № 2 Трипільської ТЕС). Встановлену
потужність енергоблоків, за результатами реконструкції з 2009 по 2015 рр.,
підвищено до 379 МВт.
Для покращення інвестиційної привабливості вітчизняного паливноенергетичного комплексу та проведення якісних реформ в енергетиці, за даними
Міненерговугілля, у контексті започаткованих реформ на період 2015 – 2016 р.
розпочато або готується до реалізації ряд інвестиційних проектів, у тому числі за
рахунок кредитних коштів ЄБРР, МБРР, ЄІБ, KfW, DB та Державного банку
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розвитку КНР.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. №571
Деякі питання управління державними інвестиціями (із змінами) з метою
визначення доцільності підготовки державних інвестиційних проектів, проведення
державної експертизи та надання висновків за її результатами наказом
Міненерговугілля України від 26.02.2016 р. № 134 Про утворення комісії з відбору
державних інвестиційних проектів створено відповідну Комісію і затверджено
Положення про Комісію з відбору та затвердження державних інвестиційних
проектів та Порядок відбору державних інвестиційних проектів.
За даними Міненерговугілля наразі реалізуються такі інвестиційні проекти:
–
Передача електроенергії (загальна вартість становить $238 млн, позика
МБРР – $200 млн).
–
Реабілітація гідроелектростанцій (загальна вартість становить
$362 млн, позика МБРР – $166 млн).
–
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – ПС «Каховська»
(загальна вартість становить 450 млн євро, кредит ЄБРР – 175 млн євро та
кредит ЄІБ – 175 млн євро).
–
Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація
підстанцій) (загальна вартість становить 80,4 млн євро, у тому числі кредитні кошти
Уряду ФРН – 40,5 млн євро та KfW –25 млн євро).
–
Реабілітація гідроелектростанцій (загальна вартість становить
400 млн євро, кредит ЄБРР – 200 млн євро, кредит ЄІБ – 200 млн євро).
–
Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів
(вартість проекту становить 10,9 млрд грн, джерела фінансування – власні кошти
ПАТ «Укргідроенерго»). В рамках реалізації цього проекту на Дністровській ГАЕС
21.12.2015 р. введено в роботу третій гідроагрегат потужністю 324 МВт в
генераторному режимі.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 08.02.2011 р.
№5693/1/1-11 до листа Рахункової палати України від 03.02.2011 р. № 04-164 щодо
результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
передбачених Мінпаливенерго України на будівництво ліній електропередавання, та
відповідних рішень Міненерговугілля, ДП «НЕК «Укренерго» розроблено проект
документа Програма розвитку магістральних електричних мереж ОЕС України на
період до 2023р. Метою реалізації Програми є розвиток електромереж ОЕС України
напругою 220 – 750 кВ, спрямований на забезпечення надійного та ефективного
транспортування електроенергії для постачання вітчизняним споживачам, а також
здійснення її експорту, імпорту та транзиту з дотриманням сучасних вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища та енергоощадження. Обсяг
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фінансування заходів з нового будівництва, реконструкції та технічного
переоснащення магістральних і міждержавних електромереж ОЕС України на
період 2014 – 2023 рр. становить 90,7 млрд грн.
Відповідно до Закону України Про засади функціонування ринку електричної
енергії України та Порядку підготовки системним оператором плану розвитку
Об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, затвердженого
наказом Міненерговугілля від 29.09.2014 № 680, ДП «НЕК «Укренерго» готує План
розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, у
якому, зокрема, визначено: обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на
електроенергію, обсяги міждержавних перетоків електроенергії, обсяги необхідної
встановленої потужності електростанцій за видами генерування; об’єкти
магістральних (міждержавних) електромереж та терміни їх будівництва тощо.
Планом визначено потреби в інвестиціях у розвиток генерувальних потужностей та
магістральних (міждержавних) електромереж на наступні три роки та пропозиції
щодо джерел їх фінансування. ДП «НЕК «Укренерго» розроблено План розвитку
Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України на 2016 – 2025 роки, яким
передбачається будівництво нових підстанцій та ліній електропередавання,
реконструкція і модернізація наявних об’єктів магістральних (міждержавних)
електромереж із збільшенням їх потужності та пропускної здатності. Загалом, за
рахунок нового будівництва і реконструкції діючих об’єктів планується збільшення
обсягу трансформаторної потужності на 18413 МВ·А, а також будівництво
(реконструкція) 56 ліній електропередавання напругою 220 – 750 кВ загальною
протяжністю 3899 км. До Плану розвитку ОЕС України включено план
першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до
роботи з об'єднанням енергосистем європейських країн ENTSO-E, який необхідно
виконати протягом 2016 – 2017 рр. Загальна вартість цих заходів оцінюється в сумі
2,8 млрд грн.
Сукупні потреби в інвестиціях у розвиток генерувальних потужностей та
магістральних (міждержавних) електромереж ОЕС України на період 2016 –
2025 рр. оцінюються в обсязі 493,6 млрд грн, у тому числі на наступні три роки
(2016 – 2018 рр.) – в обсязі 280,9 млрд грн або 56,9 % від загальних потреб.
Орієнтовний розподіл потреб в інвестиціях на період 2016 – 2018 рр.
заплановано за такими джерелами фінансування: власні кошти підприємств – 29,5%;
кредитні кошти – 66,8%; інші джерела – 3,7%.
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Структура інвестицій в ОЕС України на період 2016 – 2018 рр. та до 2025 р.

