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Оцінка стратегії розвитку 
електроенергетики з допомогою  

біосферних законів 
 

Виконано аналіз розвитку світової вітчизняної енергетики взагалі та електроенергетики, зокрема. 
Обґрунтовано метод до проектної оцінки впливу інженерного рішення на природне довкілля при виборі 
джерела електричної енергії.  
 
It was made some analysis of world-wide and motherland energy in general and power-systems separately. Proved 
some method of pretreatment valuation influence of design engineering for environment, when we choose sources of 
electric energy. 

Енергетичний комплекс є основою еконо-
міки держави й добробуту її громадян. Але 
разом з цим підприємства по добуванню 
природних енергоносіїв, переробці нафти, 
виробленню електроенергії, транспортуван-
ню нафтопродуктів, газу й вугілля спричи-
няють значну шкоду середовищу існування 
людей. Саме енергетичні процеси є основ-
ною причиною таких глобальних згубних 

для біосфери явищ, як кислотні опади, поте-
пління клімату, руйнування озонового шару 
атмосфери та підвищення рівня радіації на 
планеті. 

В Україні використовуються різноманітні 
види енергоносіїв. Як видно з табл. 1 струк-
тура енергетичного балансу країни характе-
ризується значною долею використання 
природного газу.  

Таблиця 1  
Головні енергоносії (2001 рік), у % [3] 

Регіон 
Тип енергоносія 

Нафта Газ Вугілля Атомна енергія Гідроенергія 

Україна 18,4 41,0 24,3 14,2 2,1 

Європа 40,4 23,5 14,8 15,2 6,1 

Світ 39,3 25,0 25,3 7,8 2,6 

За останнє десятиліття внаслідок низки 
причин показники економічної діяльності 

споживання енергоносіїв в Україні знизи-
лись (табл. 2) [1; 3]. 

Таблиця 2  
Динаміка показників економічної діяльності  

Показник 
Роки 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 
Споживання палива (млн. 
ТУП (тонн умовного палива) 340,7 302 251,5 206,7 195,3 185,4 183,1 184,0 

Валовий продукт  
(млрд. грн.) 446,4 367,2 242,9 191,9 182,7 193,1 210,8 220,9 

Енергоємність продукції   
(кг УП/грн.) 0,76 0,82 1,04 1,08 1,07 0,96 0,87 0,83 
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Таблиця 3  
Порівняльні дані енергоємності ВВП [8].  

Показник Рік 
Країна 

Україна Польща США Японія Країни ЄС 

Енергоємність кг НЕ (нафтового 
еквіваленту) / валовий продукт в дол. 

1990 0,92 0,47 0,34 0,20 0,27 

1999 0,91 0,28 0,26 0,17 0,22 

Аналіз соціально-економічного стану різ-
них держав свідчить про те, що не абсолют-
ні значення кількості спожитої енергії, а 
якість її використання забезпечують певний 

рівень життя громадян. В табл. 4 наведені 
дані по впливу енергоспоживання на трива-
лість життя громадян, яку прийнято у якості 
індикатора рівня життя.  

Таблиця 4.  
Річне споживання енергії на душу населення і тривалість життя в кінці ХХ століття [3].  

Держава 
Споживання, кВт Тривалість життя, роки 

Енергоресурсів Електроенергії Чоловіки Жінки 

США 8,04 13040 76 80 

Франція 4,35 7800 74 82 

Японія 4,10 7100 77 83 

Росія 4,16 5200 58 72 

Україна 3,04 3600 62 73 

Китай 0,90 900 69 72 

Замбія 0,63 800 45 46 

Співставлення даних, наведених в  
табл. 3 і табл. 4 вказує на можливість до-
сягнення кращих результатів (Японія, 
Франція) при помірних витратах енергії, 
ніж при найвищому енергозабезпеченні 
(США). Додамо до наведених даних циф-
ри по споживанню електроенергії на душу 
населення в державах із задоволеним рів-
нем життя: Естонія – 4300, Польща – 3170, 
Угорщина – 3310, Литва – 2570, Латвія – 
2040 квт·год./людину. На виробництво 
електроенергії витрачається приблизно 
четверта частина спожитих енергоносіїв 
різного походження. Як видно з табл. 5, за 
роки незалежності в Україні баланс енер-
госпоживання в електроенергетиці значно 
змінився, що пояснюється перш за все її 
структурними особливостями. 

