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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. За останні десятиріччя внаслідок гло-

бальних екологічної, енергетичної та економічної криз рівень розвитку палив-

но-енергетичного комплексу в світі перетворився на один з домінантних факто-

рів, що визначають рівень національної безпеки, конкурентоспроможність кра-

їни на світовому ринку та її економічну стабільність. У той же час, сьогодні в 

Україні рівень екологічної та природно-техногенної безпеки діяльності підпри-

ємств енергетики є вкрай низьким, зокрема: обсяг викидів діоксину сірки скла-

дає 80% від загального рівня в країні в цілому, а оксидів азоту – 25%; рівень 

шкідливих викидів від теплових електростанцій в середньому в 15-20 разів пе-

ревищує норми, встановлені стандартами Європейського Союзу. Враховуючи 

це, останнім часом науковцями та представниками державної влади різних кра-

їн світу, а також на рівні міжурядових об’єднань та міжнародних організацій 

обговорюється проблема пошуку інноваційних джерел виробництва електрич-

ної енергії для отримання нових видів енергетичних продуктів (ЕП), що мо-

жуть, з одного боку, змінити стратегічний вектор розвиту енергетики та глоба-

льної економіки в цілому, а, з іншого, – забезпечать підвищення раціональності 

ресурсокористування й екологічної безпеки країни, регіонів і людини. В даному 

контексті особливого значення набуває необхідність чіткого окреслення трива-

лості окремих стадій життєвого циклу (ЖЦ) ЕП від видобутку енергоресурсу до 

споживання електроенергії та захоронення відходів, виявлення економічних та 

екологічних проблем, що виникають на кожній з них, а також прогнозування 

відповідних витрат та ефектів. Виходячи з цього, еколого-економічні засади 

управління  ЖЦ ЕП набувають особливої актуальності як підґрунтя реформу-

вання природно-ресурсної політики держави та її регіонів, зокрема щодо пере-

ходу до енергозберігаючих технологій.  

Фундаментальні засади розвитку енергетичної галузі в контексті впливу 

на навколишнє природне середовище й екологічну безпеку соціально-

економічного розвитку суспільства закладено у наукових працях зарубіжних 

вчених, зокрема: В.О. Баринова, Є. Бенз, Д. Джевел, К. Гофмана, Г.Л. Коффа, 

Г.М. Кржижановського, В.М. Нагорної, Р.В. Окорокова, Б.В. Папкова, 

А.В. Рухлова, С. Трека, С. Хант, Г. Шаттлуорта та ін. Значний внесок у вирі-

шення еколого-економічних проблем розвитку енергетичної галузі зроблено і 

вітчизняними науковцями, а саме: О.І. Амошею, О.Ф. Балацьким, 

А.В. Бардасем, Т.П. Галушкіною, В.В. Ждановим, Ю.О. Ландау, 

Л.Д. Пляцуком, А.М. Теліженком, А.Ю. Жулавським, Н.В. Караєвою, 

В.М. Кислим, В.В. Сабадашом, І.В. Петенко, А.В. Праховником, 

В.І. Прокопенко, Л.А. Сіренко, І.М. Сотник, А.К. Шидловським та ін.  

Разом з тим, незважаючи на наукові здобутки та накопичений практичний 

досвід у вирішенні економічних проблем екологізації енергетичної галузі, низка 

загально-методичних та прикладних питань залишаються невирішеними оста-

точно. Це стосується, зокрема, уточнення структурно-логічної сутності понять 

як «енергетичний продукт» та «життєвий цикл енергетичного продукту». Пот-

ребує подальшого дослідження структуризація еколого-орієнтованої системи 
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управління ЖЦ ЕП; вплив екологічного чинника на встановлення регіональних 

тарифів на електроенергію та його врахування при визначенні оптимального те-

рміну функціонування електростанції. Проблемним питанням на сьогодні зали-

шається розвиток науково-методичних підходів до еколого-економічного обґру-

нтування вибору стратегій подальшого розвитку підприємств енергетичної галу-

зі. Наведене вище обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, її мету та 

завдання.  

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

виконана відповідно до тематики науково-дослідних програм національного та 

регіонального значення. Пропозиції дисертанта враховані при виконанні науко-

во-дослідних тем у Сумському державному університеті МОН України. Зокре-

ма, до звіту за темою «Фундаментальні основи формування екологічно орієнто-

ваних механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інфо-

рмаційного суспільства» (номер держреєстрації 0111U002149, 2011-2013 рр.) 

увійшли пропозиції щодо удосконалення механізмів реалізації концепції еколо-

гічно чистої енергетики в Україні; за темою «Фундаментальні основи еколого-

безпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем» (номер 

держреєстрації 0111U003564, 2011-2015 рр.) – увійшли методичні засади кори-

гування тарифів на електричну енергію з урахуванням еколого-економічних 

збитків від забруднення довкілля; за темою «Організаційно-економічні засади 

врегулювання екологічних конфліктів» (номер держреєстрації 0111U006115, 

2011-2016 рр.) – увійшов методичний підхід до визначення терміну служби 

електростанцій з урахуванням рівня забруднення довкілля від об’єктів енерге-

тичної галузі. 
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удоскона-

лення теоретичних положень та науково-методичних підходів до управління 
життєвим циклом енергетичного продукту для забезпечення екологічної та 
природно-техногенної безпеки в Україні. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

проаналізувати стан розвитку паливно-енергетичного комплексу України 

з позиції екологічної та природно-техногенної безпеки; 

дослідити сутність концепції екологічно чистої енергетики та перспекти-

ви її впровадження в Україні; 

визначити сутність товару, ресурсу та продукту в енергетиці, а також ЖЦ 

кожного з них; 

уточнити принципи структуризації ЖЦ ЕП;  

визначити концептуальні засади еколого-орієнтованої системи управлін-

ня ЖЦ ЕП з урахуванням її функціонально-процесної декомпозиції; 

розробити науково-методичний підхід до формування стратегій розвитку 

електроенергетики на засадах концепції екологічно чистої енергетики; 

розробити науково-методичний підхід до еколого-економічного обґрун-

тування оптимального терміну функціонування електростанцій; 

розробити методичні засади реалізації концепції екологічно чистої енер-

гетики шляхом впровадження регіональної диференціації роздрібних тарифів 

на електроенергію з урахуванням екологічного чинника; 
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виявити економічні й екологічні проблеми, що виникають при утилізації 

відходів на різних стадіях ЖЦ ЕП та обґрунтувати напрями їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між орга-

нами державного управління, підприємствами енергетичної галузі та спожива-

чами з приводу запобігання еколого-економічних збитків при добування енер-

горесурсів, виробництві та споживанні електроенергії, утилізації відходів.  

