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Ïðîãíîç êîí’юíêòóðè ðèíêó åëåêòðîåíåðã³ї Çàх³äíîãî ðåã³îíó

Проаналізовано основні прогнозні показники Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. 
Відзначено, що вони потребують корегування з огляду на те, що даний документ складено у 
2005 р. і за період 2006-2008 рр. реальні показники розвитку галузі відрізнялися від прогнозованих, 
а також зважаючи на кризовий стан економіки України. Обґрунтовано недоцільність значного 
нарощування потужностей на АЕС. Зважаючи на вищезазначене, розроблено прогнозний баланс 
електроенергії для Західного регіону, в якому передбачено введення в експлуатацію лише одного 
блоку потужністю 1 ГВт на Рівненській АЕС, зростання потужності (порівняно з 2008 р.) ТЕС в 
1,4 разу, ТЕЦ – 1,75 разу, ГЕС – у 8,5 разу, блок-станцій та інших джерел – у 5,2 разу, що призведе 
до збільшення маневрових потужностей в регіоні та покращення стану електрозабезпечення.
Ключові слова: електроенергія, Західна електроенергетична система, прогнозний баланс 
електроенергії, генеруючі потужності, коефіцієнт використання встановленої потужності.1 

Ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè çàçíà÷åí³ 
в  Енергетичній  стратегії  України  на  період  до  2030  р.  (далі  –  Енергетична 
ñòðàòåã³ÿ), ÿêà ñõâàëåíà ðîçïîðÿäæåííÿì Кàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (КÌÓ) 
№145-ð â³ä 15.03.2006 ð. [1]

Íà äóìêó àâòîðà, â äàíîìó äîêóìåíò³ íå çîâñ³ì êîðåêòíî âèçíà÷åí³ íàïðÿìè 
ðîçâèòêó åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ïåðåäáà÷åíå çíà÷íå çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ åíåðãîáëîê³â АÅÑ (ïëàíóºòüñÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 22 áëîê³â (13 
íîâèõ òà 9 çàì³ùóþ÷èõ) ïîòóæí³ñòþ 1000-1500 ÌВò) íå çàáåçïå÷èòü ïîë³ïøåííÿ 
³ñíóþ÷î¿ â Îá’ºäíàí³é åíåðãåòè÷í³é ñèñòåì³ (ÎÅÑ) Óêðà¿íè íååôåêòèâíî¿ ñòðóêòóðè 
ãåíå ðóþ÷èõ ïîòóæíîñòåé (íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü íå ìåíøå 15% ìàíåâðîâèõ 
потужностей  –  це  здебільшого  ГЕС)  [1],  частка  їх  встановленої  потужності  в 
Óêðà¿í³ ñòàíîì íà 01.01.2009 ð. ñêëàäàëà 9,68%), àäæå АÅÑ ïðàöþþòü ó áàçèñí³é 
÷àñòèí³ ãðàô³êà íàâàíòàæåííÿ. Ìàíåâðîâ³ ïîòóæíîñò³ íåîáõ³äí³ äëÿ êîìïåíñàö³¿ 
êîëèâàíü íàâàíòàæåííÿ, à òàêîæ äëÿ ðåãóëþâàííÿ ÷àñòîòè â åíåðãîñèñòåì³. В 
Çàõ³äí³é åëåêòðîåíåðãåòè÷í³é ñèñòåì³ (ÅÅÑ) âñòàíîâëåíà ïîòóæí³ñòü ГÅÑ ñòàíîì íà 
01.01.2009 ð. ñòàíîâèëà ëèøå 0,51%, ³ ÿê ìàíåâðîâ³ ïîòóæíîñò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
òàêîæ åíåðãîáëîêè ÒÅÑ, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîã³ðøåííÿ ïîêàçíèê³â ¿õ ðîáîòè.

В Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿ äàí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ áàëàíñó åëåêòðîåíåðã³¿ íà 
ïðîãíîçîâàí³ ïåð³îäè (2010, 2015, 2020, 2030 ðð.) ´ðóíòóþòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ 
àíàë³çó òåíäåíö³é çì³í ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè 
äî 2030 ð., ùî â³äîáðàæàþòü ïðîãíîçîâàí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè òà ðåñóðñíî¿ 
áàçè ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé ¿¿ ðîçøèðåííÿ. Вðàõîâóþ÷è ïåâíó íåâèçíà÷åí³ñòü 
çì³í çîâí³øí³õ óìîâ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè ó ìàéáóòíüîìó, ïîðÿä 
³ç îñíîâíèìè (áàçîâèìè) ïðîãíîçíèìè åëåêòðîáàëàíñàìè êðà¿íè ðîçãëÿíóòî òàêîæ 
åëåêòðè÷í³ áàëàíñè, ùî â³äïîâ³äàþòü îïòèì³ñòè÷íîìó òà ïåñèì³ñòè÷íîìó ñöåíàð³ÿì 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ц³ åëåêòðîáàëàíñè îêðåñëþþòü, â³äïîâ³äíî, 
âåðõíþ òà íèæíþ ìåæó ìîæëèâèõ â³äõèëåíü ïîêàçíèê³â âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â³ä áàçîâîãî ïðîãíîçó íà ïåðñïåêòèâó äî 2030 ð. [1]. 

