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ООссооббллииввооссттіі  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь  вв  ееннееррггееттиицціі  

  

ЕЕннееррггееттииккаа  ввііддннооссииттььссяя  ддоо  ккррииттииччнниихх  ттееххннооллооггіійй,,  ттооммуу  ппррооррааххууннккии  уу  ккоожжнніійй  
ссккллааддооввіійй  ммоожжууттьь  ппррииззввеессттии  ддоо  ккааттаассттррооффііччнниихх  ннаассллііддккіівв  ооссооббллииввоо  ккооллии  
ккооррооттккооссттррооккооввіі  ммоожжллииввіі  ееккооннооммііччнніі  ррееззууллььттааттии  ммоожжууттьь  ннііввееллююввааттии  ввииккооннаанннняя  
ттееххннііччнниихх  ттаа  ееккооллооггііччнниихх  ввииммоогг  

  

РРееггууллюювваанннняя  вв  ееннееррггееттиицціі  ззддііййссннююєєттььссяя  ::  

--ееккооннооммііччнніі  іі  ппооллііттииччнніі  ввииммооггии  ррееггууллююююттььссяя  ЗЗааккооннааммии  УУккррааїїннии;;  

--ррееггуулляяттоорр  ееккооннооммііччнниихх  іі  ффііннааннссооввиихх  ппииттаанньь  вв  ееннееррггееттиицціі  --  ННааццііооннааллььннаа  ккооммііссііяя  
зз  ррееггууллюювваанннняя  вв  ееллееккттррооееннееррггееттиицціі  ттаа  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооммуу  ггооссппооддааррссттввіі    

--ррееггуулляяттооррвв  ппоо  ттееххннііччнниимм  ппииттаанннняямм  ааттооммнніійй  ееннееррггееттиицціі  ДДеерржжааттооммррееггууллюювваанннняя  

--ррееггуулляяттоорр  ттееххннііччнниихх  ппииттаанньь  вв  ееллееккттррооееннееррггееттиицціі  ДДеерржжііннссппееккццііяя  ппоо  ееккссппллууааттааццііїї  
ееллееккттррииччнниихх  ссттааннцціійй  ттаа  ммеерреежж    

ДДлляя  ззааббееззппееччеенннняя  ррооззууммннооггоо  ккооммппррооммііссуу  ммііжж  ттееххннііччннииммии  іі  ееккооннооммііччннииммии  
вваажжеелляяммии  вв  УУккррааїїнніі,,  ззаа  ддооссввііддоомм  ЄЄввррооппееййссььккиихх  ккррааїїнн,,  ввппрроовваадджжууєєттььссяя  
ккооммппллееккссннаа  ввііддппооввііддннаа  ссииссттееммаа..  ДДееяяккіі  їїїї  ееллееммееннттии  уу  ЛЛееккццііїї..  
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ККллаассииффііккааццііяя  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь  

УУппррааввллііннссььккіі  рріішшеенннняя  вв  ееннееррггееттиицціі  ддлляя  ззррууччннооссттіі  ааннааллііззуу  ммоожжннаа  ррооззддііллииттии  
ннааппррииккллаадд  ннаа  33  ттииппаа::  

11))  ССаамміі  рріішшеенннняя::  ССттррууккттууррнніі,,  ккааддррооввіі,,  ссттррааттееггііччнніі  

22))  ООббґґррууннттуувваанннняя::  ффііззииччнніі,,  ееккооннооммііччнніі,,  ггееооссттррааттееггііччнніі  

33))  ІІннссттррууммееннттии::  ссииссттееммии  ссттррааттееггііччннооггоо  ппллааннуувваанннняя,,  ммііжжннаарроодднніі  ссттррааттееггііччнніі  
ппііддххооддии,,  ддииррееккттииввии  ММііжжннаарроодднниихх  ооррггааннііззаацціійй  

  ІІссннууююччіі    вв  ссввііттіі  ппііддххооддии::    

11))ууппррааввллііннссььккиийй  ааууддиитт  ссттррууккттуурр  ДДеерржжааввннооггоо  ууппррааввлліінннняя  іі  ппііддппррииєєммссттвв;;  

