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Запитання та відповіді

• Короткий вступ

• Зацікавленість темою

• Очікування від модуля



Питання для розігріву

• Яку енергію ми використовували для освітлення до електрики?

• Яку енергію ми використовували для обігріву 50, 100, 200 років
тому?

• Яку енергію ми використовували для транспортування протягом
останніх 100-150 років?

• Чому ми змінюємо споживання енергії?



Глобальна, європейська та національна
політика



Глобальні ресурси
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Капіталізм зацікавлених сторін
• я викладу свої спостереження щодо

зростання нерівності, уповільнення росту, 
зниження продуктивності, неприйнятного
рівня боргу, прискорення зміни клімату, 
поглиблення суспільних проблем і 
відсутності глобальної співпраці щодо
деяких із найнагальніших викликів у світі.

• Професор Клаус Шваб, 
засновник і виконавчий
директор Всесвітнього
економічного форуму.
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Капіталізм зацікавлених сторін

Клаус Шваб:

• „... ми віримо, що нам потрібна нова, краща глобальна система: капіталізм зацікавлених
сторін. У цій системі враховуються інтереси всіх зацікавлених сторін в економіці та 
суспільстві, компанії оптимізуються для отримання не лише короткострокових прибутків, а 
уряди стоять на захисті рівних можливостей, рівних умов конкуренції та справедливого 
внеску і розподілу серед усіх зацікавлених сторін в рамках сталості та інклюзивності системи. 
Але як ми можемо цього досягти? Як це виглядає на практиці? І де помилилися нинішні дві
системи?“

• „ І в акціонерному, і в державному капіталізмі домінування одного акціонера над іншими є
найбільшою вадою системи. В акціонерному капіталізмі цілі акціонерів часто перебувають у 
центрі уваги; у державному капіталізмі уряд має іноді надто надмірну владу.”

• „ Тому я виступаю за третю систему, яку можна визначити як капіталізм зацікавлених сторін. 
Це капіталізм у традиційному визначенні цього слова: окремі особи та приватні компанії
складають найбільшу частку економіки.”
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Енергетичне управління –
нове регуляторне
середовище в 
енергетичному бізнесі



Законодавство

• Положення та регламенти (з прямим застосуванням у країнах-
членах);

• Директиви (повинні бути транспоновані та імплементовані
державами-членами);

• Рішення (прямої дії та обов’язкові для адресата);
• Рекомендації, висновки, а також інші акти (повідомлення, 

рекомендації, білі та зелені документи тощо)

Європейські
енергетичні ринки в 

основному 
регулюються
вторинним

законодавством ЄС:

• Договір про ЄС і Договір про функціонування ЄС
• Євроатом
• Договір про енергетичне співтовариство
• і інші.

Крім того: 
двосторонніми та 
багатосторонніми

договорами:



Політика & політичний курс



Узгоджені ключові цілі
Рамкової програми щодо
збереження енергетики та 
клімату до 2030 року -
політично закріплені
Парламентом і Радою 



Європейська зелена угода

Source: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 
European Green Deal

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM:2019:640:FIN




15Source: REPowerEU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
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Первинні та вторинні ресурси
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Первинні ресурси Вторинні ресурси

Горючі енергоносії



21

Глобальні енергетичні баланси 1973-2007



Енергетичні ресурси та енергетичні послуги

(С) Joel N. Swisher, PhD, PE - Директор Інституту енергетичних досліджень



Попит і пропозиція



Еластичний і нееластичний попит



Типи ринку

• Ідеальна конкуренція
• Монополістична конкуренція
• Олігополія
• Монополія

Відповідно до:
• Кількості учасників (мало/багато)
• Бар’єрів для входу/виходу
• Диференціації продукту



26

Споживання та заміщення

• Енергію часто описують як товар (з низькою ціновою еластичністю
попиту), оскільки її доступність важлива для сучасної людини та 
нормальної економічної діяльності.
• Однак жоден енергетичний ресурс не може бути визначений як 

«потреба» в економічному сенсі, оскільки споживачі можуть
замінити своє споживання
• Існують часові обмеження щодо заміни енергоресурсів, пов'язані

з технологіями перетворення енергії



Промислові приклади

Ресурс: Vaclav Smil, Energy and Civilization



Енергетичні послуги та електрифікація



Глобальна картина (BP Stat Review 2021)



Глобальне виробництво енергії (ç) and Споживання (è)

Ресурс: EU Energy in Figures (2021)



Регіональні відмінності (BP Stat Review 2021)



Регіональні відмінності (BP Stat Review 2021)



Регіональні відмінності (BP Stat Review 2021)



Регіональні відмінності (BP Stat Review 2021)