Çã³äíî ç Åíåðãåòè÷íîþ ñòðàòåã³ºþ, î÷³êóºòüñÿ ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ 
електроспоживання з досягненням 198,9 млрд. кВт·год. у 2010 р., 231,0 млрд. 
кВт·год. – у 2015 р., 287,0 млрд. кВт·год. – у 2020 р., 395,1 млрд. кВт·год. – 
ó 2030 ð. (ðèñ. 1). Ñåðåäíüîð³÷íèé ïðèð³ñò ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ äî 
2030 ð. î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ 3,2%. Çà ïåñèì³ñòè÷íèì ñöåíàð³ºì ñåðåäíüîð³÷íèé 
приріст електроспоживання оцінюється у 2,6%; за оптимістичним – у 3,7%.

© Я.І. Олійник, 2010.



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №3 201

Прогноз кон’юнктури ринку електроенергії Західного регіону

Íàéá³ëüøèì ñïîæèâà÷åì ñåðåä ãàëóçåé åêîíîì³êè Óêðà¿íè çàëèøàòèìåòüñÿ 
ïðîìèñëîâ³ñòü, åëåêòðîñïîæèâàííÿ ÿêî¿ â 2030 ð. îö³íþºòüñÿ íà ð³âí³ 
169,8 ìëðä. кВт·год (середньорічний приріст складатиме 2,4%). За цей період 
åëåêòðîñïîæèâàííÿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ çðîñòå ìàéæå âòðè÷³ (ç 3,4 äî 
10,1 ìëðä. кВт·год).  Електроспоживання  в  будівництві  зросте  до  5,8  млрд. 
кВт·год у 2030 р., на транспорті – до 12,9 млрд. кВт·год, в житлово-комунальному 
господарстві та побуті (з врахуванням електроопалення) – до 143,6 млрд. кВт·год.

Çà ðàõóíîê ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç çíèæåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ âèòðàò 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ìåðåæàõ ¿õ îáñÿã ñë³ä î÷³êóâàòè ó 2010 ð. íà ð³âí³ 11,7% 
від загального відпуску електроенергії в мережу, у 2015 р. – 9,7%, у 2020 р. – 
8,4%, у 2030 р. – 8,1%. 

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîïèòó â åëåêòðè÷í³é åíåðã³¿ òà ¿¿ åêñïîðòó çã³äíî ç 
áàçîâèì ñöåíàð³ºì ðîçâèòêó åêîíîì³êè êðà¿íè äî 2030 ð. íåîáõ³äíî çá³ëüøèòè 
ïîòóæí³ñòü ãåíåðóþ÷èõ åëåêòðîñòàíö³é äî ð³âíÿ 88,5 ГВò (òàáë. 1). Çà 
ïåñèì³ñòè÷íèì ñöåíàð³ºì ðîçâèòêó åêîíîì³êè öåé ð³âåíü ñêëàäå 74,9 ГВò, çà 
оптимістичним – 98,6 ГВт. Прогнозується збільшення встановленої потужності 
АÅÑ, ГÅÑ òà ГАÅÑ, à òàêîæ áëîê-ñòàíö³é òà åëåêòðîñòàíö³é, ùî âèêîðèñòîâóþòü 
â³äíîâëþâàí³ äæåðåëà åíåðã³¿ (ВÄÅ).

Íà ê³íåöü ïðîãíîçíîãî ïåð³îäó (2030 ð.) î÷³êóºòüñÿ çíà÷íå çá³ëüøåííÿ âèðîá-
íèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ íà АÅÑ (ó 2,5 ðàçó ïîð³âíÿíî ç 2005 ð.). Çðîñòàííÿ 
âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ íà ÒÅÑ ³ ÒÅЦ òåæ áóäå çíà÷íèì ³ ñòàíîâèòèìå 
121,1%. Вèðîáíèöòâî åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ íà ГÅÑ òà ГАÅÑ çðîñòå â 1,5 ðàçó, à 
блок-станціями та іншими джерелами – в 1,8 разу.