22))ООццііннккаа  ввааррііааннттіівв  зз  ввииккооррииссттаанннняямм  ссииссттеемм  ссттррааттееггііччннооггоо  ппллааннуувваанннняя  ттаа  
ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  зз  ууррааххуувваанннняямм  ккооммппллееккссннооггоо  ввппллииввуу  ггааллууззіі,,  ообб»»єєккттаа  ззаа  
ввеессьь  ппееррііоодд  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу  ((ввппллиивв  ннаа  ннааввккооллиишшннєє  ппррииррооддннее  ссееррееддооввиищщее,,  
ттееххннііччннее  ооббссллууггооввуувваанннняя,,  ззнняяттттяя  зз  ееккссппллууааттааццііїї,,  ммууллььттииппллііккааттииввннооггоо  ееффееккттуу  
ннаа  іінншшіі  ггааллууззіі  ееккооннооммііккии))  
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ППррииккллааддии  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь  

ППррооппооннууєєттььссяя  ррооззгглляяннууттии  ееффееккттииввннііссттьь  ззааппррооппооннооввааннооггоо  ппііддххооддуу  ннаа  
ннаассттууппнниихх  ппррииккллааддаахх::  

11))  ббууддііввннииццттввоо  вв  УУккррааїїнніі  ааттооммнниихх  ееллееккттррооссттааннцціійй  ззаа  ннооввииммии  ууннііффііккооввааннииммии  
ппррооееккттааммии  ВВВВЕЕРР--11000000((ппррооеекктт  ВВ--332200)),,  112200  ннооввиихх  ррооззррооббоокк  ооббллааддннаанннняя  ттаа  
ссииссттеемм;;  ВВВВЕЕРР--444400  ((ппррооеекктт  ВВ--221133))  ,,  444400  ннооввиихх  ррооззррооббоокк  ооббллааддннаанннняя  ттаа  ссииссттеемм,,  
ккррииммссььккаа  ААЕЕСС,,  ООддеессььккаа  ААТТЕЕЦЦ;;  

22))  ааввааррііяя  ннаа  ЧЧААЕЕСС::  ппррииччииннаа,,  ннаассллііддккии,,  ллііккввііддааццііяя  ннаассллііддккіівв  ((  225500  рріішшеенньь  
УУрряяддооввооїї  ккооммііссііїї,,  ММааттееррііааллии  ММААГГААТТЕЕ,,IINNSSAAGG));;  

33))  ССттввоорреенннняя  ДДеерржжккооммааттооммуу,,  ННААЕЕКК  ЕЕннееррггооааттоомм,,  ММііннппррооммуу  ввииззннааччеенннняя  
ччииссееллььннооссттіі,,  ффууннккцціійй..  

44))  ЗЗааккооннии  УУккррааїїннии,,  рріішшеенннняя  УУрряяддуу,,  ккооннккррееттнніі  ппррооееккттии::  

11..  ППррооггррааммии  ппііддввиищщеенннняя  ббееззппееккии  ттаа  ппооддооввжжеенннняя  ттееррммііннуу  ееккссппллууааттааццііїї  
ААЕЕСС  

22..  ППррооггррааммаа  ррооззввииттккуу  ЯЯППЦЦ  
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ППррииккллааддии  ууппррааввллііннссььккиихх  рріішшеенньь  

33..  ССттррааттееггііяя  ррооззввииттккуу  ППЕЕКК  

44..  ППррооггррааммаа  ррооззввииттккуу  ппррооммииссллооввооссттіі  

              55..ППррооееккттии,,  ззооккррееммаа  іізз  ППеерршшооччееррггооввиихх  ннааууккооввоо--ттееххннііччнниихх  ззааххооддіівв  іізз  
ееккооллооггііззааццііїї  ггііддррооееннееррггееттииккии  яякк  ссккллааддооввооїї  ППЕЕКК  ррооззррооббллеенниихх  ссппііллььнноо  
ііннссттииттууттааммии  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ППрр  ААТТ  ««УУккррггііддррооееннееррггоо»»,,  ДДПП  ННААЕЕКК  
««ЕЕннееррггооааттоомм»»  ттаа    ГГСС  ««ССІІГГРРЕЕ--УУккррааїїннаа»»  ттаа  ввііддііссллаанниихх  ллииссттоомм  ППррееззииддееннттаа  ННААНН  
УУккррааїїннии  ,,  ааккааддееммііккаа  ППааттооннаа  ББ..ЄЄ  ддоо  РРННББОО,,  ззооккррееммаа  ::  