Енергетичний баланс ЄС (2019, Mtoe)

Source: EU Energy in Figures (April 2021)





Ресурс: Eurostat (Nov. 2020)



Енергетичний баланс ЄС-27, 2019 (%) та імпортозалежність



Ресурс: Eurostat, 2021, 2015



Динаміка залежності імпорту
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Зміна енергетичної бізнес-моделі
Фактор 20. Century 21. Century

Бізнес-модель На основі зростаючого
енергоспоживання

Зростання на основі нових
енергетичних послуг

Попит на електроенергію Зростаючий Статичний, з можливим
зростанням за рахунок
електрокарів

Вартість використання
мережі

За спожитою енергією Utility Death Spiral
(Grid Defection)

CAPEX для нових
електростанцій

Зниження витрат на одиницю
енергії

Зростання витрат (нові
технології)

Ціни CO2 Жодного Росте швидко

Цілі комунальних компаній Безпека поставок, CRM, RoI Безпека, Екологічна стійкість, 
Цінова доступність, Rol

Роль споживачів Пасивна Більш активні, з технологіями
та стимулами для 
виробництва енергії та 
реагування на попит
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Трансформація енергетичного бізнесу



Безперервна «Спеціалізація»



Економіка відключення мережі/навантаження
(Rocky Mountain Institute) – www.rmi.org
Втеча від традиційних енергосистем
(2014)
- поширення технологій розподіленого

виробництва та зниження цін
- масове застосування акумуляторів, в 

основному завдяки електромобілям
- сонячна енергія забирає дохід звичного

постачальника
- поєднання фотоелектричної енергії та 

акумуляторів можуть стати в енергосистемі
резервним джерелом для багатьох
споживачів. Разом із ефективною
безпекою їх постачання і зі зниженням ціни
може стати т.зв. «комунальними послугами
в коробці».

Відхід від навантаження на
енергосистему (2015)

- вибір є, але багато користувачів воліють не 
залишати енергосистему
- більш вірогідний сценарій: інвестиції
клієнтів у підключені до гібридних систем 
сонячна батарея+електробатарея.
Такі системи будуть захищені і будуть
1) меншими за розміром;
2) дешевшими;
3) швидше встановлюватись.
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Зміна бізнес-моделі комунальних підприємств (2014)



Можлива нова бізнес-модель (2015)



Еволюція обслуговування клієнтів



Децентралізація è нові ринкові можливості
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Європейське бачення Smart Grids
http://www.youtube.com/watch?v=5cIy-5c1DdE

http://www.youtube.com/watch?v=5cIy-5c1DdE


Мікромережі та споживачі



Енергетичні послуги майбутнього (1/2)

Ресурс: McKinsey



Енергетичні послуги майбутнього (2/2)



Ринок енергії та суміжні ринки

Енергетичний
ринок

Оптові
постачальники

Оператори
постачання

Роздрібні
постачальники

Розподільні
мережі

Бізнес-
споживачі

Кінцеві
споживачі

Генеруючі
компанії

Торгові
компанії

Ринки палива, 
сировини та 
середовища

Послуги
інвестиційного, 
фінансового та 

страхового ринку

Ринки промисловості. 
обладнання, 

інженерні послуги та 
рішення

Ринки юридичних
послуг і вирішення

спорів



Нове ринкове середовище

56(Ресурс: The Corporate Energy Strategist’s Handbook: Frameworks To Achieve Environmental Sustainability And Competitive Advantage)



Innovations

57(Джерело: The Corporate Energy Strategist’s Handbook: Frameworks To Achieve Environmental Sustainability And Competitive Advantage)



58(Джерело : The Corporate Energy Strategist’s Handbook: Frameworks To Achieve Environmental Sustainability And Competitive Advantage)

Приклади: інновації



59(Джерело : The Corporate Energy Strategist’s Handbook: Frameworks To Achieve Environmental Sustainability And Competitive Advantage)



Топ-30 інновацій (за версією IRENA)

Джерело: IRENA (2019), Innovation landscape brief: Artificial intelligence and big data, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_AI_Big_Data_2019.pdf?la=en&hash=9A003F48B639B810237FEEAF61D47C74F8D8F07F


Проривні інновації

Компанії з підписки та надання послуг
• Sparkfund
• SmartWatt
• Metrus Energy
• Redaptive

Бізнес-модель – компанії безкоштовно встановлюють енергоефективні технології для своїх
клієнтів (LED-освітлення, зарядні станції для електромобілів тощо) та 
обслуговують/експлуатують їх протягом дії договору.

Клієнти сплачують фіксовану щомісячну ціну.



Рекомендовані книги з теми трансформації енергії

2018 2016 2012
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Питання&Відповіді
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