Îáñÿãè âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ àòîìíèìè åëåêòðîñòàíö³ÿìè çá³ëüøóâàòè-
ìóòüñÿ ÿê çà ðàõóíîê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèõ åíåðãîáëîê³â АÅÑ, òàê ³ çà 
ðàõóíîê ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â ç ïðîäîâæåííÿì òåðì³íó åêñïëóàòàö³¿, 
ùîíàé ìåíøå íà 15 ðîê³â. Ïðè öüîìó ó 2030 ð. â åêñïëóàòàö³¿ ïåðåáóâàòèìóòü 9 ñüîãîäí³ 
ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â (7 ç íèõ ç ïîäîâæåíèì òåðì³íîì åêñïëóàòàö³¿). Çàïëàíîâàíå 

 Таблиця 1 

Прогнозна структура генеруючих потужностей електростанцій України  
(за базовим сценарієм), ГВт [1] 

Вид електростанції 2010 2015 2020 2030 

Теплові конденсаційні електростанції та теплоелектроцентралі 24,5 28,9 33,4 42,2 
Атомні електростанції 13,8 15,8 21,8 29,5 
Гідроелектростанції та гідроакумулюючі електростанції 7,4 8,7 9,6 10,5 
Блок-станції та інші джерела 3,5 4,7 5,8 6,3 
Встановлена потужність, всього 49,2 58,1 70,6 88,5 
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ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 22 áëîê³â îá´ðóíòîâóºòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó íàÿâí³ñòþ âëàñíèõ 
сировинних  ресурсів  урану,  а  також  –  стабільною  роботою  АЕС,  потенційними 
ìîæëèâîñòÿìè êðà¿íè ùîäî ñòâîðåííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòóæíîñòåé íà АÅÑ, íàÿâíèìè 
òåõí³÷íèìè, ô³íàíñîâèìè òà åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè òåïëîâî¿ åíåðãåòèêè. 

Çà óìîâè âõîäæåííÿ ÎÅÑ Óêðà¿íè â ðåæèì ïàðàëåëüíî¿ ðîáîòè ç 
åíåðãîñèñòåìîþ UCTE, çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â åêñïîðòó â Ìîëäîâó òà Б³ëîðóñü, 
à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ åêñïîðòó åëåêòðîåíåðã³¿ â Ï³âäåííî-ªâðîïåéñüê³ òà 
Бàëò³éñüê³ êðà¿íè, åêñïîðòí³ ïîñòàâêè åëåêòðîåíåðã³¿ çðîñòóòü äî 11,35 ìëðä. 
кВт·год у 2010 р., 20 млрд. кВт·год – 2020 р., 25 млрд. кВт·год – 2030 р.

Ó òàáëèö³ 2 ïîäàíî ðîçðîáëåíèé â Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿ ïðîãíîçíèé áàëàíñ 
åëåêòðîåíåðã³¿ â Óêðà¿í³ äî 2030 ð. (çà áàçîâèì ñöåíàð³ºì):

Äëÿ âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â ðîçâèòêó åëåêòðîåíåðãåòèêè Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà-
¿íè íåîáõ³äíî ñêëàñòè ïðîãíîç êîí’þíêòóðè ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ðåã³îíó, ùî 
äîçâîëèòü ó ïîäàëüøîìó âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîáîòè ðåã³îíàëüíî¿ âëàäè, 
підприємств, установ та організацій у сфері електроенергетики – щоб забезпечити 
ñòàëèé ðîçâèòîê åëåêòðîïîñòà÷àííÿ åêîíîì³êè òà íàñåëåííÿ ðåã³îíó.

Прогноз  кон’юнктури  ринку  електроенергії  Західного  регіону  (а  саме  – 
ðåã³îíàëüíîãî (ðîçäð³áíîãî) ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿, ÿêèé îõîïëþº Вîëèíñüêó, 
Çàêàðïàòñüêó, Іâàíî-Фðàíê³âñüêó, Ëüâ³âñüêó òà Ð³âíåíñüêó îáëàñò³, ùî ïåðåáóâàþòü 
ó ñêëàä³ Çàõ³äíî¿ ÅÅÑ) äîö³ëüíî ðîçðîáèòè, âèõîäÿ÷è ³ç ïðîãíîçíèõ ïîêàçíèê³â 
ðîçâèòêó åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè, çàçíà÷åíèõ â Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿ 

Аëå, îñê³ëüêè Åíåðãåòè÷íà ñòðàòåã³ÿ áóëà ñêëàäåíà ó 2005 ð. ³ çà ïåð³îä 2005-
2008 ðð. ðåàëüí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ãàëóç³ â³äð³çíÿëèñÿ â³ä çàïëàíîâàíèõ, òîìó 
íåîáõ³äíî çðîáèòè â³äïîâ³äí³ êîðåãóâàííÿ ³, çâàæàþ÷è íà íèõ òà âðàõîâóþ÷è 
îñíîâí³ ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿, ñêëàñòè 
ïðîãíîç êîí’þíêòóðè ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿ Çàõ³äíîãî ðåã³îíó.