Джерело: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/

Постановою НКРЕКП від 29.12.2015 р. №3147 схвалено Інвестиційну
програму ДП «НЕК «Укренерго» на 2016 рік на виконання якої передбачено: всього
6,65 млрд грн, з них кошти МБРР, ЄБРР – 2,49 млрд грн.
Фінансування об’єктів будівництва ліній електропередавання забезпечується
переважно за рахунок залучених кредитних коштів (позик) міжнародних фінансових
організацій. Ці кошти спрямовуються на поповнення спеціального фонду
державного бюджету та розподіляються на виконання бюджетних програм, у рамках
яких здійснюється реалізація окремих інвестиційних програм (проектів). У 2015 р. в
Україні діяли 4 проекти з будівництва та реконструкції ліній електропередавання,
для фінансування яких залучено кредитні кошти міжнародних фінансових
організацій на загальну суму $578,4 млн та 650,0 млн євро, а саме: МБРР (2 кредитні
лінії на загальну суму $578,4 млн), ЄБРР (2 кредитні лінії на загальну суму 325,0
млн євро) та ЄІБ (2 кредитні лінії на загальну суму 325 млн євро).
Одним із важливих проектів стало введення в роботу 21.12.2015 р. повітряної
лінії електропередавання напругою 750 кВ Рівненська АЕС – ПС «Київська»
протяжністю 346 км для видавання «замкнених» потужностей Рівненської та
Хмельницької АЕС загальною вартістю 364 млн євро (позика ЄБРР та ЄІБ – 300 млн
євро, власні кошти – 64 млн євро). Введення в експлуатація цієї повітряної лінії
дозволило компенсувати нестачу потужності центрального регіону ОЕС України, у
тому числі м. Києва та Київської області.
Продовжуються роботи з формування інвестиційних програм на подальший
період у відповідності до розпорядження НКРЕКП від 03.03.2016 р. № 3-р Про
затвердження графіка надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм
ліцензіатів НКРЕКП з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, з розподілу електричної енергії
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(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік.
На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р.
№ 213 - р Про затвердження Плану заходів з виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України (із змінами) та Стратегії сталого розвитку «Україна2020» у 2015 році та від 08.04.2015 р. № 346-р Про схвалення розроблених
Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементації деяких
актів законодавства ЄС в енергетичній сфері Міненерговугілля у тісній співпраці з
представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства розроблено проект
Закону України Про ринок електричної енергії України, який подано до Верховної
Ради України.
За участі провідних експертів делегації ЄС в Україні та організацій, задіяних у
наданні технічної допомоги щодо впровадження нової моделі ринку електроенергії –
Проектного офісу Секретаріату ЕС і Технічного секретаріату INOGАТЕ прийнято
План-графік впровадження нової моделі ринку електричної енергії та розроблення
необхідних підзаконних нормативно-правових актів.
Реалізація законопроекту буде сприяти реформуванню та подальшому
розвитку енергетичної галузі, можливості інтеграції в європейські ринки
електроенергії, залученню інвестицій в енергетичну галузь.
Сьогодні для країни важливим є розроблення системи державних,
регіональних і галузевих інвестиційно-інноваційних програм, спрямованих на
збільшення внутрішніх та іноземних інвестицій за рахунок кредитних і податкових
пільг. Прямі іноземні інвестиції привносять сучасні інноваційні технології, для
підвищення конкурентоспроможної вітчизняної продукції, а також прискорюють
процес входження країни у світові енергетичні ринки.
Створення сприятливого інвестиційного клімату передбачається забезпечити,
насамперед, через формування конкурентних ринків на базі прозорої регуляції за
європейськими правилами, інтеграції енергетичної інфраструктури України з
енергосистемами країн ЄС, дотримання принципу верховенства права та реалізації
механізму державно-приватного партнерства.