  ссппііллььннооггоо  ссппааллюювваанннняя  ввууггіілллляя  ттаа  ббііооппааллиивваа  

  ввппрроовваадджжеенннняя  ввооддннееввооїї  ееннееррггееттииккии  

  ппооддооввжжеенннняя  ттееррммііннуу  ееккссппллууааттааццііїї  ААЕЕСС  

  ввппрроовваадджжеенннняя  ббееззррееааггееннттнниихх  ттееххннооллооггіійй  ввииллууччеенннняя  ррааддііооааккттииввнниихх  
ммааттееррііаалліівв  ппррииррооддннооггоо  ттаа  ттееххннооггееннннооггоо  ппооххоодджжеенннняя  

  ввииккооррииссттаанннняя  ееннееррггііїї  ппррииррооддннооїї  ннееррааввннооввііссннооссттіі  ааттммооссффееррннооггоо  
ппооввііттрряя  ддлляя  ззнниижжеенннняя  ттееммппееррааттууррии  вв  ккооннддееннссааттоорраахх  ттууррббіінн  ннаа  77--1100СС,,  
ппііддввиищщеенннняя  ккооееффііцціієєннттуу  ппееррееттввоорреенннняя  ееллееккттррииччннооїї  ееннееррггііїї  вв  
ттееппллоо//ххооллоодд    вв  ккооннддииццііооннеерраахх  зз  22--33  ддоо  1100..  
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 Висновки та пропозиції  

Для прийняття оптимальних рішень виходячи із наведених прикладів, 
доцільно 

 

1)Створення в Україні за досвідом більше 100 країн світу Системи стратегічного 
планування в ПЕК з використанням загальновизнаних в світі, підходів, стандартів, 
комп’ютерних програм, що передбачалось численними рішеннями Уряду. Це дасть 
можливість відійти від сценарних варіантів (побудованих на світових тенденціях) до 
оптимізаційних ,  який за світовим досвідом може бути на порядок більш 
ефективними для економіки, зокрема к інтегральний показник ВВП. 
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Висновки та пропозиції  

2) Керуватися при прийнятті Урядових рішень або виборі проектів не тільки ціною продукції, 
а також витратами протягом її життєвого циклу в якості додаткового обґрунтування державних 
закупівель   

Довідково: 

  Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі (щодо 
удосконалення питань публічних закупівель)» від 19 вересня 2019 року №114-1Х,   передбачається 
можливість, відповідно до Статей 67 та 68 Директиви 2014/24/ЄС Європейського Парламенту і 
Ради ЄС від 26 лютого 2014р. при визначенні найбільш  вигідної пропозиції керуватися не тільки 
ціною продукції, а також витратами протягом її життєвого циклу в якості додаткового 
обґрунтування державних закупівель (Ст.1, пункт1, підпункт 4 вищезазначеного Закону). 

Пунктом 8  цього Закону  доручено Кабінету міністрів  у шестимісячний термін забезпечити 
приведення міністерствами та відомствами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом. 

 На виконання цих вимог Мінекономіки своїм Наказом від 28 вересня 2020 року №1894 
затвердило примірну методику визначення вартості життєвого циклу 

До вартості життєвого циклу за світовим досвідом, крім ціни товару (роботи, послуги), може 
включатися один або декілька витрат замовника які мають здійснюватись протягом життєвого 
циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), наприклад: 
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Висновки та пропозиції  

споживання енергії та інших ресурсів; 

технічне обслуговування; 

утилізація товару (товарів), зняття з експлуатації; 

страхування за можливий вплив на здоров’я та навколишнє природне середовище у випадку 
виходу з ладу обладнання та систем, аварій; 

вплив зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу, зокрема, вплив викидів 
парникових газів, частинок розміром меншим 2,5 мікрометри інших забруднюючих речовин та 
інші витрати, пов’язані зі зменшенням впливу на навколишнє природне середовище (довкілля) та 
здоров’я населення; 

мультиплікативний ефект на інші галузі економіки. 