Òàê, çâàæàþ÷è íà òåíäåíö³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ â åëåêòðîåíåðãåòèö³ Óêðà¿íè 
(çíèæåííÿ âèðîáíèöòâà, ñïîæèâàííÿ òà åêñïîðòó åëåêòðîåíåðã³¿, çóìîâëåíå 
ñïàäîì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ íà áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâàõ òà çóïèíêîþ 
âèðîáíèöòâ ó çâ’ÿçêó ³ç ñêîðî÷åííÿì ðèíêó çáóòó ïðîäóêö³¿ ÿê â Óêðà¿í³, òàê 
³ â ñâ³ò³, çíèæåííÿì ðîçäð³áíèõ ö³í íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ó êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè òà ï³äâèùåííÿì îïòîâèõ ö³í â Óêðà¿í³), ìîæíà ñïðîãíîçóâàòè, ùî äî 
2010 ð. òàêà òåíäåíö³ÿ çáåðåæåòüñÿ ³ âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿ â Çàõ³äí³é ÅÅÑ 
знизиться порівняно з 2008 р. на 23%, споживання (брутто) – на 13,5%, експорт – 
на  44%,  обсяг  перетоків  у  Південно-Західну  та  Центральну  ЕЕС  –  на  31%  (у 
2009 р.  очікувалося  зниження  виробництва на  24%,  споживання  (брутто)  – на 
10%; експорту – на 44%, перетоків у Південно-Західну та Центральну ЕЕС – на 
43%). Ó 2009 ð. î÷³êóâàëîñÿ çíèæåííÿ âèðîáíèöòâà âñ³ìà âèäàìè åëåêòðè÷íèõ 
ñòàíö³é, à ñïîæèâàííÿ çðîñòàòèìå ëèøå ñåðåä íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ 
споживачів (на 2%). А у 2010 р. очікується зростання виробництва тільки ТЕС – 
íà 10%, ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèìè ñïîæèâà÷àìè òà 
íàñåëåííÿì òåæ çðîñòàòèìå (íà 2,5%), çðîñòå îáñÿã ïåðåòîê³â â ñóñ³äí³ ÅÅÑ (íà 22%), 
îáñÿã åêñïîðòó íå çì³íèòüñÿ. Ïî÷èíàþ÷è ç 2011 ð., ñïîæèâàííÿ òà âèðîáíèöòâî 
електроенергії буде зростати – відповідно до темпів, зазначених в Енергетичній 
ñòðàòåã³¿ (òàáë. 3). Åêñïîðò åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó 2015 ð. ïåðåáóâàòèìå íà ð³âí³ 
2008 ð.; à ó 2030 ð. â³í ìàéæå âäâ³÷³ ïåðåâèùóâàòèìå çíà÷åííÿ çà 2008 ð.

Çàçíà÷èìî, ùî îáñÿã ïåðåòîê³â ó Ï³âäåííî-Çàõ³äíó òà Цåíòðàëüíó ÅÅÑ ìè 
âèçíà÷èëè óìîâè «çàìèêàííÿ» áàëàíñó åëåêòðîåíåðã³¿.

Îñê³ëüêè íàÿâíà ñòðóêòóðà åëåêòðîåíåðãåòè÷íèõ ïîòóæíîñòåé º íååôåê òèâ  íîþ 
(ìà ëèé â³äñîòîê ìàíåâðåíèõ ïîòóæíîñòåé), ïðîãíîçíó ñòðóêòóðó àâòîð ñôîð ìóâàëà òàê, 
щоб збільшити цей відсоток (табл. 4–5). В Енергетичній стратегії України зазначено, 
ùî íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü 15% ïîòóæíîñòåé ГÅÑ. Äîñÿãíåííÿ ö³º¿ âåëè÷èíè ó Çàõ³äíîìó 
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 Таблиця 2 
Прогнозний баланс електроенергії в Україні до 2030 р., млн. кВт·год [1] 

2010 2015 2020 2030 
Показники 2005 

(факт) 
(прогноз) 

А. Про�озиція – �сьо�о 185236 210200 251000 307000 420100 
I.I. Виробництво електроенергії-всього 185236 210200 251000 307000 420100 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % – 13,48% 19,41% 22,31% 36,84% 
у тому числі:      
1. Електростанціями загального 

користування 176591 200290 239450 294100 404600 
у тому числі:      

