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Вінниченко О. В. Аналіз проблем розвитку атомної, теплової та відновлюваної енергетики в енергосистемі України
З метою дослідження процесу розвитку енергетичної системи України було проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку атомної, те-
плової та поновлюваної енергетики. Визначено світові тенденції розвитку атомної енергетики та зазначено, що після короткочасного спаду, 
викликаного аварією на АЕС «Фукусіма-1», почалося поступове зростання кількості реакторів, що знаходяться в експлуатації. Окреслено кризову 
ситуацію, що склалася на ринку атомної та теплової енергетики. У рамках існуючої на сьогодні моделі ПСО (Public Service Obligation – PSO) ком-
панія НАЕК «Енергоатом» зазнає значних збитків. Обмеження виробництва електричної енергії на АЕС у 2020 р. є недостатньо обґрунтованим 
заходом, який негативно вплине на енергетичну безпеку країни. Зупинка енергоблоків атомних станцій означає, що вони замість виробництва 
енергії починають її споживати, при цьому потребують постійного чергування й обслуговування обладнання, функціонування систем безпеки. 
Зазначено, що вугільні ТЕС України вже виробили свій розрахунковий ресурс і мають вкрай низький коефіцієнт використання встановленої потуж-
ності. Крім того, вугільні електростанції в Україні використовують у маневрових режимах, для покриття пікових навантажень, що призводить 
до прискореного зносу обладнання та знижує ефективність виробництва. Зроблено порівняльний аналіз розвитку відновлюваної енергетики 
(ВДЕ) та доведено, що збільшення виробництва електроенергії за рахунок ВДЕ потребує розробки достатніх маневрових потужностей. Поточ-
на ситуація свідчить про те, що потужностей ГЕС та ГАЕС не вистачає, тому на цей час для таких цілей використовують  вугільні ТЕС, але такий 
позаштатний режим роботи призводить до подальшого зношення обладнання та  до збільшення аварійних ситуацій.
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Vinnychenko O. V. Analyzing the Problems of Development of Nuclear, Thermal and Renewable Energy in Terms of the Electric Power System of Ukraine
In order to research the process of development of the energy systems of Ukraine, the current status and problems of development of nuclear, thermal and 
renewable energy are analyzed. The global trends in the development of nuclear energy is identified and it is noted that after the short-term decline caused by 
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the accident at the «Fukushima-1» nuclear power plant, a gradual increase in the number of operating reactors has begun. The crisis situation in the nuclear 
and thermal energy market is outlined. Within the framework of the existing PSO (Public Service Obligation) model, the National nuclear power generating 
company «Energoatom» suffers significant losses. The limitation of electrical energy production at nuclear power plants in 2020 is an insufficiently grounded 
measure that will adversely affect the energy security of the country. Shutting down the power units of nuclear plants means that instead of producing energy 
one begins to consume energy, while a constant duty with ongoing servicing of equipment and maintaining the security systems is required. It is indicated that 
the coal-fired power plants of Ukraine have already developed their estimated resource and have an extremely low usage rate of installed capacity. In addition, 
coal-fired power plants in Ukraine are used in maneuvering modes, to cover peak loads, which leads to accelerated wear and tear of equipment and reduces 
production efficiency. A comparative analysis of the development of renewable energy sources (RES) is carried out and it is proved that the increase in electrical 
energy production due to RES requires the development of sufficient maneuvering capacities. The current situation indicates that the capacities of HPP and PHES 
are not sufficient, so at this time coal-fired power plants are used for such purposes, but such a part-time mode of operation leads to further wear and tear of 
equipment and an increase in emergency situations.
Keywords: electrical energy, nuclear energy, thermal energy, renewable energy sources.
Fig.: 1. Tabl.: 3. Bibl.: 11.
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Основою функціонування всіх сфер економіч-
ного життя є забезпечення стабільного та 
безперебійного енергопостачання, яке впли-

ває на стан економіки та на загальний рівень життя 
населення. Сучасному етапу перетворень у світовій 
енергетичній сфері притаманне зростання попиту на 
енергоресурси, активізація використання поновлюва-
них джерел енергії, підвищення енергоефективності. 

Останні тенденції спрямовані на автоматизацію 
та цифровізацію багатьох сфер економічного життя, 
що потребують споживання більшої кількості елек-
троенергії. 