Предметом дослідження є система управління ЖЦ ЕП з урахуванням 

економічних наслідків екодеструктивного впливу на кожному з його етапів. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисерта-

ційної роботи є фундаментальні положення економічної теорії, економіки при-
родокористування й охорони навколишнього середовища, сучасні концепції ста-
лого розвитку, екологічного менеджменту та енергетичної безпеки. 

У процесі дослідження використовувались такі методи: наукова абстрак-
ція, логічне узагальнення, індукція та дедукція, діалектичний – при визначенні 
сутності товару, ресурсу, продукту в енергетиці та ЖЦ кожного з них; логіко-
структурний, порівняльний і статистичний аналіз – при порівнянні регіонів 
України за рівнем розвитку енергетики та станом довкілля; експертних оцінок, 
індексний метод і метод групувань – при визначенні оптимального терміну фу-
нкціонування електростанції; системно-структурний аналіз – при структуриза-
ції еколого-орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП; аналіз і синтез, факторний 
аналіз –  при розробці регіональної диференціації тарифів на ЕП з урахуванням 
екологічного чинника; економіко-математичного моделювання – при обґрунту-
ванні стратегій вибору домінуючих енергоресурсів в Україні. 

Інформаційно-фактологічною основою дослідження стали закони Украї-
ни, постанови Кабінету Міністрів України; офіційні дані Державної служби 
статистики України та Національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерства екології та приро-
дних ресурсів України; аналітичні огляди Міжнародного енергетичного агентст-
ва, Міжнародного агентства з атомної енергетики, публічна звітність вітчизняних 
та зарубіжних енергетичних компаній; наукові праці з формування та реалізації 
природно-ресурсної політики й управління ЖЦ складних соціально-
економічних систем.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в удосконаленні іс-
нуючих теоретичних і методичних підходів до управління ЖЦ ЕП з урахуван-
ням наслідків екодеструктивного впливу на довкілля, які виникають на кожній 
стадії отримання ЕП. Найбільш вагомими науковими результатами досліджен-
ня є такі: 

удосконалено: 

теоретичні та науково-методичні засади формування еколого-

орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП, що, на відміну від існуючих, перед-

бачають використання функціонально-процесної декомпозиції та встановлення 

на її основі черговості прийняття управлінських рішень з урахуванням еколо-

го-економічних наслідків екодеструктивного впливу, які виникають на кожній 

стадії отримання ЕП, а також комплексне врахування існуючих еколого-

економічних взаємозв’язків між стадіями його ЖЦ;  
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науково-методичний підхід до формування стратегій розвитку електрое-

нергетики на засадах концепції екологічно чистої енергетики, що, на відміну 

від існуючих, передбачає вибір на стадії ресурсного забезпечення ЖЦ ЕП домі-

нуючих енергоресурсів із використанням матриці, в якій враховані рівень енер-

гетичної безпеки країни та ступінь відповідності технології виробництва ЕП 

вимогам концепції сталого розвитку; 
методичні засади реалізації концепції екологічно чистої енергетики, що 

на відміну від існуючих передбачають регіональну диференціацію роздрібних 
тарифів на електроенергію, яка здійснюється з урахуванням співвідношень об-
сягів спожитої та виробленої електроенергії, обсягів прямих і непрямих викидів 
шкідливих речовин, що мають місце на різних етапах ЖЦ ЕП; 

науково-методичний підхід до еколого-економічного обґрунтування оп-

тимального терміну функціонування електростанцій, що, на відміну від існую-

чих, передбачає мінімізацію інтегральних питомих дисконтованих еколого-

економічних витрат, які включають витрати: на компенсацію прямих і непря-

мих збитків від забруднення довкілля відходами, що мають місце на різних 

етапах ЖЦ ЕП; на здійснення поточних екологічних платежів; на рекультива-

цію земельних ділянок і захоронення відходів; на ліквідацію можливих техно-

генних аварій;  
набули подальшого розвитку: 
науковий підхід до визначення сутності понять «енергетичний продукт» 

та «життєвий цикл енергетичного продукту». Під енергетичним продуктом ро-

зуміється результат діяльності людини щодо трансформації властивостей пер-

винних і вторинних енергоресурсів в електричну енергію, набуття нею самос-

тійної споживної вартості та задоволення реальної поточної потреби в енергії; 

під життєвим циклом енергетичного продукту – період часу, за який відбува-

ється видобування енергоресурсів, необхідних для отримання електроенергії, їх 

переробка, транспортування на електростанцію, перетворення на електроенер-

гію на електростанціях, транспортування через розподільчі мережі до кінцевого 

споживача, споживання електроенергії, а також утилізація утворених на кожній 

стадії відходів; 

наукові уявлення про структуризацію ЖЦ ЕП, що, на відміну від існую-

чих, базуються на необхідності врахування екологічних наслідків у процесі 

отримання енергетичного продукту та передбачають виділення стадії ресурс-

ного забезпечення, а також виокремлення на всіх стадіях ЖЦ ЕП етапів утво-

рення та утилізації екологічно-шкідливих відходів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоре-

тичні та методичні положення дисертаційної роботи доведені до рівня методик 

і рекомендацій щодо управління життєвим циклом енергетичного продукту з 

урахуванням екологічного фактору. Теоретико-методичні підходи до визначен-

ня оптимального терміну служби енергетичного обладнання (або терміну замі-

ни функціонуючого обладнання) можуть бути використані керівниками окре-

мих енергетичних підприємств при розробці стратегій їх соціально-

економічного розвитку.  



5 

Рекомендації за результатами дисертаційної роботи використані Сумсь-

кою обласною державною адміністрацією (Департамент економічного розвитку 

і торгівлі) у частині обґрунтування нормативів фінансування об’єктів життєза-

безпечення населення Сумської області (довідка № 02-01/322 від 10.03.2015 р.); 

методичні засади реалізації концепції екологічно чистої енергетики в частині 

врахування економічних наслідків екодеструктивного впливу від роботи ТЕЦ, 

застосований Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради при 

розробці заходів щодо забезпечення екологічної безпеки міста (довідка 

№ 463/05.01.02-17 від 04.03.2015 р.); науково-методичний підхід щодо визна-

чення оптимального терміну функціонування Сумської ТЕЦ з урахуванням 

екодеструктивного впливу на всіх стадіях ЖЦ ЕП врахований в діяльності ТОВ 

«Сумитеплоенерго» (довідка № 1102 від 17.03.2015 р.).  
Наукові результати дисертаційної роботи використовуються у навчаль-