А.  ТЕС та ТЕЦ 75515 86590 114350 118600 167000 
 у % до загального виробництва 40,77% 41,19% 45,56% 38,63% 39,75% 
Б.  ГЕС* 12185 10300 11400 12700 14100 
 у % до загального виробництва 6,58% 4,90% 4,54% 4,14% 3,36% 
В.  ГАЕС 135 2200 3200 3900 4500 
 у % до загального виробництва 0,07% 1,05% 1,27% 1,27% 1,07% 
Г.  АЕС 88756 101200 110500 158900 219000 
 у % до загального виробництва 47,92% 48,14% 44,02% 51,76% 52,13% 

2.  Блок-станціями та іншими 
джерелами 8645 9910 11550 12900 15500 

 у % до загального виробництва 4,67% 4,71% 4,60% 4,20% 3,69% 
у тому числі:      

А.  Блок-станціями** 8607 9775 10665 11300 13400 
Б.  Електростанціями на ВДЕ 

(без врахування малих ГЕС) 38 135 885 1600 2100 

II.  Імпорт електроенергії 0 0 0 0 0 
Б.  По�ит – �сьо�о 185236 210200 251000 307000 420100 
I. Споживання електроенергії (брутто) 176884 198850 231000 287000 395100 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % - 12,42% 16,17% 24,24% 37,67% 

1.1. Споживання електроенергії (нетто) 137920 175550 208500 262900 363200 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % - 27,28% 18,77% 26,09% 38,15% 

у тому числі:      
 Промисловість 77864 108855 127498 144625 169825 
 Сільгоспспоживачі 3426 3399 4750 5938 10095 
 Транспорт 9235 9837 10427 11211 12893 
 Будівництво 948 1614 2349 3731 5750 
 Комунально-побутові споживачі 15296 16712 19120 29418 50358 
 Інші непромислові споживачі 4707 6111 9353 13727 21040 
 Населення 26444 29022 35003 54250 93239 
1.2. Витрати електроенергії на її 

транспортування в мережах 38964 23300 22500 24100 31900 
 у відсотках до надходження 

електроенергії в мережу 22,03% 11,72% 9,74% 8,40% 8,07% 

II. Експорт електроенергії 8352 11350 20000 20000 25000 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % - 35,90% 76,21% 0,00% 25,00% 

*  – з урахуванням виробництва електроенергії на малих ГЕС; 
**  – з урахуванням використання біопалива. 
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 Таблиця 3 
Прогнозний баланс електроенергії в Західній ЕЕС до 2030 р., млн. кВт·год [1]*** 

2010 2015 2020 2030 
Показники 2008 

(факт) (прогноз) 
А. Про�озиція – �сьо�о 28926 22273 26596 32530 44514 
I.I. Виробництво електроенергії-всього 28926 22273 26596 32530 44514 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % – -23,00 19,41 22,31 36,84 
у тому числі:      
1. Електростанціями загального 

користування 28650 22095 25989 30347 40112 
у тому числі:      

А.  ТЕС та ТЕЦ 11348 10161 13359 14508 20268 
 у % до загального виробництва 39,24 45,62 50,23 44,60 45,53 
Б.  ГЕС* 155 108 120 621 1 237 
 у % до загального виробництва 0,53 0,48 0,45 1,91 2,78 
В.  ГАЕС - - - - - 
 у % до загального виробництва - - - - - 
Г.  АЕС 17147 11826 12510 15218 18607 
 у % до загального виробництва 59,28 53,10 47,04 46,78 41,80 

2.  Блок-станціями та іншими 
джерелами 276 178 607 2183 4402 

 у % до загального виробництва 0,95 0,80 2,28 6,71 9,89 
у тому числі:      

А.  Блок-станціями** 248 160 545 1 962 3 955 
Б.  Електростанціями на ВДЕ 

(без врахування малих ГЕС) 28 18 62 221 447 

II.  Імпорт електроенергії 0 0 0 0 0 
Б.  По�ит – �сьо�о 28926 22 273 26 596 32 530 44 514 
I. Споживання електроенергії (брутто) 16790 14 524 16 873 20 963 28 860 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % - -13,50 16,17 24,24 37,67 

1.1. Споживання електроенергії (нетто) 11742 10233 12154 15325 21172 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % - -12,85 18,77 26,09 38,15 
у тому числі:      
 Промисловість 3987 2 565 3 004 3407 4000 
 Сільгоспспоживачі 239 200 257 331 476 
 Транспорт 1108 931 1194 1537 2211 
 Будівництво 88 74 95 122 175 
 Комунально-побутові споживачі 1834 1908 2229 2914 4200 
 Інші непромислові споживачі 552 464 595 766 1101 
 Населення 3934 4091 4781 6249 9009 
1.2. Витрати електроенергії на її 