78

Додаток 1
Фактичні та прогнозовані інвестиції в енергетику
Світ

ЄС

США

500

14494

14 883

152

3 214

11062
9 014
902
1 146
7457
5 135
2 322
690
508
181
19258
2 877
1 918
930
1 722
8 809
892
2 097
3 027
1 724
1 586
4 265
920

129
102
9
19
112
70
42
16
9
7
236
44
12
30
4
87
11
11
29
33
22
80
7

4645
4 087
124
434
3296
2 177
1 119
250
202
47
6157
852
367
471
389
2 736
371
303
1 112
720
546
1 635
146

3 840
3 334
113
393
2 801
1 867
934
167
131
36
7 608
1 046
616
422
643
3 915
450
446
1 600
886
527
1 478
467

20
13
1
6
30
12
19
3
1
2
96
12
3
9
1
53
8
3
17
23
4
26
2

394
242
15
136
531
254
276
19
12
7
2 227
224
103
117
166
1 182
160
100
574
254
139
516
44

8002

13531

4630

6807

2170

739
284
455
4 928
4 496

1 371
529
842
8 120
7 267

219
85
134
2 629
2 536

425
196
229
3 540
3 406

82
29
53
1 187
1 175

Сценарій
450

39387

13671
11 284
986
1 401
8771
6 138
2 633
1034
736
298
16370
2 635
1 528
1 054
1 061
5 857
639
1 507
1 989
1 276
1 787
5 030
320

Сума інвестицій

Нова
політика

40165

427
320
54
52
252
152
100
61
31
30
479
106
55
46
8
153
17
52
43
37
48
164
10

Середньорічні
інвестиції

1230

2014-35
2000-13
2014-35
2014-35
Інвестиції у постачання енергії (млрд, $2012 р.)

Сценарій
450

2014-35

Китай

Сума інвестицій

Нова
політика

2000-13

Середньорічні
інвестиції

2014-35

Сценарій
450

2014-35

Нова
політика

2000-13

Нова
політика

Сценарій
450

Середньорічні
інвестиції

Сума інвестицій

Сценарій
450

Середньорічні
інвестиції

Сума інвестицій

Нова
політика

Середньорічні
інвестиції

Всього в постачання
енергії
Нафта
Розвідка та добича
Транспорт
Обробка
Природний газ
Розвідка та добича
Транспорт
Вугілля
Гірнича справа
Транспорт
Електроенергетика
Викопні види палива
Вугілля
Природний газ
Атомна енергетика
ПДЕ
Біо
Гідро
Вітер
Сонце
Передавання
Розподіл
Біопаливо