ному процесі Сумського державного університету МОН України при викладан-
ні дисциплін «Економіка енергетики», «Економіка природокористування» (акт 
№ 3 від 20.03.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною, самостійно ви-
конаною науковою працею. Наукові положення, що виносяться на захист, відо-
бражені в опублікованих працях. Результати, опубліковані дисертантом 
у співавторстві, використані в дисертації в межах його особистого внеску. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідались, обговорювались та отримали схвальну оцінку на 7 міжна-
родних науково-практичних конференціях, серед яких: «Міжнародна стратегія 
економічного розвитку регіону» (м. Суми, 2010 р.), «Менеджмент: управление в 
социальных и экономических системах» (м. Пенза, Російська Федерація, 
2011 р.), «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: націона-
льна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2011 р.), «Теорія і 
практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспек-
тиви розвитку» (м. Тернопіль, 2011 р.), «Економічні проблеми сталого розвит-
ку» (м. Суми, 2012 р.), «Економічні перспективи підприємств та регіонів Украї-
ни в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів» (м. Харків, 
2014 р.), «Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер техно-
логій» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 20 наукових 

працях загальним обсягом 7,31 друк. арк., з яких особисто автору належить 5,08 

друк. арк., зокрема: підрозділи у 2 колективних монографіях, 11 статей у науко-

вих фахових виданнях (з них 4 – у виданнях, включених до міжнародних нау-

кометричних баз, 2 статті у зарубіжних наукових виданнях), 7 публікацій у збі-

рниках тез доповідей конференцій. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розді-

лів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації становить 216 сторінок, зокрема вона містить 41 

таблицю та 27 рисунків (на 21 сторінці), список використаних джерел з 235 на-

йменувань (на 28 сторінках), 3 додатки (на 11 сторінках). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано ме-

ту, завдання, об’єкт і предмет дисертаційної роботи, а також відображено нау-

кову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи управління жит-

тєвим циклом енергетичного продукту на засадах екологічно чистої енер-

гетики» досліджено сутність концепції екологічно чистої енергетики; визначе-

но розуміння сутності понять «енергетичний продукт» та «життєвий цикл енер-

гетичного продукту», досліджено концептуальні засади функціонально-

процесної декомпозиції еколого-орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП. 

Обґрунтовано, що у відповідності до базових засад доктрини сталого роз-

витку (врахування інтересів майбутніх поколінь та збереження навколишнього 

середовища), а також з урахуванням наслідків енергетичної кризи підвищується 

актуальність запровадження концепції екологічно чистої енергетики. Визначе-

но, що електроенергія як об’єкт дослідження споживчої вартості має низку спе-

цифічних особливостей, зокрема: приналежність до предметів першої необхід-

ності; безперервність процесу виробництва та споживання; неможливість збері-

гання для подальшого використання; необхідність створення специфічної розга-

луженої мережі ліній електропередач для забезпечення кінцевого споживання, 

складність здійснення товарної або брендової диференціації; високий рівень во-

латильності обсягів споживання; відсутність товарів-замінників; неможливість 

різкого збільшення обсягів продажів внаслідок високого рівня витрат на будів-

ництво нових електростанцій тощо. Отже, принцип відокремлення товару та 

продукту в енергетиці кардинально відрізняється від традиційного. Виходячи з 

цього, під енергетичним товаром розуміється електроенергія, що підготовлена 

до споживання та/або спожита. Тоді, під ЕП доцільно розглядати результат дія-

льності людини щодо трансформації властивостей первинних і вторинних енер-

горесурсів в електричну енергію, набуття нею самостійної споживної вартості 

та задоволення реальної поточної потреби в енергії. Отже, запропоноване ви-

значення ЕП враховує специфічні особливості формування споживчої вартості 

електроенергії – для задоволення реальної потреби споживача в енергії. 

Обґрунтовано, що з метою врахування наслідків екодеструктивного впли-

ву на кожній стадії отримання ЕП необхідно визначати його ЖЦ в залежності 

від способу виробництва. Тоді під ЖЦ ЕП розуміється період часу, за який від-

бувається видобування енергоресурсів, необхідних для отримання електроенер-

гії, їх переробка, транспортування на електростанцію, перетворення на електрое-

нергію на електростанціях, транспортування через розподільчі мережі до кінце-

вого споживача, споживання електроенергії, а також утилізація утворених на 

кожній стадії відходів.  

Враховуючи вищезазначене, доведено, що ЖЦ ЕП доцільно структурува-

ти таким чином: стадія ресурсного забезпечення (вибір домінуючих енергоресу-

рсів в країні, винайдення технологій отримання ЕП, розвідка родовищ, видобу-

вання енергоресурсів, їх підготовка до виробничого використання, транспорту-

вання); стадія виробництва (виробництво електроенергії на електростанціях, її 
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транспортування через розподільчі мережі до кінцевого споживача); стадія спо-

живання електроенергії кінцевим споживачем. 

Специфічною особливістю енергетичної галузі є те, що кожна стадія ЖЦ 

ЕП характеризується утворенням відходів, які спричиняють екодеструктивний 

вплив на довкілля: викиди та скиди шкідливих речовин, теплове та електромаг-

нітне забруднення, складування відпрацьованого ядерного палива біля АЕС, 

утворення териконів тощо.  

Комплексне врахування витрат та ефектів від виробництва та споживання 

електроенергії, а також впливу на довкілля має бути наскрізним та безперерв-

ним протягом всіх стадій ЖЦ ЕП. У роботі еколого-орієнтована система управ-

ління ЖЦ ЕП досліджена із застосуванням функціонально-процесної декомпо-

зиції (рис. 1), що дозволило на основі процесної декомпозиції встановити чер- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціонально-процесна декомпозиція еколого-орієнтованої систе-

ми управління ЖЦ ЕП 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Подовження або скорочення терміну функціонування електрос-
танції з урахуванням економіко-технологічних параметрів її дія-
льності, а також екодеструктивного впливу на всіх стадіях ЖЦ як 
електростанції, так і ЕП. 

2. Нормативне затвердження скоригованих вимог до технологіч-
них паспортів електростанції на кожному етапі її ЖЦ з урахуван-
ням природно-техногенної безпеки. 

3. Законодавче закріплення підвищення рівня персональної та 
фінансової відповідальності робітників за порушення екологіч-
них нормативів роботи електростанцій на кожному етапі її ЖЦ.  

ПРОЦЕСНА  
ДЕКОМПОЗИЦІЯ: 

 
1. Ідентифікація стадій 
ЖЦ ЕП. 
2. Оцінювання поточно-
го та прогнозованого 
рівнів економічних та 
екологічних витрат й 
ефектів на кожній стадії 
ЖЦ ЕП. 
3. Оптимізація часових 
параметрів (тривалості) 
кожної стадії ЖЦ ЕП з 
урахуванням економіч-
них та екологічних 
факторів. 
4. Скорочення або 
подовження  ЖЦ ЕП 
залежно від зміни еко-
номічної кон’юнктури, 
стану навколишнього 
природного середови-
ща, вектору розвитку 
енергетики.  
5. Структурна оптимі-
зація ЖЦ ЕП (скоро-
чення або подовження 
тривалості його окре-
мих стадій). 
6. Моніторинг і конт-
роль відповідності 
параметрів ЖЦ ЕП 
поточним тенденціям 
розвитку економіки та 
енергетики з урахуван-

ням екологічних вимог. 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ: 
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1. Коригування тривалості ЖЦ окремих технологій виробництва 
ЕП з урахуванням як прямого, так й опосередкованого екодест-
руктивного впливу на довкілля. 