транспортування в мережах 5048 4291 4719 5638 7688 
 у відсотках до надходження 

електроенергії в мережу 30,07 29,54 27,97 26,90 26,64 

II. Експорт електроенергії 4882 2734 4882 4882 9032 
 Темпи приросту до попереднього 

періоду, % - -44,00 78,55 0,00 85,00 
IІI. Перетоки у Південно-Західну та 

Центральну ЕЕС 7254 5 015 4 841 6 685 6 622 

 Темпи приросту до попереднього 
періоду, % - -30,87 -3,47 38,09 -0,94 

*  – з урахуванням виробництва електроенергії на малих ГЕС; 
**  – з урахуванням використання біопалива. 
***  Авторська розробка. 
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ðåã³îí³ íåìîæëèâå, îñê³ëüêè ïåðåäáà÷àº çíà÷íå íàðîùóâàííÿ ã³äðîåíåðãåòè÷íèõ 
ïîòóæíîñòåé (çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè íàóêîâö³â Іíñòèòóòó òåõí³÷íî¿ òåïëîô³çèêè 
Г.Ì. Çàáàðíîãî òà А.В. Øóð÷êîâà, ìîæëèâå ñïîðóäæåííÿ ëèøå 269,01 ÌВò 
гідроенергетичних потужностей, з них більше половини – у Закарпатській області 
[2]). Ðàçîì ç òèì, â ðåã³îí³ ìîæëèâå ñïîðóäæåííÿ ìàëèõ åëåêòðîñòàíö³é íà ³íøèõ 
ВДЕ (геотермальна, вітер, біомаса, некондиційні родовища природного газу) – блок-
ñòàíö³é çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 3947,6 ÌВò, à òàêîæ êîãåíåðàö³éíèõ áëîê-ñòàíö³é íà 
áàç³ êîòåëåíü çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ áëèçüêî 239,42 ÌВò, ÿê³ òåæ º ìàíåâðîâèìè. Ó 
íàøîìó ïðîãíîç³ ïîòóæí³ñòü áëîê-ñòàíö³é çðîñòå íà 851,5 ÌВò; çðîñòàííÿ ïîòóæíîñò³ 
ìè ï³ä³áðàëè òàê, ùîá ó ñòðóêòóð³ ïîòóæíîñòåé â³äñîòîê ГÅÑ òà áëîê-ñòàíö³é ñòàíîâèâ 
15%. Òàêèì ÷èíîì, ó ñòðóêòóð³ åíåðãîãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñòåé Çàõ³äíîãî ðåã³îíó 
çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ â³äñîòêó АÅÑ äî 34,03%, ÷àñòêà ГÅÑ çðîñòå äî 3,05%, áëîê 
станцій та інших джерел – до 11,96%; частка ТЕС та ТЕЦ зросте лише на 0,71%. 
Ïåðñïåêòèâíà ñòðóêòóðà åíåðãîãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñòåé ïîäàíà ó òàáë. 5.

Çàóâàæèìî, ùî àâòîðñüêà ðîçðîáêà ñòðóêòóðè ïåðåäáà÷àº ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ ëèøå îäíîãî áëîêó ïîòóæí³ñòþ 1 ГВò íà Ð³âíåíñüê³é АÅÑ, ÿêèé ïðàöþâàòèìå 
çàì³ñòü âèâåäåíèõ ç åêñïëóàòàö³¿ áëîê³â №1 ïîòóæí³ñòþ 420 ÌВò ³ №2 ïîòóæí³ñòþ 
415 ÌВò. Ïðîãíîç ïîòóæíîñòåé ÒÅÑ ñêëàäåíî íà îñíîâ³ «Ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿìê³â 
ðîçâèòêó ãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñòåé ВАÒ «Çàõ³äåíåðãî» ÍАК «Åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ 
Óêðà¿íè» íà ïåð³îä äî 2030 ð.» [3], ¿õ âñòàíîâëåíà ïîòóæí³ñòü çðîñòå â 1,4 ðàçó. 
Ïîòóæí³ñòü ÒÅЦ ðåã³îíó çðîñòå â 1,75 ðàçó çà ðàõóíîê ñïîðóäæåííÿ äâîõ áëîê³â 
íà Кàëóñüê³é ÒÅЦ. Ïîòóæíîñò³ ГÅÑ çðîñòóòü ó 8,5 ðàçó, áëîê-ñòàíö³é òà ³íøèõ 
джерел – у 5,2 разу. Це призведе до збільшення маневрових потужностей в регіоні, 
ïîêðàùåííÿ ñòàíó åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ òà ðîñòó åêñïîðòó åëåêòðîåíåðã³¿. Äàíèé 
íàïðÿì ðîçâèòêó åëåêòðîåíåðãåòèêè ðåã³îíó ââàæàºìî àëüòåðíàòèâîþ ïðèéíÿòîìó â 
Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿ êóðñó íà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ àòîìíèõ áëîê³â, åêñïëóàòàö³ÿ 
ÿêèõ, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä, íå çîâñ³ì áåçïå÷íà.