ОЕСР

Сума інвестицій

2000-13

2014-35

2014-35

2000-13

2014-35

2014-35

3 528

188

6 012

6 468

176

5 745

6 218

358
223
13
122
453
236
217
16
9
7
2 566
161
76
82
242
1 513
178
147
727
306
153
497
136

53
41
5
7
49
35
14
6
4
2
75
19
4
15
0
16
2
1
9
4
12
28
5

2 260
2 021
46
193
1 500
1 057
443
102
89
14
2 052
373
185
183
90
771
143
57
292
212
254
564
98

1 903
1 683
45
176
1 261
863
398
65
52
13
2 968
705
472
230
180
1 344
192
71
514
286
235
503
270

38
22
4
12
9
6
3
26
15
11
103
33
31
2
2
36
2
22
9
3
9
23
0

1 072
715
83
274
657
448
209
404
335
69
3 587
404
332
70
293
1 174
87
311
508
207
548
1 169
26

828
587
79
162
654
417
236
283
239
44
4 361
727
623
103
510
1 720
157
339
744
320
452
951
93

2998

1331

1930

1566

2526

154
77
77
1 560
1 535

70
35
35
778
710

140
68
73
904
816

270
125
145
1106
1091

420
165
256
1660
1614

Енергоефективність (млрд, $2012 р.)
Всього в
енергоефективність
Промисловість
Енергомісткіста
Не енергомістка
Транспорт
Дороги
Авіація, навігація та
залізниця
Будівлі

432

854

93

134

13

25

69

88

14

46

2 334

4 040

1 782

2 842

900

1 285

483

886

190

446

У цілому в енергоефективність та постачання енергії (млрд, $2012 р.)
Загальна сума

48167

52918

19124

21690

5384

Джерело: World Energy Investment Outlook 2014
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6526

7343

8398

7311

8744

Додаток 2
Питомі інвестиції в ТЕС різних технологій окремих країн
Країна
США

Китай

Південна
Корея
США

Китай

Німеччина
Південна
Корея

США

Китай
Нідерланди
Німеччина

Установлена
Параметри пари
Період
ТЕС
потужність,
будівництва,
МПа
°С
МВт
роки
Вугільні електростанції на субкритичні параметри пари
Nebraska City РР № 2 (штат
Nebraska)
Plum Point РР (штат Arkansas)

Питомі
інвестиції,
дол./кВт*

682

17,4

565/565

2005–2009

1041

2х720
(2х665 нетто)

17,4

565/565

2006–2010
(блок № 1)

1464
(1585) **

2009–2011

561

2009–2012

593

2010–2013

608

1995–2001

1 125

Donsie Solid PP. Phase II
2х330
16,7
538/538
(провинция Gansu, r. Lanzhou)
Tai Tang Guiguan Hop Hill РР
2х600
16,7
538/538
(провинция Guangxi. r. Heshan)
ZhuzhouYouxian РР (провинция
2х600
16,7
538/538
Hunan, r. Zhuzhou)
Dangjin TPP, блоки № 1 4
(провинция Chungcheong, г.
4х600
16,7
538 538
Dangjin)
Вугільні електростанції на понадкритчнні параметри пари
Comanche PP. блок № 3 (г.
820
26.2
568 596
Pueblo, штат Colorado)
(750 нетто)
Oak Grove РР(і. Franklin, штат
2х870
25.7
543/541
Texas)
(2х800 нетто)
Iatan 2 РР(r. Weston, штат
930
25,5
585/585
Missouri)
(850 нетто)
Datang Hushan PP (i. Huaibei,
2х660
25,4
571 569
провинция Anhui)
False Creek PP (i. Yibin,
2х600
24,2
566 566
провинция Sichuan)
Lippendorl PP (Saxony)
2х933
26,7
554 583
BoA PP. блоки F&G (r. Neurath.
2х1100
26,0
595 595
Northrhi- ne-Westphalia)
Hadong PP. блоки№ 1 - 6 (г.
6х500
25,5
569 596
Hadong-gun)
Yonghungdo PP. блоки№ 1 . 2 (г.
2х800
25,5
569 569
Inch- won-shi)
Вугільні електростанції на суперпонадкритичні параметри пари
Red Rock PP. проект (штат
950
26,0
600/610
Oklahoma)
John W. Turk PP (штат Arkansas,
600
25,1
602/610
Hempstead County)
YuhuanPP (r. Taizhou, провинция
4x1000
26,2
600/600
Zhejiang)
Haifeng PP (r. Shanwei,
2x1000
27,0
600/610
провинция Guangdong)
Eemshafen PP (r. Groningen)
2x800
28,5
600/610
BoxbergR (r. Boxberg.
муниципалитет Upper Lusatia
675
28,0
600/610
земля Saxony)
Lunen (район Unna, земля North
810
28,5
600/610
Rhine-Westphalia)
Hamm-Uentrop (D&E) (r. Hamm,
2x820
28,5
600/610
земля North Rhine-Westphalia)
Datteln № 4 (область Ruhr, земля
1 100
30,4
600/620
North Rhine-Westp- halia)