2. Оптимізація часових і кількісних параметрів постачання окре-
мих первинних та вторинних енергетичних ресурсів з урахуван-
ням прямого та опосередкованого екодеструктивного впливу на 
всіх етапах ЖЦ технології виробництва ЕП. 

3. Розробка та впровадження стратегії пріоритетного розвитку 
окремих технологій отримання ЕП залежно від рівня енергети-
чної безпеки країни, визначеного з урахуванням екодеструктив-
ного впливу на кожному етапі ЖЦ ЕП. 

4. Розробка та затвердження Концепцій розвитку інфраструктури 
ринків окремих енергетичних товарів залежно від векторів зміни 
ЖЦ технологій виробництва ЕП.  

 

1. Запровадження системи диференційованих регіональних тари-
фів на електроенергію для споживача з урахуванням екодестру-
ктивного впливу на всіх стадіях ЖЦ ЕП. 

2. Зменшення шумового та вібраційного забруднення при передачі 
електроенергії до споживача шляхом заміни наземних ліній еле-

ктропередач на підземні. 

3. 1. Комплексне використання відходів, що утворюються на кожній 
стадії ЖЦ ЕП, з метою зменшення навантаження на довкілля й 
отримання додаткового прибутку. 

4. 2. Введення системи уловлювання вуглецю при виробництві ЕП. 
5. 3. Підвищення рівня безпеки при захороненні різних видів відходів 

енергетики. 
6. 4. Запровадження моніторингу стану довкілля в районі ТЕС, АЕС. 
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говість прийняття управлінських рішень з урахуванням еколого-економічних 

наслідків екодеструктивного впливу на кожній стадії ЖЦ ЕП, а на основі функ-

ціональної – обґрунтувати безперервний процес управління ЖЦ ЕП з урахуван-

ням існуючих еколого-економічних взаємозв’язків між його стадіями.  

У другому розділі «Науково-методичні положення з формування еко-

лого-орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП на стадії ресурсного забез-

печення» досліджено існуючий стан і перспективи розвитку вітчизняного па-

ливно-енергетичного комплексу з позиції раціональності ресурсокористування; 

запропоновано науково-методичний підхід до формування стратегій розвитку 

електроенергетики із використанням матриці вибору домінуючого енергоресу-

рсу.  

В контексті обґрунтування перспектив впровадження концепції екологіч-

но чистої енергетики в паливно-енергетичний комплекс України визначено, що 

основними проблемами є: висока залежність від країн-постачальників енерге-

тичних ресурсів; низький рівень розвитку альтернативної енергетики; високий 

рівень зносу електростанцій; швидкі темпи зростання обсягів споживання елек-

троенергії населенням тощо. 

В контексті реалізації Міністерством енергетики та вугільної промисло-

вості України Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. особливої 

актуальності набуває чітке встановлення стратегічного вектору реформування 

природно-ресурсної політики, зокрема, вибір домінуючих енергоресурсів. Таке 

рішення запропоновано приймати з урахуванням двох факторів: 1) загального 

рівня енергетичної безпеки країни від можливих перебоїв у постачанні базового 

енергоресурсу (D) (рис. 2, блок А); 2) загального ступеня відповідності техно-

логії виробництва ЕП вимогам концепції сталого розвитку (∑Хі) (рис. 2, 

блок Б). До першої групи факторів віднесені: вид енергоресурсу, його технічні, 

економічні, екологічні характеристики, а також рівень політичної стабільності, 

що впливає на умови його постачання. Для оцінки впливу цих факторів викори-

стана методика короткострокової енергетичної безпеки Джесіки Джевел (ета-

пи 1, 2 блоку А). До другої групи факторів віднесені такі індікатори відповідно-

сті вимогам концепції сталого розвитку: собівартість одиниці ЕП, коефіцієнт 

корисної дії електростанції, прямі та непрямі викиди шкідливих речовин, спо-

живання води на одиницю ЕП та інші (етап 1 блоку Б). З використанням бінар-

ної системи оцінювання за обраною бальною шкалою 0;1 (етап 2 блоку Б) ви-

значено показник загального ступеня відповідності технології виробництва ЕП 

з домінуючого енергоресурсу (етап 3 блоку Б). 

На основі двох груп факторів визначено основі стратегії розвитку елект-

роенергетики із використанням матриці – стратегії домінування, диверсифіка-

ції, реконструкції та поступової відмови від технологій виробництва ЕП з еко-

логічно-шкідливого енергоресурсу (рис. 3). Доведено, що в довгостроковій пер-

спективі в Україні слід віддавати перевагу виробництву електроенергії з вико-

ристанням вітру, сонця та води. Визначено, що існуючі газові й атомні електро-

станції в цілому відповідають вимогам концепції сталого розвитку, однак пода-

льше довгострокове їх домінування становить загрозу для енергетичної безпеки 

внаслідок недиверсифікованості постачальників енергоресурсів. Використання  
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Рис. 2. Формування стратегій розвитку електроенергетики на основі кон-

цепції екологічно чистої енергетики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основі стратегії розвитку електроенергетики  

на основі матриці 

{
Хіk > Хсеріk ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       →     Хіk = 0

Хіk < Хсеріk ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       →     Хіk = 1
 

Для дестимуляторів (при  Хіk → min ): 

 

Вибір домінуючих енергоресурсів з урахуванням 
загального ступеня відповідності технології виро-

бництва ЕП вимогам концепції сталого розвитку  

Вибір домінуючих енергоресурсів з урахуванням загального 
рівня енергетичної безпеки країни від можливих перебоїв у 

постачанні базового енергоресурсу  

1 етап. Відбір показників 
для оцінки рівня небез-
пеки (за методикою 
короткострокової енер-
гетичної безпеки) 

Показник  
Рівень небезпеки  

Низьк. Серед. Висок. 
0 бал. 1 бал 2 бал. 