Структура сучасної української електро-
енергетики побудована у вигляді мережі по-
тужних електростанцій, об’єднаних лініями 
електропередач (надпотужних ЛЕП – 400, 
500, 750 та 800 кВ), та 923 тис. кілометрів 
струмопроводів підводу енергії до спожива-
чів потужністю 0,4...150 кВ. 

Вітчизняна електрогенеруюча енергетика 
зараз знаходиться в кризовому стані: більше 
95% основного обладнання теплових потуж-
них енергоблоків відпрацювали свій розра-
хунковий ресурс, коефіцієнт використання 
вугільних ТЕС дорівнює 0,28, а ГЕС – мен-
ше 0,1. Витрати палива на виробництво од-
нієї кіловат-години електроенергії сягають 
350-380 грамів умовного палива. Сумарна 
потужність енергоблоків, що вимагають ре-
конструкції, становить 22500 МВт. Потребу-

Зниження економічної активності не 
супроводжувалося адекватним зменшен-
ням енергоспоживання, і енергоємність 

продукції збільшилася. За цим показником 
Україна значно відстає від інших держав 
(табл. 3).  
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Таблиця 5  
Витрати енергоносіїв на виробництво електричної і теплової енергії  

підприємствами Мінтопенерго України  

Енергоресурс Одиниця виміру 
Рік 

1990 1999 2000 2001 
Вугілля млн. ТУП 26,0 16,5 15,4 18,1 
  % 24,5 25,5 24,5 29,6 
Газ млн. ТУП 38,6 15,0 13,8 11,5 
  % 36,4 23,1 22,0 18,8 
Мазут млн. ТУП 13,1 0,9 0,2 0,3 
  % 12,4 1,4 0,4 0,5 
Атомна енергія млн. ТУП 24,8 27,0 28,9 26,7 
  % 23,4 41,7 46,2 43,7 
Гідроенергія млн. ТУП 3,5 5,4 4,3 4,5 
  % 3,3 8,3 6,9 7,4 
Всього млн. ТУП 106,0 64,8 62,6 61,1 
  % 100 100 100 100 

ють заміни внаслідок незадовільного стану 
130 тис. км ЛЕП, в тому числі 56% ліній на-
пругою 220 кВ [4; 5]. За цих умов головне 
навантаження перекладається на АЕС, що 
збільшує ризик виникнення нештатних си-
туацій. Сподівання вийти з кризи звичним 
шляхом, а саме – будівництвом нових поту-
жних енергоблоків, нереальне внаслідок від-
сутності значних коштів, які потрібно вклас-
ти в “довгобудови,” бо такі комплекси зво-
дяться не за роки, а десятиліттями. Інвесту-
вання в електроенергетику невпинно змен-
шується: якщо в 1985 році воно складало 
майже два мільярди гривень, то в 1990 році 
– 1,60; в 1995 році – 0,97, а в 1999 році – ли-
ше 0,77 млрд. грн. [4]. 

В цій критичній ситуації для обґрунтова-
ного вибору шляху розбудови електроенер-
гетичної галузі необхідно врахувати вітчиз-
няний досвід, сучасні науково-технічні рі-
шення в світовій енергетиці і всезростаючі 
вимоги до негативного впливу на природне 
довкілля. 

Для вибору оптимального рішення треба 
проводити екологічну експертизу,  яка дає 
змогу врахувати не лише вплив на природне 
довкілля, а і науково-технічні, економічні та 
соціальні аспекти проекту. Але для прове-
дення екологічної експертизи необхідно ма-
ти детальні проробки, які відсутні на етапі 
вибору стратегії. Тому для попереднього 

обґрунтування напрямку розвитку електро-
енергетики скористаємось оцінкою з допо-
могою екологічних законів.  

Розвиток енергетики, як і будь-якої іншої 
галузі людської практичної діяльності, не 
повинен входити в протиріччя з об’єктивни-
ми законами природи, які отримали назву 
екологічних. [2]. Розглянемо деякі з них. 
Закон конкурентності  і різноманіття 

свідчить про можливість розвитку 
(прогресу) лише при наявності змагання різ-
них альтернативних рішень в однакових по-
чаткових умовах. Це означає, по-перше, не-
можливість існування єдиного науково-
інженерного рішення в енергетиці, по-друге,  
обов’язковість організаційно забезпечити 
умови прозорої відкритої конкуренції між 
різними напрямками і пропозиціями. 
Закон екологічної піраміди вимагає роз-