В³äáóäóòüñÿ çì³íè ³ ó ñòðóêòóð³ âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ (òàáë. 6).

 Таблиця 4 
Прогнозні електричні потужності в Західній ЕЕС до 2030 р., МВт 

Вид електростанції 2010 2015 2020 2030 
АЕС 2835,000 2835,000 2835,000 3000,000 
ТЕС 2900,000 3258,000 3258,000 4143,000 
ТЕЦ 200,000 225,000 350,000 350,000 
ГЕС 31,550 35,050 135,050 269,010 
Блок-станції та ін. джерела 202,942 399,942 804,442 1054,442 
ВСЬОГО 6169,492 6752,992 7382,492 8816,452 

* Авторська розробка. 
  Таблиця 5 

Прогнозна структура електричних потужностей в Західній ЕЕС до 2030 р., % 

Вид електростанції 2010 2015 2020 2030 
АЕС 45,95 41,98 38,40 34,03 
ТЕС 47,01 48,25 44,13 46,99 
ТЕЦ 3,24 3,33 4,74 3,97 
ГЕС 0,51 0,52 1,83 3,05 
Блок-станції та ін. джерела 3,29 5,92 10,90 11,96 
ВСЬОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Авторські розрахунки на основі даних таблиці 4. 
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Ó ðîçðîáëåíîìó ïðîãíîç³ âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ â Çàõ³äí³é ÅÅÑ äî 
2030 ð. ÷àñòêà АÅÑ çìåíøèòüñÿ ç 53,1% äî 41,8%; ÷àñòêà ÒÅÑ ³ ÒÅЦ òåæ 
знизиться, але незначно – на 0,09%. Більше ніж удвічі зросте частка ТЕЦ – з 
1,31% до 2,77%. Майже в 6 разів зросте частка ГЕС – з 0,48% до 2,78%. Частка 
áëîê-ñòàíö³é òà ³íøèõ äæåðåë çðîñòå á³ëüøå í³æ ó 12 ðàç³â (ç 0,8% äî 9,89%).

Åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè åëåêòðîñòàíö³¿ îö³íþþòü çà äîïîìîãîþ êîåô³ö³ºíòà 
âèêîðèñòàííÿ âñòàíîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³ ÊÂÂÏ, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ âèðîáëåíî¿ åíåðã³¿ Å ïðîòÿãîì ðîêó äî ìîæëèâî¿ ê³ëüêîñò³ âèðîáëåíî¿ 
åíåðã³¿ çà òîé ñàìèé ïåð³îä ï³ä ÷àñ ðîáîòè åëåêòðîñòàíö³¿ ç âñòàíîâëåíîþ 
ïîòóæí³ñòþ NÂÏ:

 
 (1)

äå: Å   –  річна кількість виробленої електроенергії, кВт·год;
 NÂÏ   –  встановлена потужність електростанції, МВт;
 Tð   –  кількість годин у році. (Tð = 8760 ãîä.)

Î÷³êóºòüñÿ, ùî çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é âèðîáíèöòâà 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, КВВÏ çðîñòå ó âñ³õ âèä³â åëåêòðîñòàíö³é (òàáë. 7):

Òàêèì ÷èíîì, âèêîðèñòîâóþ÷è îñíîâí³ ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè, ïîäàí³ â 
Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè, òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî çà ïåð³îä 2006-2008 ðð. 
ðåàëüí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ãàëóç³ â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ïðîãíîçîâàíèõ, ìè ðîçðîáèëè 
ïðîãíîçíèé áàëàíñ åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ Çàõ³äíî¿ ÅÅÑ. Ñïðîãíîçîâàíî, ùî äî 
2010 ð. çáåðåæåòüñÿ òåíäåíö³ÿ çíèæåííÿ âèðîáíèöòâà, ñïîæèâàííÿ òà åêñïîðòó 
åëåêòðîåíåðã³¿, çóìîâëåíà ñïàäîì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ íà áàãàòüîõ 
ï³äïðèºìñòâàõ òà çóïèíêîþ âèðîáíèöòâ ó çâ’ÿçêó ³ç ñêîðî÷åííÿì ðèíêó çáóòó 
ïðîäóêö³¿ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ â ñâ³ò³, çíèæåííÿì ðîçäð³áíèõ ö³í íà åëåêòðè÷íó 
åíåðã³þ ó êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà ï³äâèùåííÿì îïòîâèõ ö³í â Óêðà¿í³. 
Починаючи з 2011 р., споживання та виробництво електроенергії буде зростати – 
â³äïîâ³äíî äî òåìï³â, çàçíà÷åíèõ â Åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî, 
ùî çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ï³äâèùèòüñÿ åôåêòèâí³ñòü âèðîá-
íèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ óñ³ìà âèäàìè åëåêòðè÷íèõ ñòàíö³é.