80

2005–2010
2007–2010
2005–2010

1707
(1867) **
1868
(2031) **
2138
(2339) **

2010–2013

638

2009–2011

676

1997–2001

1590

2006–2010

1525

1993–2001

1333

2000–2004

1563

Рік пуску
-

1895

2012

3000

2007

628

2014

644

2012

2096

2012

1911

2013

2230

2013

1829

2014

1512

Установлена
Параметри пари
Введення в
Питомі
потужність,
експлуатацію,
інвестиції,
МПа
°С
МВт
рік
дол./кВт
Найбільші ТЕС з циркулючим пиплячим шаром під тиском
Китай
Baima РР, блок № 4 (провінція
300
17,5
540/540
2006
833
Sichuan)
Guojinmei РР (провінція Shanxi)
2x300
17,5
540/540
2012
726
Baima PP. блок № 5
600
25,4
571/569
2011
828
(провінція Sichuan)
Польща
Turovv PP. блоки № 4-6
3x262
17,0
568/568
2004
1006
(воєводство Lower Silesia)
Polaniec РР (воєводство
205
12,72
535/535
2012
1415
Swigtokrzyskie)
Lagisza PP. блок № 1
2x255
28,2
563/583
2009
1478
(воєводство Silesia)
США
Rodemacher № 3/Cleco Madison
660
17,6
566/566
2010
1515
№ 3 (штат Louisiana)
Virginia City Hybrid Energy
2x97,5
17,5
541 541
2012
3025
Center (штат Virginia)
Фінляндія
Jyvaskyla PP
200
16,4
560/560
2010
1688
Франція
Provence, Gardanne – Meyreuil
250
19,3
565/565
1996
920
Найбільші ТЕС ПГУ з киплячим шаром під тиском
Швеція
Vartan (м. Stockholm)
135
13,7
530
1989
1704
США
Tidd (штат Ohio)
1990.
74/70
9
496
У 1995 р.
2566
законсервована
Mcintosh
У 2003 р.
265/240
16,6
538/538
1533
(м. Lakeland, штат Florida)
проект
Іспанія
Escatron
79,5
9,4
513
1991
2012
Німеччина Cottbus
74
14,2
537/537
1998
2635
ТЕС на основі ПГУ з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля
Нідерланди Nuon Willem-Alexander
253/284
Вугілля
1994
1865/1672
(м. Buggenum)
США
Wabash River
Вугілля,
1672/1348 (дол.
262/325
1995
(м. Terre Haute, штат Indiana)
нафтовий кокс
2000 р.)
Polk County
1650/1463 (дол.
250/282
Вугілля
1996
(м. Tampa, штат Florida)
2001 р.)
Pinon Pine
Бітумінозне
1998
100/145
3360/2320
(м. Reno, штат Nevada)
вугілля
Edwardsport
630/800
Вугілля
2012
5635/4438
(м. Edwardsport, штат Indiana)
Чехія
Vresova (край Karlovy Vary)
351 (у 2005 р.
285/225 (дол.
Буре вугілля
1996
до 385/430)
1996 р.)
Німеччина Schwarze Pumpe
45/75
Буре вугілля
1997
5120/3072
(м. Spremberg, Saxony)
Іспанія
Puertollano (м. Puertollano, Cuidad
1850/1646 (дол.
208/335
Вугілля
1998
Real, Castile-La Mancha)
1991 р.)
Італія
ISAB Energy O'. Priolo, Erg
Нафтові
521/563
1999
2303/2131
Petrol і 11ПЗ, Sicilia)
залишки
Sarlux (м. Sarroch, Saras НПЗ,
Нафтові
452/561
2000
2367/1907
Sardinia)
залишки
Арі Energia (м. Ancona,
Нафтові
1959/1665 (дол.
244/287
2001
Marittima НПЗ. Falconara)
залишки
1996 р.)
Nakoso (м. Iwaki. префектура
220/250
Вугілля
2007
3636/3200
Fukushima)
Китай
Green Gen (м. Tianjin)
250
Вугілля
2012
1355
Країна