глядати весь ланцюг енергетичних перетво-
рень від первинного природного ресурсу до 
розсіювання енергії в довкілля. Некоректно 
робити висновок про ефективність окремого 
механізму чи енергетичної установки поза 
певної сукупності всіх складових ланцюга 
“природний енергоносій – його переробка – 
транспортування – використання  - повер-
нення в природу.” Наприклад, прибічники 
ядерної енергетики відносять АЕС до еколо-
гічно чистих джерел електроенергії на тій 
підставі, що при роботі ядерного реактора 
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не споживається кисень і відсутні тверді від-
ходи та викиди газів в атмосферу. Але нега-
тивний вплив на атмосферу відбувається в 
значній кількості під час видобутку урано-
вої  руди і переробки її в ядерне паливо. При 
роботі АЕС відчутний вплив на гідросферу 
як внаслідок радіаційного забруднення, так і 
більших (майже вдвічі в порівнянні з ТЕС) 
втрат дефіцитної природної води. Забруд-
нення природного середовища радіаційними 
відходами (перш за все відпрацьованим па-
ливом) та блоками АЕС після виводу з екс-
плуатації важко не тільки розрахувати, а на-
віть уявити. 

Закон екологічної піраміди дозволяє  
об’єктивно оцінити ефективність такої опе-
рації, як акумулювання електричної енергії 
(рис. 1). При ККД паротурбінної установки 
η = 0,30 та значеннях ККД гідравлічної тур-
біни і насоса η = 0,8 коефіцієнт використан-
ня палива при виробництві електрики на гід-
роакумулюючій станції 

ηгаес =  ηпу · ηн · ηв · ηгт = 
=0,3 · 0,8 · 0,97 · 0,8 = 0,186 

(тут ηв =0,97 – коефіцієнт втрат гідравліч-
ної енергії в водоймищах внаслідок випаро-
вування й інфільтрації води). 

З рис. 1 видно, що акумулювання вигідні-
ше проводити не на кінцевій фазі ланцюга 
перетворень енергії, а на початкових, краще 
всього на першій – паливній. 
Закон оптимуму стверджує, що будь-яка 

система ефективна лише при певному спо-
лученні внутрішніх і зовнішніх факторів. За 
межами зони толерантності екологічна сис-
тема існувати може лише при додатковій 
зовнішній підтримці. 

Всяка енергетична установка характери-
зується значною кількістю конструктивних і 
технологічних факторів, які визначаються 
певними показниками. Візьмемо у якості 
вирішальних техніко-економічних показни-
ків енергетичних установок наступні – екс-
плуатаційну паливну економічність η, мате-
ріалоємність m, витрати часу і фінансів на 
будівництво ВБ, а також на ремонти ВР чи 
модернізацію ВМ. У якості головного від-
мінного фактора для порівняння різних рі-
шень приймемо потужність енергоустанов-
ки N. Розглянемо залежність ККД теплової 

установки від потужності. Як відомо, зна-
чення η залежить від термодинамічної (ηt)  і 
конструктивно-технологічної (ηк) ефектив-
ності η = ηt·ηк. Термодинамічний ККД ηt ви-
значається лише показниками робочого тіла 
в циклі, які не залежать від розмірів агрега-
ту (установки), тобто N. На величину ηк , 
навпаки, вирішальний вплив завдає N – при 
збільшенні розмірів агрегату відносна вели-
чина втрат енергії на подолання тертя, на 
перетікання робочого тіла тощо зменшуєть-
ся. Цей ефект особливо відчутний на малих 
агрегатах, а при збільшенні N він зменшу-
ється. Якісно подібний зв’язок і між матері-
алоємністю і потужністю установки. Умов-
но позитивний вплив ηіт  на показники енер-
гетичної установки покажемо у вигляді за-
кономірності 1 на рис. 2. Витрати часу і фі-
нансів на одиницю потужності установки 
під час будівництва будуть меншими для 
більших агрегатів, а під час ремонту чи мо-
дернізації – навпаки. Тому зобразимо на 
рис. 2 сукупний вплив цих витрат у вигляді 
прямої лінії 2. Підсумкова залежність пози-
тивного і негативного впливу N, тобто роз-
мірів установки, на сукупний показник якос-
ті відповідає лінії 3. 

Рис. 2 вказує на наявність зони толерант-
ності Т, а також двох приграничних зон: Р – 
зони розвитку і Г -  зони гігантоманії. Зрозу-
міло, що рис. 2 є суто ілюстративним – в ко-
жному конкретному випадку необхідні рете-
льні розрахунки. 