Питанням розвитку окремих складових енерге-
тичного комплексу України приділяли значну увагу ві-
тчизняні науковці, а саме: Носовський А. В. [3; 5], Аза- 
ров С. І., Сидоренко В. Л., Задунай О. С. [4] – досліджують 
перспективи атомної енергетики; Дубровський В. В.  
і Шрайбер О. А. [6] – аналізують тенденції розви-
тку вугільної теплової генерації; Буратинський І. М.  
[8] – розглядає особливості виробництва енергії з 
поновлюваних джерел. Аналіз літературних джерел 
дозволив з’ясувати, що основні складові енергетич-
ного комплексу аналізуються окремо. Це дозволило 
запропонувати підхід, в основі якого лежить комп-
лексна оцінка атомної, теплової та поновлюваної 
енергетики як основних складових енергетичного 
комплексу України.

Об’єднана енергосистема України (ОЕС Украї-
ни) є одним із найбільших енергетичних об’єднань 
Європи. ОЕС України здійснює централізоване елек-
трозабезпечення внутрішніх споживачів, взаємодіє з 
енергосистемами суміжних країн, здійснює імпорт та 
експорт електроенергії.

У 2019 р. виробництво електроенергії в Україні 
складалося таким чином: АЕС – 55%; ГК ТЕС – 29%; 
ТЕЦ і Блок-станції – 8%; ГЕС і ГАЕС – 5% (рис. 1).

Як видно з рис. 1, провідне місце у виробни-
цтві електроенергії у 2019 р. належить АЕС – 55% від 
загального виробництва електроенергії, при цьому  
у структурі джерел постачання установлена елек-

трична потужність складає 27%. Для ТЕС на кінець 
2019 р. у структурі джерел виробництво електро-
енергії складає 29% та має вагому установлену елек-
тричну потужність на рівні 43%.

У 2019 р. атомна енергетика України була базо-
вою складовою в енергозабезпеченні держави, виро-
бляючи 50% електроенергії. Це є важливим чинником 
надійного енергозабезпечення споживачів України в 
умовах дефіциту вугілля через фактичну окупацію 
частини Донбасу та одним із основних факторів за-
безпечення енергетичної незалежності держави. 

За даними World Nuclear Association, станом на 
кінець 2019 р. у світі експлуатувалося 193 атом-
ні електростанції з 449 енергоблоками загаль-

ною електричною потужністю близько 399 307 ГВт,  
серед діючих: у США знаходиться 98 реакторів,  
у Франції – 58, у Китаї – 48, у Росії – 39, у Південній 
Кореї – 25, в Україні та Великобританії – по 15 енер-
гоблоків (табл. 1). 

Частка ядерної енергії в електропостачанні 
Франції у 2019 р. становила 70,6%, Словаччини – 
53,9%, Бельгії – 47,6%, України – 53,9%. Деякі країни, 
такі як Італія, Португалія та Австрія, не експлуатують 
свої ядерні установки, але імпортують електричну 
енергію, вироблену на АЕС в інших країнах. 

У 2002 р. Кабінет Міністрів Бельгії схвалив про-
єкт закону про виведення АЕС із експлуатації почи-
наючи з 2015 р. У разі відмови від АЕС ціна на елек-
троенергію зросте, і Бельгія буде змушена імпорту-
вати 85% загального спожитого обсягу електроносіїв  
у вигляді газу. Тому у 2009 р. уряд Бельгії вирішив від-
класти на 10 років перший етап запланованого згор-
тання ядерної енергетики і підписав угоду про продо-
вження строку експлуатації АЕС до 2025 р. [3]. 

На сьогодні в Японії перебувають в експлуатації 
9 із наявних 37 енергоблоків, що призвело до різкого 
зменшення виробництва електроенергії, переходу на ре-
жим жорсткої економії та суттєвих обмежень у викорис-
танні електроенергії як на виробництві, так і в побуті. 
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Рис. 1. Установлена електрична потужність і відпуск електроенергії в Україні на кінець 2019 р.
Джерело: побудовано за даними [1].

Таблиця 1

Показники, що характеризують виробництво атомної енергії у світі за 2019 р.

Країна Кількість працюючих  
реакторів, од.