ТЕС

* Тут і далі – долар періоду будівництва. ** Включає систему видалення ртуті із димових газів.
Джерело: за матеріалами доповіді «Надкритичні вугільні електростанції», Міжнародної конференції
«Передові технології та найкращі практики для теплових електростанцій на надкритичні параметри
пари», Кіт Бернелл
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Окремі скорочення
МЕА – (IEA, International Energy Agency) Міжнародне Енергетичне Агентство
ОЕСР – (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) Організація
економічного співтовариства та розвитку
OPEC – (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Організація країн-експортерів нафти
WEC – (World Energy Council) Світова енергетична рада
EIA – (Energy Information Administration) Управління енергетичної інформації США
WEO – (World Energy Outlook) Прогноз світової енергетики
COP21 – («21st Conference of the Parties») кліматична угода – Паризький договір, прийнятий на
Рамковій конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC), грудень 2015 р.
EWEA – (European Wind Energy Association) Європейської асоціації з вітроенергетики
TAP – (Trans Adriatic Pipeline) Трансадріатичний трубопровід
TANAP – (Trans-Anatolian Gas Pipeline) Трансанатолійський газопровід
SCPX – (South Caucasus Pipeline Expansion) Південно-Кавказький газопровід
ПГК – Південно газовий коридор
ГІЄ – газова інфраструктура Європи
ПСГ – підземні сховища газу
Smart Grid – «інтелектуальні» мережі
Smart Metering – «інтелектуальні» системи обліку
ПіР – передавання і розподіл
KfW – (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Німецький державний банк розвитку
WBG – Група Світового банку
EIB – Європейський інвестиційний банк, ЄІБ
ЄБРР – Європейський банк реконструкції і розвитку
ПЕК – паливно енергетичний комплекс
SubCr – ТЕС із субкритичними параметрами пари
SC – ТЕС з надкритичними параметрами пари
USC – ТЕС із супернадкритичними параметрами пари
CFB – ТЕС з циркулюючим киплячим шаром
PFBC – ТЕС ПГУ з киплячим шаром під тиском
IGCC – ТЕС на основі ПГУ з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля
МВП – метан вугільних пластів
Set-Plan – (Strategic Energy Technology Plan) стратегічний план з енергетичних технологій
СТВ – система торгівлі викидами вуглецю
УЗВГ – уловлювання та захоронення вуглекислого газу
ПЕБ – паливно-енергетичний баланс
ПДЕ – поновлювані джерела енергії
ВВП – валовий внутрішній продукт
ПДВ – податок на додану вартість
ПКС – паритет купівельної спроможності
ККД – коефіцієнт корисної дії
СПГ – скраплений природний газ
ПГ – природний газ
ФЕП – фотоелектроперетворювач
СТВ – системи торгівлі викидами вуглецю
НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
НПД ЕЕ – Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
НПД ВЕ – Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року
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