Людство накопичило двохсотлітній до-
свід в галузі енергетики. В табл. 6 наведені 
дані, що характеризують динаміку теплоене-
ргетичних установок електростанцій.  

Наведені дані свідчать про те, що науко-
во-технічний прогрес (НТП) невпинно під-
вищує ефективність використання первин-
ної енергії двома шляхами: вдосконаленням 
кожного типу установки і виникненням но-
вих, більш досконалих типів установок. 

Історія електрифікації України характе-
ризується декількома етапами, три з яких 
припадають на останні 50 років. Перший з 
них – післявоєнний – розпочався в 1944 
році в умовах повного знищення довоєн-
ного енергопотенціалу. Задача швидкого 
поновлення електрозабезпечення населен-
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ня та місцевої промисловості була виріше-
на за короткий строк шляхом створення 
локальних енергомереж на базі найпрості-
ших ДВЗ, що використовували місцеве 
паливо. Одночасно почалося створення 
централізованої єдиної державної електро-
мережі на базі потужних енергоблоків. 
Електрифікація розпочалася із зони розви-
тку (рис. 2) з паралельною розбудовою 
потужних енергоблоків (зона Т). На жаль, 
цей процес внаслідок тимчасових економі-

чних переваг будівельного періоду 
(складова ВБ) перейшов  із зони толерант-
ності в зону гігантоманії. Другий період 
електрифікації визначався будівництвом 
надпотужних (до 1000 МВт) енергоблоків, 
велетенських штучних морів та гребель. 

Після створення єдиної електричної 
мережі локальні електростанції поступово 
ліквідувались. Введення в дію потужних 
енергоблоків забезпечило невпинний ріст 
енергозабезпеченості (табл. 7).  

Таблиця 6.  
Динаміка ККД теплоенергоустановок    

Тип установки 
Рік 

1800 1860 1900 1920 1950 1980 2000 

Парова машина 0.03 0,05 0,12 0,15 0,18 - - 

- поршневий - 0,02 0,25 0,33 0,38 0,39 0,40 

- з турбонаддувом - - - - 0,40 0,42 0,45 

- комбінований - - - - - 0,60 0,70 

Паротурбінна установка - - 0,12 0,20 0.25 0,30 0,32 

Газотурбінна установка - - - 0,05 0,20 0,25 0,30 

Парогазова турбоустановка - - - - - 0,40 0,43 

Когенераційні комбіновані установки - - - - - 0,50 0,80 

ДВЗ:               

Таблиця 7 
Динаміка української електроенергетики  

Показник 
Рік 

1950 1960 1970 1980 1990 

Ступінь централізації (%) 12 93 98 99 - 

Виробництво на одного жителя (тис. квт. г) 0,4 1,3 2,9 4,7 5,8 

Україна в 1990 році по виробництву елект-
роенергії на душу населення наздогнала такі 
розвинені країни, як Японія, Великобританія, 
Німеччина, Австрія, Данія та значно (в 1,5...2 
рази) випередила Італію, Іспанію, Югославію, 
Румунію, Польщу та інші країни. 

За декілька десятиліть експлуатації 
централізованої електромережі з потужними 
енергоблоками виявились її негативні влас-
тивості:  

- гальмування НТП в енергетиці внаслі-
док неможливості швидко й недорого впро-

ваджувати найновіші науково-технічні дося-
гнення; 

- необхідність будівництва спеціальних 
дорогих і енерговитратних акумулюючих 
агрегатів для компенсації неспроможності 
потужних агрегатів забезпечити добові ко-
ливання потреб; 

- недостатня надійність внаслідок взаємо-
впливовості значної кількості компонентів 
системи і величезні збитки при аваріях; 

- неможливість підвищити ККД паротур-
бінних агрегатів шляхом комплексного ви-
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користання підведеної енергії внаслідок від-
сутності в зоні діяльності електростанції не-
обхідної кількості споживачів теплової ене-
ргії; 

- надзвичайна протиприродна концентра-
ція джерел різноманітного негативного 
впливу на довкілля. 