Залежність 
економіки 
від чистого 
імпорту газу 

≤ 0,3 0,3 –0,7 ≥ 0,7 * 

Рівень полі-
тичної ста-
більності в 
країнах - 
постачаль-
никах  

7,5–
10 

>5 – 
<7,5 < 5* 

Кількість 
портів для 
постачання 
газу 

> 3 1 – 2 0* 

Кількість 
газових 
трубопро-
водів 

> 5* 3 – 4 1 – 2 

Рівень ди-
ференціації 
постачаль-
ників  

< 0,3 0,3 –0,8 > 0,8* 

Частка 
морського 
видобутку 
газу 

≥ 0,9 0,15 –
0,9 ≤ 0,15* 

Частка 
вітчизняно-
го видобут-
ку газу 

1,0 0,5–1,0 < 0,5* 

Рівень інте-
нсивності 
газу 

< 0,2 0,2 – 
0,6* > 0,6 

D = Sc / Scmax = 11 / 16 = 0,687 

* – діапазони показників для України 
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- собівартість одиниці ЕП (С), грн. / 
кВт∙год; 
- коефіцієнт корисної дії електрос-
танції, що використовує відповідну техноло-
гію виробництва  ЕП (η), % 
-  прямі викиди СО2 на одиницю ЕП 
(𝐸𝑚𝑓

𝑑𝑖𝑟), млн.т. / ТВт∙год; 
- непрямі викиди СО2 на одиницю 
ЕП (𝐸𝑚𝑓

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟 ), млн.т. / ТВт∙год; 
- споживання води на одиницю ЕП 
(QH2O  ), млн.м3 / ТВт∙год 
- кількість смертей при виробництві 
ЕП на його одиницю (См),  чол./ГВт∙год 
- кількість працюючого персоналу в цілому в 
країні, задіяного в процесі виробництва ЕП 
за даною технологію на одиницю ЕП (Пв),  
чол./ГВт∙год. 
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{
Хіk > Хсерik ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       →     Хіk = 1

Хіk < Хсеріk ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       →     Хіk = 0
 

Для стимуляторів (при  Хі𝑘 → max): 

де Хі – значення і-го індикатора для k-го 
виду технології отримання ЕП; 

 Хсеріk ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   – середнє значення і-го індикатора 

серед k-их видів технологій отримання ЕП. 
 

Технологія 
вироб-

ництва ЕП 
С η 𝐸𝑚𝑓

𝑑𝑖𝑟  𝐸𝑚𝑓
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟  𝑄𝐻2𝑂 См Пв  Хі 

ТЕС (ТЕЦ) 
на вугіллі 

0 0 0 0 0 0 1 1 

ТЕС (ТЕЦ) 
на газу 0 0 0 1 1 1 1 4 

АЕС 1 0 1 1 1 1 0 5 

 

4 етап. Розрахунок 
загального рівня енер-
гетичної безпеки країни 
від можливих перебоїв 
у постачанні базового 
енергоресурсу ЕП (D): 

D = Sc/Scmax 
Sc, Sc max – відповідно 

розрахована для дослі-
джуваної країни та 

максимально можлива 
сумарна (за всіма кри-

теріями) кількість балів, 
що характеризують 
рівень небезпеки  

3 етап. Бальне оціню-
вання рівня небезпеки 
для економіки дослі-
джуваної країни  

2 етап. Формалізація  
відповідності кількості 
балів (0, 1, 2) та гранич-
ного діапазону зміни 
кожного показника для 
технології виробництва 
ЕП (за даними Міжна-
родного енергетичного 
агентства) 
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Етап 3. Розрахунок загального ступеня відповідності 
технології виробництва ЕП вимогам концепції сталого 

розвитку ∑Хі 
фрагмент 

БЛОК А БЛОК Б 

 

1 – стратегія домінування (енергоресурс має стати в 
країні основним); 
2 – стратегія диверсифікації (дана технологія виробни-
цтва ЕП задовольняє всім вимогам, але необхідно здійсни-
ти  диверсифікацію країн – постачальників енергоресурсу та 
джерел їх видобутку, збільшення обсягів власного видобут-
ку та ін.); 
3 – стратегія реконструкції (енергоресурс є доступним, 
низька ймовірність перебоїв у його постачанні, але існуюча 
технологія виробництва з нього ЕП вимагає оновлення у 
відповідності до вимог концепції сталого розвитку); 

4 – стратегія поступової відмови від виробництва ЕП 
з даного енергоресурсу. 

      – ТЕС на вугіллі  

      – вітрові ЕС  

      – ГЕС  

      – ТЕС на газу 

      – АЕС 

      – сонячні ЕС 

      – ЕС на нафтопродуктах 

– ЕС на біомасі  
 

1 

2 

3 

𝐷 

4 

 Хі 

Умовні позначення 

технологій  

виробництва ЕП: 

Умовні позначення стратегій: 
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біомаси та вугілля як базових ресурсів не підвищує рівень енергетичної залеж-

ності країни, однак вітчизняні технології їх переробки є недосконалими з пози-

ції концепції сталого розвитку. Також доведено, що Україні слід відмовитись 

від подальшого розвитку виробництва ЕП на нафтопродуктах. 

У третьому розділі «Еколого-орієнтоване управління ЖЦ ЕП при ви-

робництві, споживанні електроенергії, а також утилізації відходів на кож-

ній стадії його ЖЦ» розроблені науково-методичні підходи до обґрунтування 

оптимального терміну функціонування електростанції та реалізації концепції 

екологічно чистої енергетики через регіональну диференціацію роздрібних та-

рифів на електроенергію; обґрунтовано пропозиції щодо подолання основних 

еколого-економічні проблеми, які виникають у процесі утилізації відходів на 

різних стадіях ЖЦ ЕП.  

Обґрунтовано, що еколого-орієнтоване управління ЖЦ ЕП на стадії виро-

бництва електроенергії має орієнтуватись на вимоги екологічної та природно-

техногенної безпеки країни, задля чого необхідно врахувати еколого-

економічні витрати різних напрямків. У роботі запропоновано визначати опти-

мальний термін служби електростанцій (Тopt) (для вже функціонуючих станцій – 

це оптимальний термін заміни обладнання) як такий, при якому мінімізуються 

інтегральні питомі дисконтовані еколого-економічні витрати (СІ𝑘𝑡) 
 

СІ𝑘𝑡 = ( 
𝐼𝑡
𝑏𝑖 + 𝐼𝑡

с + 𝐼𝑡
𝑏𝑝
+ 𝐼𝑡
𝑒 + 𝐹ℎ𝑠 ∙ 𝐸𝑚𝑡

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟ℎ𝑠

(1 + 𝑖)𝑡
+
 𝐿𝐶𝑇𝑜𝑝𝑡
𝑒 + 𝐿𝐶𝑇𝑜𝑝𝑡

𝑎 − 𝐿𝑉𝑇𝑜𝑝𝑡
(1 + 𝑖)𝑇𝑜𝑝𝑡

𝑡𝑐

𝑡=1

+ 

+∑
𝐼𝑡
с𝑟+𝑂𝐶𝑡+𝐸𝑃𝑡 +𝐶𝐴𝐶𝑡+𝐹

ℎ𝑠∙(𝐸𝑚𝑡
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟ℎ𝑠+ 𝐸𝑚𝑡

𝑑𝑖𝑟ℎ𝑠)

