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АНАЛІЗ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

БАЛАНСІВ КРАЇН ЄВРОПИ 
 

Розвиток національного господарства України відбувається у 

складний період, який перш за все характеризується зростанням цін на 

паливно-енергетичні ресурси. тому особливої актуальності набуває 

питання набуття вітчизняною економікою якщо не енергетичної автономії, 

то хоча б диверсифікації постачальників. 

Одним з основних напрямів проведення енергетичної політики в 

державі є формування та подальше дотримання паливно-енергетичного 

балансу (ПЕБ). Очевидно, що наукові дослідження, спрямовані на 

вироблення стратегії розвитку, не можуть бути ефективними без 

урахування наявних світових тенденцій та сучасних викликів. Яким чином 

побудовані ПЕБ в інших країнах світу, наскільки та яким чином вони 

враховують вимоги забезпечення енергетичної незалежності, як 

сформулювати ці вимоги, наскільки перспективний існуючий ПЕБ 

України?  

 Паливно-енергетичний баланс держави - це система показників, яка 

характеризує наявні паливно-енергетичні ресурси в країні та їхнє 

використання. Розглядають різні види ПЕБ. У традиційному розумінні 

розглядають як співвідношення між енергетичним виробництвом 

(видобутком) та споживанням різних видів ПЕР. 

Цілком зрозуміло що кожна країна має свій власний ПЕБ, який 

складається за необхідністю задоволення попиту в країні на ПЕР, так і 

наявних в країні запасів ПЕР. Економічний розвиток країн світу 

передбачає і зростання потреб у паливно-енергетичних ресурсах. Разом з 

цим відбувається не лише загальне зростання потреб в електроенергії, а й 

певні зміни в складі необхідних ПЕР. Технічний прогрес багато в чому 

визначає розвиток енергетичної галузі країни. 

Для аналізу принципів побудови ПЕБ України з урахуванням 

факторів енергетичної незалежності, цікавим є приклад побудови ПЕБ у 

країнах з незначними запасами ПЕР. Так, запаси газу та вугілля у таких 

країнах як Франція та Японія набагато нижчі, за загальносвітові, що 

знайшло своє відображення не тільки в низьких рівнях видобутку ПЕР, а й 

у низькій частці використання цих видів палива в ПЕБ цих країн 

(відповідно 14,4 % та 12,7 % по газу та 5,8 % і 15,2 % по вугіллю) [1]. 
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Аналіз ПЕБ деяких країн світу дозволив сформувати наступні 

характерні особливості. 

По-перше, в усіх економічно розвинутих країнах світу наявна значна 

частка використання нафти. Пояснюється це передусім значним 

використанням нафти та нафтопродуктів у транспорті, рівень розвитку 

якого прямо залежить від загальноекономічного стану країни. 

По-друге, в структурі споживається три і більше майже рівнозначних 

видів ПЕР. 

По-третє, можливе задоволення власних потреб у ПЕР не за рахунок 

збільшення імпорту нафти і газу, а за рахунок розширення використання 

інших ресурсів. 

По-четверте, новітні джерела електроенергії поки що не можуть 

скласти гідної конкуренції традиційним ПЕР, оскільки рівень їхнього 

використання є незначним, чого не скажеш про електроенергію АЕС та 

ГЕС. Але наявні тенденції та прогнози свідчать про поступове збільшення 

використання саме новітніх відновлюваних джерел енергії (НВДЕ). 

Показовим тут є приклад таких країн як Японія та Франція. Маючи 

дуже низький рівень запасів головних вуглеводних ПЕР (нафти, газу та 

вугілля), ці країни мають досить високі рівні використання електроенергії 

АЕС, ГЕС, НВДЕ, інших видів палива - відповідно 21,5 % так 40,7 %, що 

певною мірою є вагомим фактором забезпечення енергетичної 

незалежності. Цікавим прикладом є і ПЕБ Канади. Володіючи значними 

запасами основних енергоносіїв (нафти, газу та вугілля), Канада має і один 

з найбільших у світі рівень використання такого джерела електроенергії як 

гідроенергія (24,8 %), що дозволяє країні не тільки забезпечити власні 

потреби в ПЕР, а й експортувати їх, що є вагомим внеском у забезпечення 

енергетичної незалежності країни. 

Проведений аналіз свідчить, що сучасний ПЕБ України не відповідає 

наявним запасам в країні ПЕР та загальносвітовим тенденціям у 

використанні енергоносіїв. Так, у балансі енерговикористання головне 

місце серед ПЕР займає газ (44 %) за середньосвітового рівня його 

використання 23 %. І навпаки, використання вугілля в ПЕБ становить лише 

28,8 %, що трохи вище за загальносвітовий показник (22,3 %), хоча його 

запаси на одну особу в кілька разів перевищують загальносвітові. 

Твердження щодо екологічної непривабливості вугілля як палива 

порівняно з газом, не мають підстав, оскільки сьогодні широко 

використовуються сучасні технології спалювання вугілля та засоби 

очищення викидів [2]. Цілком зрозуміло, що визначені в ЕС-2030 рівні 

власного видобутку та використання головних ПЕР обґрунтовані та 

реальні. Разом з цим, поставлені завдання євроінтеграції, які передусім 

передбачають досягнення високих світових стандартів розвитку (в тому 

числі й енергетичної галузі), вимагають більш рішучих та потужних кроків 

для їх досягнення. При цьому зазначимо, що вирішення таких завдань 
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реальне, оскільки цей шлях виправданий часом і пройдений багатьма 

країнами світу. 

Таким чином, на основі аналізу світового досвіду побудови ПЕБ з 

урахуванням вимог забезпечення енергетичної безпеки можна зробити 

висновок що паливно-енергетичні баланси розвинутих країн більше як в 

Україні враховують вимоги необхідності забезпечення енергетичної 

незалежності. 
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