Постачання ядерної  
електроенергії, ГВт ∙ год

Частка атомної енергії  
в загальному виробництві 

електроенергії, %

США 98 809358,57 19,7

Франція 58 382402,75 70,6

Китай 48 330122.19 4,9

Росія 39 195535,15 19,7

Японія 9 65681,92 7,5

Корейська Республіка 25 138809,49 26,2

Індія 22 40740,49 3,2

Канада 19 94853,85 14,9

Україна 15 78144,26 53,9

Англія 15 51032,09 15,6

Швеція 8 64428,86 34

Бельгія 7 41421,66 47,6

Іспанія 7 55856,07 21,4

Чеська Республіка 6 28581,12 35,2

Пакистан 5 9065,8 6,6

Фінляндія 4 22914,88 34,7

Угорщина 4 15414,83 49,2

Словаччина 4 5532,98 53,9

Аргентина 3 7926,96 5,9

Бразилія 2 15224,11 2,7

Болгарія 2 15868,88 37,5

Румунія 2 10368,21 18,5

Південна Африка 2 13602,57 6,7

Нідерланди 1 3700,71 3,2

Вірменія 1 2028,96 27,8

Джерело: складено за даними [2].
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Енергетична проблема Японії стала свого роду 
каталізатором гострих обговорень перспектив ЯЕ 
в усьому світі. Загальна думка фахівців зводиться 
до того, що після серйозної аварії на японській АЕС 
«Фукусіма-1», яку було поставлено поряд з Чорно-
бильською, розвиток світової атомної енергетики не 
зупиниться [4]. 

На початок 2020 р. 19 країн світу будують 53 ре-
актори (табл. 2). Після короткочасного спаду, викли-
каного «постфукусімським» синдромом, почалося 
зростання кількості задіяних реакторів. 

Таблиця 2

Типи діючих ядерних реакторів

Тип реактора

Кількість реак-
торів, що зна-

ходяться в екс-
плуатації, од.

Кількість реак-
торів, які буду-

ються, од.

PWR 301 43

BWR 64 4

PHWR 48 4

GCR 14

LWGR 12

FBR 3 1

HTGR 1

Усього 442 53

Джерело: складено за даними [2].

Станом на 2020 р. у світі використовуються 
шість основних типів ядерних реакторів: реактор з 
водою-охолоджувачем під тиском (PWR), або його 
аналог – водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), 
киплячий ядерний реактор (BWR), важководний ре-
актор (PHWR), газо-графітовий реактор (GCR), водо-
графітовий реактор (LWGR/РБМК) та ядерний реак-
тор на швидких нейтронах (FBR).

На вітчизняних АЕС найширшого застосуван-
ня набули водо-водяні енергетичні реактори (ВВЕР),  
в яких як теплоносієм, так і сповільнювачем є легка 
вода, і реактори великої потужності канальні (РВПК), 
де теплоносієм служить легка вода, а сповільнювачем –  
графіт.

В Україні ядерну галузь представляє державне 
підприємство «НАЕК Енергоатом». На АЕС 
України експлуатуються 15 енергоблоків: 13  

з реакторами типу ВВЕР-1000 і 2 з ВВЕР-440. Із 15 
енергоблоків 10 відпрацювали понад 30 років та 
отримали ліцензії на експлуатацію в понадпроєк-
тний строк, на 2 енергоблоках у 2020 р. закінчується 
30-річний строк експлуатації, і нині виконуються ро-
боти з обґрунтування безпечної експлуатації в понад-
проєктний строк. 

Носовський А. В. [3] вважає, що, враховуючи 
наявні у світі в цілому та в Україні зокрема тенденції 

на ринку постачання електроенергії, одним із шляхів 
є оновлення парку наявних в Україні енергоблоків з 
ВВЕР на перспективні, більш економічні та безпеч-
ні проєкти реакторних установок нового покоління. 
Для обґрунтування вибору типу реакторної установ-
ки необхідно розробити наукові та техніко-економіч-
ні основи оптимального вибору перспективних ядер-
них установок. Оптимізація вибору має виконувати-
ся за різними показниками, серед яких: 
 безпека різних етапів життєвого циклу АЕС, 

включаючи будівництво, експлуатацію, знят-
тя з експлуатації, поводження з відходами 
ядерного палива (ВЯП) і радіоактивними від-
ходами (РАВ); 

 техніко-економічні показники, включаючи 
витрати на проєктування, будівництво, ліцен-
зійні та експлуатаційні витрати, паливну скла-
дову, витрати на поводження з ВЯП і РАВ; 

 характеристики насосного, паротурбінного та 
генераторного обладнання; 

 вимоги до конструкційних та інших матеріа-
лів, включаючи технологічні матеріали, буді-
вельні конструкції та ін.