Великий  мультиплікативний ефект (двозначні цифри) в Україні на інші галузі економіки і 
заробітну плату мають технології розвитку ядерно-паливного циклу  та вугільної галузі. Вартість 
експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та утилізації (зняття з експлуатації) наприклад, 
вітчизняного авіаційно-космічного та військового обладнання в 8 раз дешевша ніж імпортного, 
енергетичного обладнання в 6 разів плюс додатковий ефект від розвитку вітчизняної 
промисловості та зайнятості населення.  
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Висновки та пропозиції  

3)Впровадження найкращих доступних технологій при отримання довгострокових 
дозволів на експлуатацію об’єктів, як це передбачено проектом Закону  України «Про 
запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» (Реєстраційний номер 
3117 від 24.02.2020), передбачає, що у рамках імплементації положень Директиви 
2010/75/ЄС   застосування суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій 
та методів управління і досягнення встановлених відповідно до них гранично 
допустимих обсягів забруднення. 

Довідково: 

 В Україні немає розроблених нормативно-правових актів, що встановлюють перелік 
найкращих доступних технологій та методів управління для регулювання окремих видів 
діяльності, а гранично допустимі концентрації та гранично допустимі скиди 
забруднюючих речовин не відповідають значенням Директиви 2010/75/ЄС. У статі 30 
Прикінцеві положення законопроекту п.4 записано, що Центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища затверджує висновки найкращих доступних технологій та їх 
оновлення кожні 8 років. Застосування найкращих доступних технологій є умовою 
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отримання довгострокових дозволів на експлуатацію 

Висновки та пропозиції  

Найкращі доступні технології вже зараз дозволяють, зокрема: 

 подовжити термін експлуатації енергоблоків АЕС не на 10, а на 30-40 років; 
 зняти Дамоклів меч з теплової генерації шляхом впровадження спільного 

спалювання вугілля та біопалива що дозволяє довести їх шкідливі викиди до 
припустимих. 
 
5) Створення за досвідом більше 60 країн світу за аналогією із DARPA США (Агентства 

проривних технологій та енергоефективності) для вибору оптимальних та 
тиражування найбільш ефективних проектів конкурентноздатних на світовому 
ринку в Україні 
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Теми рефератів 
 
Можливі теми рефератів у формі досліджень 
 

1. Управлінський аудит підприємства, самостійного підрозділу з урахуванням: 
   
 наявності або відсутності системи стратегічного управління (планування) з 

використанням загальновизнаних в світі програм і методик 
Довідково: класичний підхід 
функції визначені положенням, Законами України, наказами Міністерства, 
підприємства, НКРЕ іншими нормативно-правовими актами зареєстрованими в 
Мін’юсті; 
функції в аналогічних структурах інших країн; 
кількість і якість управлінських рішень у формі законопроектів, Урядових рішень, 
інших нормативно-правових актів 

 ефективності управління, чисельності працівників, якості робіт послуг 
  наявності адекватних економіко-математичних моделей функціонування галузі, 

підприємства в умовах існуючих ринків 
Довідково: наявність розривів функцій, необхідність використання в умовах 
відсутності всіх необхідних даних паралельних комп’ютерів із елементами 
штучного інтелекту. Наприклад, управлінський аудит: 
-галузі 
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- компанії 
-структурного підрозділу компанії. 