(1+𝑖)𝑡

𝑇𝑜𝑝𝑡
𝑡=𝑡𝑐

)
∑

𝑄𝑡
(1+i)t

𝑇опт
𝑡=1

→ 𝑚𝑖𝑛, (1) 

 

де 𝐼𝑡
𝑏𝑖 – передінвестиційні витрати (передінвестиційні дослідження, сплата 

юридичних, податкових, реєстраційних платежів тощо), в t-ому році, грн;   𝐼𝑡
с – 

капітальні інвестиції (купівля або оренда землі, купівля основних фондів, обла-

днання, будівництво тощо) в t-ому році, грн; 𝐼𝑡
𝑏𝑝

 – передвиробничі витрати (фо-

рмування або приріст обігових коштів до початку операційної діяльності, пус-

коналагоджувальні роботи, підготовка кадрів, придбання нематеріальних акти-

вів тощо) в t-ому році, грн; 𝐼𝑡
𝑒 – інвестиції у забезпечення захисту навколишньо-

го природного середовища до початку операційної діяльності (підготовка земе-

льної ділянки, покращення якості ґрунту, відновлення якості землі після будів-

ництва) в t-ому році, грн;  𝐼𝑡
с𝑟 – інвестиції та реінвестиції, що здійснюються піс-

ля введення електростанції в експлуатацію (модернізація обладнання, розши-

рення соціальної інфраструктури, придбання необігових активів тощо) в t-ому 

році грн; OCt – повні операційні витрати на функціонування електростанції в t-

ому році, грн; EPt – екологічні платежі під час функціонування електростанції в 

t-ому році, грн; CACt – компенсаційні витрати на ліквідацію можливих техно-

генних аварій на електростанції в t-ому році, грн; LVTopt – ліквідаційна вартість 

електростанції після закінчення терміну її функціонування, грн; 𝐿𝐶𝑇𝑜𝑝𝑡
𝑒  – ви-
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трати, пов’язані з рекультивацією земельних ділянок після закінчення терміну 

функціонування електростанції, захороненням відходів тощо, грн;  𝐿𝐶𝑇𝑜𝑝𝑡
𝑎  – су-

проводжуючі ліквідаційні витрати (демонтаж, утилізація, соціальні виплати 

тощо) у році Тopt, грн; tc – тривалість інвестиційного та передвиробничого ета-

пу, роки; 𝐹ℎ𝑠 – екологічний податок у розрахунку на одиницю (тонну) викидів 

шкідливих речовин у відповідності до стандартів Кіотського протоколу, грн/т; 

𝐸𝑚𝑡
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟ℎ𝑠  – обсяг непрямих викидів шкідливих речовин на етапах видобування 

та транспортування енергоресурсу до станції в t-ому році, т; 𝐸𝑚𝑡
𝑑𝑖𝑟ℎ𝑠 – обсяг 

прямих викидів шкідливих речовин безпосередньо на станції в t-ому році, т; 

𝑄𝑡 – обсяг виробництва електроенергії на електричній станції в t-ому році, млн. 

кВт∙год; і – ставка дисконтування, ч. од.  

Розрахунки показали, що з урахуванням екологічного чинника оптималь-

ний термін заміни енергетичного обладнання Сумської ТЕЦ складає 12 років, 

без урахування екологічного чинника – 16 років.  

Дослідження основних еколого-економічних проблем на стадії споживан-

ня електричної енергії показали, що регіони, в яких розташовані ТЕС і ТЕЦ, за-

знають значно більшого антропогенного впливу, ніж регіони, на території яких 

вони відсутні. Доведено, що обсяг споживання електроенергії за окремими регі-

онами України є значно меншим, ніж обсяг її «брудного» виробництва (тобто 

виробництва на ТЕС і ТЕЦ). З метою встановлення принципу соціальної спра-

ведливості стосовно населення різних регіонів запропоновано запровадити ре-

гіональну диференціацію роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів 

з урахуванням екодеструктивного впливу об’єктів енергетики на всіх етапах 

ЖЦ ЕП, які розрахуються таким чином (грн / кВт∙год) 

 

Т𝑖𝑡 = Т𝑡 + Т𝑡 ∙ ∆𝑇𝑖𝑡 = Т𝑡 + Т𝑡 ∙

(

 
 
С𝐸і𝑡 − ∑ 𝑃𝐸𝑘𝑡𝑖 ∙

𝐸𝑚𝑓
𝑑𝑖𝑟+𝐸𝑚𝑓

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟

∑𝐸𝑚𝑓
𝑑𝑖𝑟+𝐸𝑚𝑓

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑛
𝑘=1

С𝐸і𝑡 + ∑ 𝑃𝐸𝑘𝑡𝑖 ∙
𝐸𝑚𝑓
𝑑𝑖𝑟+𝐸𝑚𝑓

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟

∑𝐸𝑚𝑓
𝑑𝑖𝑟+𝐸𝑚𝑓

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑛
𝑘=1

)

 
 

 

 

, (2) 

де Tt – фіксований роздрібний тариф на електроенергію, встановлений Націона-

льною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, в t-ому році, грн/кВт·год (залежно від типу споживача); 

ΔTіt  – коригуючий коефіцієнт до фіксованого роздрібного тарифу на електрое-

нергію для і-го регіону в t-ому році, ч. од; СEіt – обсяг спожитої електроенергії 

в і-ому регіоні в t-ому році, млн. кВт·год; 𝑃𝐸𝑘𝑡𝑖 – обсяг електроенергії, вироб-

леної в t-ому році на k-й електростанції, млн. кВт·год; n – кількість електричних 

станцій в і-ому регіоні, од.; 𝐸𝑚𝑓
𝑑𝑖𝑟

 – прямі викиди шкідливих речовин для f-го 

типу електричної станції, г/кВт∙год; 𝐸𝑚𝑓
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟 – непрямі викиди шкідливих речо-

вин для f-го типу електричної станції, г/кВт∙год; f – тип електричної станції (гі-

дроелектростанція, теплова, вітрова тощо); ∑𝐸𝑚𝑓
𝑑𝑖𝑟 + 𝐸𝑚𝑓

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – середнє зна-
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чення загального обсягу прямих та непрямих викидів шкідливих речовин від 

кожного f-го типу електричної станції, млн. т.  

Визначені за формулою 2 регіональні тарифи наведено в табл. 1. Від’ємні 

значення ΔTіt свідчать про те, що виробництво електричної енергії на даній те-

риторії відбувається з надлишком для потреб її споживачів, отже споживачі 

електричної енергії мають отримати знижку в розмірі ΔTіt на одиницю спожитої 

електроенергії в i-ому регіоні.  