Ключовими напрямами стратегічного плану-
вання, що визначають основну відмінність 
можливих сценаріїв розвитку ядерно-енер-

гетичного комплексу (ЯЕК) на період до 2030 р.  
і подальшу перспективу, є продовження терміну екс-
плуатації діючих АЕС і перспективне будівництво  
в АЕ. Розвиток атомної генерації в Україні на період 
до 2030 р. передбачає: 
 підвищення безпеки діючих АЕС; 
 підвищення надійності та ефективності екс-

плуатації діючих АЕС; 
 продовження експлуатації АЕС у понадпроєк-

тний термін; 
 спорудження та введення в експлуатацію в 

період до 2030 р. нових ядерних енергобло-
ків мінімальною сукупною потужністю (може 
бути збільшена залежно від проєкту): 2 ГВт –  
за песимістичним сценарієм; 5 ГВт – за БС;  
7 ГВт – за оптимістичним сценарієм [4].

Відповідно до ухваленого енергетичного балансу 
України на 2020 р. передбачалось скорочення частки 
атомної генерації та збільшення теплової. Завдяки та-
кому рішенню три енергоблоки АЕС потужністю ко-
жен по 1000 МВт було виведено в резерв, та ще на семи 
енергоблоках обмежено виробництво електроенергії. 
Обмеження виробництва електричної енергії на АЕС 
є недостатньо обґрунтованим заходом, який, безумов-
но, негативно вплине на енергетичну безпеку країни. 

Зупинка енергоблоків атомних станцій означає, 
що вони замість виробництва енергії починають її 
споживати, при цьому потребують постійного чер-
гування й обслуговування обладнання, функціону-
вання систем безпеки. Це дуже великі витрати, яких 
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мусить зазнавати НАЕК «Енергоатом». Ця проблема 
потребує негайного розв’язання на законодавчому та 
виконавчому рівнях для забезпечення техніко-еконо-
мічного балансу між різними типами генерування на 
ринку електроенергії [5]. 

Друге місце по виробництву електроенергії в 
України належить ТЕС, які виробляють майже 30% 
електроенергії від загального обсягу. В Україні вста-
новлена потужність теплових електростанцій (ТЕС) і 
теплоелектроцентралей (ТЕЦ) становить біля 62% від 
загальної потужності, при цьому виробництво елек-
троенергії складає близько 40%. 

Як зазначають Дубровський В. В. і Шрайбер О. А.  
[6], вугільні ТЕС України вже виробили свій розра-
хунковий ресурс і мають вкрай низький коефіцієнт 
використання встановленої потужності. Через від-
сутність інвестицій у докорінну реконструкцію фі-
зично та морально зношеного енергообладнання на 
ТЕС в основному обмежуються впровадженням не-
дорогих технологій. Після 1990 р. не введено нових 
потужностей, а реконструкція проводиться вкрай по-
вільно та в незначних масштабах. 

Крім того, вугільні електростанції в Україні ви-
користовують в маневрових режимах, для покриття 
пікових навантажень, що призводить до прискорено-
го зносу обладнання та зниження ефективності ви-
робництва. 

За даними незалежного фінансового аналітично-
го центру Carbon Tracker, який досліджує ринок 
теплової електроенергетики, теплова генерація 

України – найдорожча у світі, а робота вітчизняних 
ТЕС – найбільш витратна та найменш ефективна. 
Ціна електроенергії, виробленої на вугільних ТЕС 
України, на 40% вища, ніж в Європі [7]. 

З урахуванням екологічних директив ЄС щодо 
викидів забруднюючих речовин вугільна енергетика 
України потребує значних змін. Вимушене встанов-
лення на українських ТЕС високоефективних очис-
них споруд призведе до значного підвищення вар-
тості виробленої електроенергії. Собівартість такого 
оновлення ТЕС становитиме, за оцінками фахівців, 
близько 1,2–1,3 млрд дол. на 1 ГВт потужності. При 
цьому 1 ГВт нових потужностей коштує максимум 
1,5 млрд, тобто, доцільніше будувати нові теплоелек-
тростанції. Повна ж реконструкція фізично та мо-
рально зношених українських ТЕС, за підрахунками 
експертів, обійдеться у 30 млрд дол. США [7]. 

Країни – учасники кліматичної Угоди взяли 
напрямок на декарбонізацію енергетики, яка перед-
бачає поступову відмову від використання викопно-
го палива і перехід на використання поновлюваних 
джерел енергії та, відповідно, збільшення їх частки в 
загальній структурі генерації електроенергії [8]. 