Теми рефератів 
   2. Використання можливостей визначених  Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про публічні закупівлі (щодо удосконалення питань публічних закупівель)» від 19 вересня 2019 
року №114-1Х та відповідного Наказу Мінекономіки від 28 вересня 2020 року №1894 яким затверджена 
Примірна методика  щодо  врахування  при проведенні державних закупівель  не тільки ціни товару, 
послуги, а і вартості її життєвого циклу, наприклад: 

 споживання енергії та інших ресурсів; 

 технічне обслуговування; 

 утилізація товару (товарів), зняття з експлуатації; 

 страхування за можливий вплив на здоров’я та навколишнє природне середовище у випадку 
виходу з ладу обладнання та систем, аварій; 

 вплив зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу, зокрема, вплив викидів 
парникових газів, частинок розміром меншим 2,5 мікрометри інших забруднюючих речовин 
та інші витрати, пов’язані зі зменшенням впливу на навколишнє природне середовище 
(довкілля) та здоров’я населення; 

 мультиплікативний ефект на інші галузі економіки. 

Великий  мультиплікативний ефект (двозначні цифри) в Україні на інші галузі економіки і заробітну 
плату мають технології розвитку ядерно-паливного циклу  та вугільної галузі. Вартість експлуатації, 
ремонту, технічного обслуговування та утилізації (зняття з експлуатації) наприклад, вітчизняного 
авіаційно-космічного та військового обладнання в 8 раз дешевша ніж імпортного, енергетичного 
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обладнання в 6 разів плюс додатковий ефект від розвитку вітчизняної промисловості та зайнятості 
населення.  
Наприклад:  
Теми рефератів 
 
-будівництво Канівської, Ташлицької, Дністровської ГАЕС 
-добудова Хмельницької АЕС 
-водневі технології 
 

3.Використання можливостей положень Директиви 2010/75/ЄС щодо обов»язкового  
впровадження суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій та методів управління 
для досягнення встановлених допустимих обсягів забруднення як обов»язкової умови отримання 
довгострокових ліцензій на експлуатацію ( проект Закону  України «Про запобігання, зменшення та 
контроль промислового забруднення» (Реєстраційний номер 3117 від 24.02.2020). 

Наприклад: 

 централізоване спільне тепло та холодозабезпечення для місць компактного 
проживання більше 100 тис населення 

 обов»язкові системи накопичення енергії для нерегульовани джерел енергії 

 впровадження нанотехнологій для для обробки води, яка проходить через турбіни ГЕС, 
ГАЕС з метою їх очищення від органічних та неорганічних забруднювачів та 
унеможливлення забруднення ґрунтових вод 
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 поводження з відходами 

використання енергії природної неравновісності повітря для зниження температури в 
конденсаторах турбін на 10С, підвищення коефіцієнту  
Теми рефератів 

 

перетворення електричної енергії в тепло з 2-3 до 10  
 
 екологічні умови 

 економічні умови 

енергетична безпека (вітчизняне паливо, технології, досягнення цільового показника 
безпеки, страхування).  
 
 

4. Використання кращого світового досвіду в електроенергетиці, зокрема 
матеріалів СІГРЕ (публікації, документи, робочі групи, технічні комітети) в 
практичній роботі підприємств та їх підрозділів. 

 Наприклад: 

-гідроенергетиці 

-електропостачанні 
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5.Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Редакція 2019 
року( ГКД34.20.507-2003) Нові правила вперше вводять поняття  «екологічна 
безпека» та «охорона навколишнього середовища» . Члени Центральних комісій 
підприємств з перевірки норм правил та стандартів ( а це керівники підприємств та 
їх підрозділів) зобов’язані знати не тільки нормативні документи а і давати 
обґрунтування їх вимог. 

Наприклад 

-система нормативно-правовго забезпечення електроенергетики в Україні та 
Європейських країнах порівняльний аналіз шляхи інтеграції ( екологія, організація 
експлуатації, робота з персоналом) 

6. НКРЕ та КП. Робота в Новому ринку електроенергії призвела до стрімкого росту 
заборгованості перед більшостю учасників енергоринку за вироблену 
електроенергію. Що вже позначається не тільки на економічних показниках 
підприємств а і на надійності енергопостачання. 

 Наприклад. 

Рішення НКРЕ та КП та ефективність роботи енергетичних підприємств в умовах 
Нового ринку електроенергії. 