 

Таблиця 1  

Результати розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію для ре-

гіонів України станом на 2012 р. (фрагмент) 
 

Область Енергетичні потужності 𝑬𝒎𝒇
𝒅𝒊𝒓 𝑬𝒎𝒇

𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓 PEkti СEіt ΔTіt 

Волинська – – – 0,00 312,96 1,00 

Дніпропетров-
ська 

Дніпродзержинська ГЕС 0 236 1178,00 

1749,45 -0,69 

ПАТ «Дніпродзержинська 
ТЕЦ»  

1017 289 
80,80 

Придніпровська ТЕС  1017 289 4004,70 

Криворізька ТЕС 1017 289 6325,90 

Кіровоградська ПАТ «Кіровоградобленерго» 1017 289 33,70 
411,98 -0,37 

Кременчуцька ГЕС  0 236 1424,80 

Одеська ПАТ «ОдеськаТЕЦ» 1017 289 93,80 1444,98 0,67 

Сумська ПАТ Сумиобленерго 1017 289 4,00 403,30 0,94 

Херсонська  Каховська ГЕС 0 236 1329,80 
727,9 -0,22 

ПАТ «Херсонська ТЕЦ» 1017 289 134,00 

Хмельницька Хмельницька АЕС  0 21 13783,10 432,98 -0,23 

Черкаська Канівська ГЕС  0 236 897,90 532,36 0,04 

 

У роботі визначено, що проблема раціональної утилізації відходів вини-

кає на кожному етапі ЖЦ ЕП, причому вирішувати її необхідно з урахуванням 

вимог забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки.  

На підставі проведених досліджень визначено, що сучасний стан електро-

енергетики потребує екологізації кожної окремої стадії ЖЦ ЕП. Враховуючи 

значний екодеструктивний вплив об’єктів енергетики на довкілля, використан-

ня еколого-орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП має стати обов’язковою 

умовою менеджменту електроенергетики.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науковою працею, в якій поставлено та вирішено 

актуальне завдання, що полягає в удосконаленні підходів до управління ЖЦ ЕП 

для забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки в Україні. Ре-

зультати дослідження дозволили зробити такі висновки: 

1. Критичний аналіз існуючих наукових підходів до визначення економі-

чної сутності поняття «енергетичний продукт» дозволив обґрунтувати доціль-

ність розуміння енергетичного продукту як результату діяльності людини щодо 
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трансформації властивостей первинних і вторинних енергоресурсів в електрич-

ну енергію, набуття нею самостійної споживної вартості та задоволення реаль-

ної поточної потреби в енергії. 

2. Визначено, що на сьогодні в науковій літературі найменш досліджени-

ми є сутність поняття «життєвий цикл енергетичного продукту» та його струк-

турна композиція. Під ЖЦ ЕП запропоновано розуміти період часу, за який від-

бувається видобування енергоресурсів, необхідних для отримання електроенер-

гії, їх переробка, транспортування на електростанцію, перетворення на електрое-

нергію на електростанціях, транспортування через розподільчі мережі до кінце-

вого споживача, споживання електроенергії, а також утилізація утворених на 

кожній стадії відходів. Аргументовано, що у структурі ЖЦ ЕП слід виділяти 

стадію ресурсного забезпечення та виокремлювати на всіх стадіях його ЖЦ 

етапи утворення й утилізації екологічно-шкідливих відходів. Це дозволяє ком-

плексно враховувати еколого-економічні наслідки екодеструктивного впливу 

на довкілля в процесі отримання енергетичного продукту.  

3. Економічний розвиток країни безпосередньо залежить від ефективності 

використання енергоносіїв та одночасно обмежується необхідністю дотримання 

вимог сталого розвитку, виконанням завдань Кіотського протоколу та концепції 

екологічно чистої енергетики. Це дозволило дослідити наукові засади форму-

вання еколого-орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП з урахуванням вимог 

екологічної безпеки. 

4. Аналіз теоретичних та науково-методичних основ впровадження еко-

лого-орієнтованої системи управління ЖЦ ЕП в контексті переходу до екологі-

чно чистої енергетики дозволив визначити засади функціонально-процесної де-

композиції цієї системи. Це обумовило встановлення черговості прийняття 

управлінських рішень на кожній стадії ЖЦ ЕП в межах процесної декомпозиції, 

а також комплексне врахування еколого-економічних взаємозв’язків між цими 

стадіями – в межах функціональної декомпозиції. Поділ еколого-орієнтованої 

системи управління на процеси та функції дозволяє прогнозувати всі витрати й 

ефекти, а також виявляти ланцюги кумулятивного нарощення витрат на подо-

лання наслідків екодеструктивного впливу на довкілля від об’єктів енергетики 

на кожній стадії ЖЦ ЕП.  

5. Дослідження існуючих технологій отримання ЕП в Україні та теорети-

чних підходів до обґрунтування вибору домінуючого енергетичного ресурсу 

при його виробництві дозволили встановити ступінь відповідності названих те-

хнологій основним стратегіям розвитку електроенергетики. Із застосуванням 

матричного методу обґрунтовано, що стратегії домінування відповідають соня-

чні, вітрові та гідроелектростанції України; диверсифікації – АЕС та газові 

ТЕС; реконструкції – станції, що працюють на вугіллі та біомасі. Україні слід 

відмовитися від технологій отримання ЕП на нафтопродуктах.  

6. На основі аналізу ступеня зношеності основного обладнання електрос-

танцій та еколого-економічних наслідків екодеструктивного впливу від їх робо-

ти встановлено на необхідність визначення оптимального терміну заміни обла-

днання електричних станцій, при розрахунку якого окрім звичних економічних 

витрат мають бути враховані еколого-економічні, зокрема, витрати на: компен-
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сацію прямих і непрямих збитків від забруднення довкілля відходами, що ма-

ють місце на різних етапах ЖЦ ЕП; на здійснення поточних екологічних плате-

жів; на рекультивацію земельних ділянок і захоронення відходів; на ліквідацію 

можливих техногенних аварій. Запропонований підхід передбачає мінімізацію 

інтегральних питомих дисконтованих еколого-економічних витрат та дозволяє 

визначати залишковий час роботи конкретної електростанції. 

7. Аргументовано, що реалізація принципу соціальної справедливості та 

концепції екологічно чистої енергетики мають забезпечуватись шляхом враху-

вання ступеню збалансованості виробництва електроенергії та її споживання 

населенням певної території. Запропоновано здійснювати регіональну дифере-

нціацію роздрібних тарифів на електроенергію виходячи зі співвідношення  об-

сягів спожитої та виробленої електроенергії, обсягів прямих і непрямих викидів 

шкідливих речовин, що утворюються на різних етапах ЖЦ ЕП.  
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Прийменко С.А. Еколого-економічні засади управління життєвим 

циклом енергетичного продукту. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навко-

лишнього середовища. – Державний вищий навчальний заклад «Національний 

гірничий університет», Дніпропетровськ, 2015.  
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Дисертація присвячена удосконаленню теоретичних положень та науко-

во-методичних підходів до управління життєвим циклом енергетичного проду-

кту для забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки в Україні. 

Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності понять «енерге-

тичний продукт» та «життєвий цикл енергетичного продукту» та обґрунтовано 

наукові уявлення про структуризацію життєвого циклу енергетичного продук-

ту, що базуються на необхідності врахування екологічних наслідків у процесі 

отримання енергетичного продукту та передбачають виділення стадії ресурс-

ного забезпечення, а також виокремлення на всіх стадіях ЖЦ ЕП етапів утво-

рення та утилізації екологічно-шкідливих відходів.  

Розроблені науково-методичні підходи до формування стратегій розвитку 

електроенергетики на засадах концепції екологічно чистої енергетики на основі 

матричного методу та еколого-економічного обґрунтування оптимального тер-

міну функціонування електростанцій, що передбачає мінімізацію інтегральних 

питомих дисконтованих еколого-економічних витрат.  
Ключові слова: еколого-орієнтоване управління, енергетичний продукт, 

життєвий цикл, еколого-економічні витрати.  
 

АННОТАЦИЯ 

 

Прийменко С.А. Эколого-экономические основы управления жиз-

ненным циклом энергетического продукта. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружа-

ющей среды. – Государственное высшее учебное заведения «Национальный 

горный университет», Днепропетровск, 2015. 

Диссертация посвящена усовершенствованию теоретических положений 

и научно-методических подходов к управлению жизненным циклом энергети-

ческого продукта для обеспечения экологической и природно-техногенной без-

опасности в Украине. 

В диссертации усовершенствовано методическое обеспечение управления 

жизненным циклом энергетического продукта с целью повышения уровня эко-

логической и природно-техногенной безопасности в Украине. 

Проанализирована сущность концепции экологически чистой энергетики, 

выполнена оценка состояния и перспектив развития отечественного топливно-

энергетического комплекса с позиции рациональности ресурсопользования.  

Проанализированы научные подходы к определению сущности понятий 

«энергетический продукт» и «жизненный цикл энергетического продукта».  

Под энергетическим продуктом понимается результат деятельности чело-

века по трансформации свойств первичных и вторичных энергоресурсов в элек-

трическую энергию, приобретение ею самостоятельной потребительной стои-

мости и удовлетворения реальной текущей потребности в энергии; под жизнен-

ным циклом энергетического продукта – период времени, за который происхо-

дит добыча энергоресурсов, необходимых для получения электроэнергии, их 

переработка, транспортировка на электростанцию, преобразование на электро-
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энергию на электростанциях, транспортировки через распределительные сети 

до конечного потребителя, потребление электроэнергии, а также утилизация 

образованных на каждой стадии отходов.  

Обоснованы научные представления о структуризации жизненного цикла 

энергетического продукта, основанные на необходимости учёта экологических 

последствий в процессе получения энергетического продукта, предусматрива-

ющие выделение стадии ресурсного обеспечения и этапов образования и утили-

зации экологически вредных отходов на всех стадиях жизненного цикла энер-

гетического продукта. 

Эколого-ориентированное управление жизненного цикла энергетического 

продукта предложено осуществлять на основе функционально-процессной де-

композиции, что позволяет установить четкую очередность принятия управ-

ленческих решений; комплексно учесть существующие эколого-экономические 

взаимосвязи и структурировать задачи с учетом специфики объекта управле-

ния. 

Доказано, что выбор доминирующих энергоресурсов в стране целесооб-

разно осуществлять на основе предложенного научно-методического подхода, 

основанного на необходимости учёта двух групп факторов: 1) общего уровня 

энергетической безопасности страны от возможных перебоев в снабжении ба-

зовым энергоресурсом; 2) общей степени соответствия технологии производ-

ства энергетического продукта требованиям концепции устойчивого развития. 

На основе двух групп факторов были определены основные стратегии развития 

электроэнергетики с использованием матричного метода. Доказано, что в дол-

госрочной перспективе в Украине следует отдавать предпочтение производству 

электроэнергии с использованием ветра, солнца и воды. Существующие газо-

вые и атомные электростанции в целом соответствуют требованиям концепции 

устойчивого развития, однако дальнейшее долгосрочное их доминирование 

представляет угрозу для энергетической безопасности вследствие недиверси-

фикованости поставщиков энергоресурсов. Украине следует отказаться от 

дальнейшего производства энергетического продукта на нефтепродуктах.  

Разработан научно-методический подход к эколого-экономическому 

обоснованию оптимального срока функционирования электростанций, преду-

сматривающий минимизацию интегральных удельных дисконтированных эко-

лого-экономических затрат, которые включают в себя затраты: на компенсацию 

прямых и косвенных убытков от загрязнения окружающей среды отходами, об-

разующимися на разных этапах жизненного цикла энергетического продукта; 

на осуществление текущих экологических платежей; на рекультивацию земель-

ных участков и захоронение отходов; на ликвидацию возможных техногенных 

аварий.  

Учитывая принципы социальной справедливости и концепции экологиче-

ски чистой энергетики, предложены методические основы региональной диф-

ференциации розничных тарифов на электроэнергию, которые устанавливают-

ся, исходя из соотношения объемов потребляемой и выработанной электро-

энергии в регионе, объемов прямых и косвенных выбросов вредных веществ, 

образующихся на разных этапах ЖЦ ЭП. 
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SUMMARY 

 

Priymenko S. A. Ecologically-economic fundamentals of energy product’s 

life cycle management. – Manuscript.  

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences in specialty 

08.00.06 – Economics of Natural Resources and Environment. – State Higher Educa-

tional Institution «National Mining University», Dnipropetrovsk, 2015. 

The dissertation is devoted to improvement of theoretical positions and scien-

tific and methodical approaches to manage energy product’s lifecycle to provide en-

vironmental and natural-technogenic safety in Ukraine. 

Scientific approaches to defining the essence of the concepts of «energy prod-

uct» and «energy product’s life cycle» are analyzed and scientific understandings 

about structuring of energy product’s life cycle which base on the necessity to take 

into account  environmental impacts in the process of energy product’s obtaining and 

provide selection of resource provision stage, and separation at all stages of energy 

product’s life cycle the stages of formation and utilization of environmentally haz-

ardous wastes are grounded. 

Scientific-methodical approaches to forming strategies of electricity develop-

ment based on the principles of concept of clean energy on the base of matrix method 

and ecological and economic substantiation of optimum lifetime of power plants’ 

worktime, which provides minimizing of integrated specific discounted ecological 

and economic costs are developed. 

Keywords: ecology-oriented management, energy product, life cycle, ecologi-

cal and economic costs. 
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