Останніми роками відбулося зменшення цін 
на технології та збільшилася конкурентоспромож-
ність продукції, а тарифна ставка оплати виробленої 

електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 
залишилась майже без змін, внаслідок чого компа-
нії, що виробляють електроенергію з ВДЕ в Україні, 
отримують надприбутки. Водночас у загальній струк-
турі виробленої електроенергії на ВДЕ припадає не-
значна частка (табл. 3).

Станом на жовтень 2019 р. у її склад було вве-
дено майже 4000 МВт потужностей СЕС і приблизно 
750 МВт потужностей ВЕС. У структурі виробництва 
електроенергії в першому півріччі 2020 р. частка ВДЕ 
зросла та склала 7%, що у 2,3 разу більше порівняно 
з 2019 р. Додаткових швидкодіючих потужностей, 
призначених для стабілізації режимів функціонуван-
ня ОЕС України при використанні в її складі вели-
ких потужностей ВЕС і СЕС, з моменту підписання 
Закону «Про альтернативні джерела енергії» [9] від 
20.02.2003 р. № 555-IV не вводилося.

Буратинський І. М. [8] аналізує застосування сис-
тем акумулювання електроенергії в енергосистемах з 
великим обсягом відновлювальних джерел. Автор ак-
центує увагу на тому, що процес введення у структуру 
генеруючих потужностей на основі ВДЕ досить довго 
розвивався практично без урахування двох надзви-
чайно важливих факторів, а саме: 1) вітрова енерге-
тична станція (ВЕС) та сонячна енергетична станція 
(СЕС) є джерелами із нульовою гарантованою потуж-
ністю; 2) ВЕС і СЕС за своєю технологічною приро-
дою не можуть забезпечувати нормовану стабільність 
частоти та потужності електроенергії, яку вони по-
стачають у енергосистему. При цьому відносні обсяги 
потужностей ВЕС і СЕС у початковий період їх вико-
ристання в енергосистемах були, по-перше, незначни-
ми, а, по-друге, необхідні обсяги регулюючих потуж-
ностей вимушено залучались із резервів первинного, 
вторинного та третинного регулювання. Тобто, для 
забезпечення стабільної роботи ВЕС і СЕС у складі 
об’єднаних енергосистем залучалися швидкодіючі ре-
зервні потужності, призначені для зовсім інших цілей. 
Такий підхід не створював проблем в енергосистемах 
до тих пір, доки потужність ВЕС і СЕС була незначною. 
З часом, коли їх потужність завдяки законам про «зе-
лені тарифи» у багатьох країнах значно зросла, поча-
лися тяжкі системні аварії аж до локаутів (Південна 
Австралія, 2017 р.). При цьому в усьому світі бурхливе 
впровадження ВЕС і СЕС в об’єднаних енергосистемах 
(ОЕС) провадиться без належного наукового супрово-
ду, методом спроб і помилок. 

Отже, відновлювана енергетика на сьогодніш-
ній день має певні недоліки, які слід врахо-
вувати при виборі того чи іншого сценарію 

розвитку енергетичного ринку України. Основні з 
них – проблема підключення ВДЕ до мереж і низька 
ефективність. 

Якщо проаналізувати тарифи на електроенер-
гію, то одна з найнижчих цін на електроенергію  
(14 цент/кВт ⋅ год) у Франції, де частка ядерної гене-
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Таблиця 3

Загальне споживання поновлюваних джерел енергії протягом 2007–2018 рр.

Рік

Загальне 
постачання 
первинної 

енергії,  
тис. т н. е.*

Загальне постачання 
енергії від відновлюваних 

джерел

Енергія біопалива  
та відходи Вітрова та сонячна енергія

тис. т н. е. % до під-
сумку тис. т н. е. % до під-

сумку тис. т н. е. % до під-
сумку

2007 139330 2384 1,7 1508 1,1 4 0,0

2008 134562 2604 1,9 1610 1,2 4 0,0

2009 114420 2463 2,2 1433 1,3 4 0,0

2010 132308 2611 2 1476 1,1 4 0,0

2011 126438 2514 2 1563 1,2 10 0,0

2012 122488 2476 2 1522 1,2 53 0,0

2013 115940 3166 2,7 1775 2,6 104 0,1

2014 105680 2797 2,6 1934 2,8 134 0,1

2015 90090 2700 3 2102 2,3 134 0,1

2016 94383 3616 3,8 2832 3,0 124 0,1

2017 89412 3907 4,4 2989 3,3 149 0,2

2018 93165 4289 4,6 3195 3,4 197 0,2

Примітка: * – т н. е. – тонна нафтового еквівалента.
Джерело: складено за даними [1].