Ó ïîäàëüøèõ äîñë³äæåííÿõ íåîáõ³äíî íà îñíîâ³ ïðîãíîçó ðîçâèòêó êîí’þíê-
òóðè ðèíê³â åëåêòðîåíåðã³¿ Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè ðîçðîáèòè ñòðàòåã³÷í³ 
íàïðÿìè ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè åëåêòðîåíåðãåòèêè ðåã³îíó, ÿê³ á çàáåçïå÷èëè 
ñòàëèé ðîçâèòîê åëåêòðîïîñòà÷àííÿ åêîíîì³êè òà íàñåëåííÿ ðåã³îíó ³ ñïðèÿëè 
ï³äâèùåííþ åíåðãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³, ñêîðî÷åííþ îáñÿã³â ïîñòà÷àíü ïàëèâà 
ç Äîíáàñó, âèð³øåííþ ïðîáëåìè óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â âóãëåâèäîáóòêó, à òàêîæ 
ñòâîðåííþ îïòèìàëüíîãî îáñÿãó ìàíåâðîâèõ ãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñòåé.

 Таблиця 6 

Прогнозна структура виробництва електроенергії в Західній ЕЕС до 2030 р., % 

Вид електростанції 2010 2015 2020 2030 
АЕС 53,10 47,04 46,78 41,80 
ТЕС 44,31 49,01 41,56 42,76 
ТЕЦ 1,31 1,22 3,04 2,77 
ГЕС 0,48 0,45 1,91 2,78 
Блок-станції та ін. джерела 0,80 2,28 6,71 9,89 
ВСЬОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Авторські розрахунки на основі даних таблиці 3. 
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�ли�н�к Я.�. Про�ноз конъ�нктур� р�нка эл�ктроэн�р�ии �а�а�но�о р��иона.
Проанализированы основные прогнозные показатели Энергетической стратегии Украины на пери-
од до 2030 г. Отмечено, что они нуждаются в корректировке ввиду того, что данный документ 
составлен в 2005 г. и за период 2006-2008 гг. реальные показатели развития отрасли отличались 
от прогнозируемых, а также принимая во внимание кризисное состояние экономики Украины. 
Обоснована нецелесообразность значительного наращивания мощностей на АЭС. Принимая 
во внимание вышеупомянутое, разработан прогнозный баланс электроэнергии для Западного 
региона, в котором предусмотрено введение в эксплуатацию только одного блока мощностью 
1 ГВт на Ровенской АЭС, рост мощности (по сравнению с 2008 г.) ТЭС в 1,4 раза, ТЭЦ - 1,75 
раз, ГЭС - в 8,5 раз, блок-станций и других источников - в 5,2 раза, что приведет к увеличению 
маневренных мощностей в регионе и улучшению состояния электрообеспечения.
Ключевые слова: электроэнергия, Западная электроэнергетическая система, прогнозный ба-
ланс электроэнергии, генерирующие мощности, коэффициент использования установленной 
мощности. 

Oliinyk Ya.I. The Prognosis of Electricity Market Conjuncture in the Western Region.
The main prognosis indices of Ukrainian Energy Strategy up to 2030 are analyzed. The necessity of its 
adjustment is stressed due to the fact that this document was compiled in 2005 and during the period 
of 2006-2008 the real indices of industry development differed from the predicted ones and also with 
regard to the crisis state of Ukrainian economy. The unreasonableness of significant capacity increasing 
at the nuclear power plants is substantiated. In view of the above-mentioned, the prognosis of electricity 
balance of Western region of Ukraine is worked out. The prognosis provides the commissioning of only 
one unit of 1 GW capacity at Rivne nuclear power plant, the growth of capacities (compared with 2008) 
at thermal power plants in 1.4 times, at combined heat and power plants – in 1.75 times, at hydroelectric 
power plants – in 8.5 times, at block-stations and other sources - in 5.2 times, which will increase the 
capacity manoeuvres in the region and improve the electricity supply conditions. 
Key words: electricity, West Power System, prognosis of electricity balance, generation capacities, 
plant ratio.
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 Таблиця 7 

Прогнозний КВВП електричних станцій Західної ЕЕС, % 

Вид електростанції 2010 2015 2020 2030 
АЕС 47,62 50,37 61,28 70,80 
ТЕС 38,85 45,67 47,37 52,45 
ТЕЦ 16,61 16,49 32,26 40,18 
ГЕС 39,08 39,08 52,49 52,49 
Блок-станції та ін. джерела 10,01 17,33 30,98 47,66 
Середній 41,21 44,96 50,30 57,64 

* Авторські розрахунки на основі даних таблиць 3–4. 
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