Недоліки централізованих електросистем 
сьогодні загальновизнані не лише теоретич-
но. В період з 1990 по 1998 роки в світі спо-
стерігається бурхливий процес зменшення 
будівництва потужних традиційних енерго-
блоків, а саме (у %): вугільні станції – 0, 
ядерні – 1, гідро -, газо- і мазутні – по 2, а 
інші (нетрадиційні) – від 16 до 22. Середня 
потужність нових електростанцій зменшила-
ся з 600 в середині 80-х років до 200 в 1992 і 
до 21 МВт в 1998 році [7]. Навіть прихиль-
ники ядерної енергетики вважають за доці-
льне знизити потужність нових реакторів до 
100-200 МВт [6]. Основою децентралізова-
них електросистем є так звана “мала енерге-
тика” – агрегати потужністю до 10 МВт на 
базі як традиційних (газова турбіна, ДВЗ), 
так і нових джерел енергії (двигун Стерлін-
га, комбіновані установки, вітряки, сонячні 
батареї, когенераційні установки з паливни-
ми елементами) [1; 3; 7]. 

Децентралізовані енергосистеми мобільні, 
не потребують акумуляторів енергії, високо-
економічні (η= 0,4...0,8). Для їх будівництва 
потрібні не десятиліття, а місяці, що знімає 
проблему їх поновлення внаслідок НТП. 
Вплив на довкілля такої станції менший за 
вплив потоку автомобілів на вулиці міста. 

Для невідкладного початку масової пла-
нової децентралізації вітчизняної електро-
енергетики є достатня кількість факторів 
юридичного, економічного, науково-
технічного й практичного аспектів. 

Світова громадськість визначилась до 
теми через низку міжнародних документів 
про зменшення впливу промисловості на 
природу (Конвенція про транскордонне за-
бруднення повітря на великі відстані –  
1980 р., Протокол про обмеження викидів оки-
слів азоту або їх транскордонних потоків – 
1989 р., Рамкова конвенція про зміну кліма-
ту – 1992 р., Порядок денний на ХХІ століт-
тя – 1992 р. тощо). Україні, яка приєдналась 

до таких угод, необхідно прийняти конкрет-
ні практичні кроки. 

Скрутний економічний стан держави ви-
магає негайно переходити до фінансування 
таких об’єктів, які можна ввести в дію в ко-
роткий термін (до одного року), припинив-
ши інвестування “довгобудів”. На локально-
му рівні цей процес розпочався. Наприклад, 
в минулому році на ЗАТ “ВОЗКО” – відомо-
му кожевенному підприємстві – введена в 
дію когенераційна станція на базі газодизеля 
потужністю 2 МВт, яка дозволила знизити 
виробничі енерговитрати до європейських 
вимог. Термін окупності витрат – два з по-
ловиною роки. Цей процес переорієнтації 
інвестування в енергетиці необхідно закрі-
пити на рівні державної політики.  

Аналіз стану електротехніки та пропози-
цій щодо його покращення з використанням 
екологічних законів дозволяє зробити насту-
пні висновки відносно концепції розбудови 
вітчизняної електросистеми.  

1. Електрозабезпечення країни повинно 
здійснюватися комбінованою системою, яка 
складається з двох частин, приблизно рівної 
потужності. Перша частина – централізова-
на – утворюється потужними “базовими” 
станціями і мережею ЛЕП, яка забезпечує 
міждержавний рух енергії та стаціонарні 
потреби потужних споживачів. Друга части-
на - децентралізована – це велика кількість 
агрегатів відносно незначної потужності, 
розташованих біля споживача і спроможних 
оперативно задовольняти всі потреби спо-
живача чи динамічну їх складову. 

2. “Базовими” станціями є діючі АЕС та 
теплові, модернізовані на паро-газовий 
цикл. Ці станції орієнтуються на отримання 
максимального значення електричного ККД. 

3. Тип і потужність децентралізованого 
агрегата залежить від еколого-економічних 
особливостей споживача. Враховуючи різ-
номаніття географічних, господарських та 
інших умов регіонів України, слід очікувати 
доцільність використання всіх відомих типів 
енергоустановок. Для кожного з них знай-
деться ніша найефективнішого використан-
ня при забезпеченні максимального значен-
ня загального ККД за умов мінімізації нега-
тивного впливу на природне середовище.  
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Рис.1 Схема руху енергії при виробництві і гідроакумулюванні електричного струму  
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ПР – природний ресурс; 
ВП – виробник палива; 
ПГ – парогенератор; 
ПТ – парова турбіна; 
ЕГ – електрогенератор; 
Н – насос; 
ГТ – гідротурбіна; 

СП – споживач енергії; 
БВ – басейн водний; 
ЕП – енергія палива; 
ЕВ – енергія водяної пари; 
ЕМ – енергія механічна; 
ЕГ – енергія гідравлічна; 
ЕЕ – енергія електрична.  
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Рис. 2. Вплив потужності енергоустановки на її показники 

Р, Т, Г – зони ефективності установок 
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