рації складає 78% [4]. Найдорожча на сьогоднішній 
день електроенергія в Данії, де частка ВДЕ становить 
близько 40%, а вартість електроенергії – 29 цент/
кВт ⋅ год. При цьому тариф для населення в три рази 
вищій, ніж тариф для промисловості. У Німеччині, 
де частка ВДЕ в енергогенерації становить 25%, ціна 
електроенергії сьогодні складає 25 цент/кВт ⋅ год. 
У країні багато енергоємних промислових гігантів, 
тому щоб замінити 16% ядерної генерації на ВДЕ, 
буде потрібно близько 150 млрд євро [8]. У Німеччи-
ні по «зеленому тарифу» компенсацію покладено на 
населення, і тариф для населення вдвічі більший, ніж 
для промисловості. В України ситуація протилеж-
на: виробництво ВДЕ належить великим компаніям,  
а компенсацію по тарифах покладено на промисло-
вість та НАЕК «Енергоатом». 

В Україні протягом багатьох років державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг здійснювалося Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг (НКРЕКП), і тариф для 
ТЕС був більше, ніж для АЕС, приблизно втричі [5]. 
Тариф же для СЕС регулюється окремим законом на 
рівні 15 євроцентів за кВт ⋅ год, що сьогодні становить 
майже 5 грн/кВт ⋅ год, а це майже в 6 разів більше, ніж 
для АЕС. Як засвідчує загальносвітова практика, різ-
ниця між тарифами ТЕС і АЕС не перевищує 30%.

Водночас перспектива об’єднання енергосис-
теми України з Європейською мережею системних 
операторів передачі електроенергії обумовила при-

йняття Закону України «Про ринок електричної енер-
гії» [10] від 13.04.2017 р., у рамках якого: створюється 
конкуренція, відміняється фіксована ставка на про-
даж електроенергії та вводяться аукціони з продажу 
електричної енергії. Але в рамках існуючої на сьогод-
ні моделі публічних спеціальних обов’язків (ПСО) 
компанія НАЕК «Енергоатом» повинна продавати 
50% власної електроенергії ДП «Гарантований поку-
пець» за ціною 1–15 копійок за кВт ⋅ год. Таким чи-
ном, за рахунок «Енергоатома» держава стримує ціни 
на електроенергію для населення. Якщо такі умови 
буде подовжено на 2021 р., то, на думку компанії [11], 
продовження ПСО такого формату у 2021 р. спричи-
нить фінансовий дефіцит у 18–23 мільярдів гривень 
та збільшить борг «Енергоатома» перед підрядника-
ми до 25 мільярдів. 

Отже, ситуація з регулюванням тарифів на 
електроенергію призводить до значних збитків у ро-
боті НАЕК «Енергоатом». Так, лише за 1 квартал 2020 
р. вони становили 1,57 млрд грн, а ці кошти мали піти 
на проведення планових і поточних ремонтних робіт, 
виконання робіт із подовження безпечної експлуата-
ції в понадпроєктний строк.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз основних складових енергетичного 

комплексу свідчить про кризову ситуацію, що склала-
ся в атомній та тепловій енергетиці. Часткове виве-
дення атомних реакторів з експлуатації призводить до 
додаткових витрат на їх утримання, існуюча тарифна 
політика спричинює значні збитки, що ставить під за-
грозу роботу компанії НАЕК «Енергоатом». 
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Для сталого розвитку енергетичного ринку та 
стабільної й збалансованої роботи енергосистеми 
необхідно, перш за все, визначити, за рахунок яких 
потужностей при інтенсивному впровадженню ВДЕ 
відбуватиметься маневрування. Збільшення вироб-
ництва електроенергії за рахунок ВДЕ потребує роз-
робки достатніх маневрових потужностей для під-
ключення на пікове споживання та для балансування 
добових графіків виробництва/споживання електро-
енергії. Поточна ситуація свідчить про те, що потуж-
ностей ГЕС і ГАЕС не вистачає, для цього використо-
вуються вугільні ТЕС, але такий позаштатний режим 
роботи призводить до подальшого зношення облад-
нання та до збільшення аварійних ситуацій. Як аль-
тернатива може розглядатися впровадження нових 
енергоблоків на АЕС, які здатні працювати в режимах 
змінного навантаження та брати участь у вторинному 
регулюванні потужності енергосистеми, а також по-
вна модернізація ТЕС.                   
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