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із виконання наукових досліджень і розробок 
«Формування економічних механізмів сталого розвитку відновлювальної енергетики в умовах 

глобальних та локальних загроз енергетичній безпеці України» 

Назва конкурсу: Конкурс НФДУ «Наука для безпеки людини та суспільства» 
Реєстраційний номер Проекту: 2020.01/0135 

Підстава для реалізації Проекту з виконання наукових досліджень і розробок 
2020.01/0135 «Формування економічних механізмів сталого розвитку відновлювальної 
енергетики в умовах глобальних та локальних загроз енергетичній безпеці України» 

Рішення наукової ради Національного фонду досліджень України щодо визначення переможця 
конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства», протокол від «16-17» вересня 2020 року № 21. 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

Тривалість виконання Проекту 
Початок: 27.10.2020 р. - дата укладання договору про виконання наукових досліджень і розробок 
Закінчення: 2021 р. 
Загальна вартість Проекту: 1 642 847 грн. 

Вартість Проекту по роках, грн.: 
1- й рік: 306 496 грн. 
2- й рік: 1 336 351 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО В И К О Н А В Ц І В ПРОЄКТУ 

до виконання Проекту буде залучено 9 виконавців, з них: 
доктори наук - 3; 
кандидати наук - 3; 
інші працівники - 3. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО Г Р А Н Т О О Т Р И М У В А Ч А ТА ОРГАНІЗАЦІІО(Ї) 
СУБВИКОНАВЦЯ(ІВ) ПРОЄКТУ 

Субвиконавці за проектом відсутні. 



4. опис проекту 
4.1. Мета Проекту 
Удосконалення підтримки розвитку відновлювальної енергетики на основі економічних 
механізмів управління розбудовою галузі для забезпечення енергобезпеки України в умовах 
глобальних та локальних загроз. 

4.2. Основні завдання Проекту 
Визначення рівня енергобезпеки країни в умовах глобальних та локальних загроз. 
Удосконалення схеми підтримки розвитку відновлювальної енергетики на основі «зелених» 
аукціонів. Розроблення варіацій «зеленого» тарифу. Розроблення методики визначення 
оптимального напряму інвестування у розвиток «зеленої» енергетики. Розроблення механізмів 
стимулювання розвитку енергоакумулюючих потужностей. 

4.3. Детальний зміст Проекту: 

Сучасний стан проблеми 
Чинні механізми держуправління неспроможні забезпечити ефективний розвиток 
відновлювальної енергетики в Україні в умовах глобальних та локальних загроз. Сучасний підхід 
до регулювання «зеленого» енергоринку становить загрозу енергетичній та економічній безпеці 
країни і несе ризик згортання розбудови «зелених» енергопотужностей в умовах коронакризи та 
економічної рецесії в країні. 

Новизна Проекту 
Розроблення методики визначення оптимального напряму інвестування у розвиток «зеленої» 
енергетики. Формування економічних механізмів стимулювання розвитку енергоакумулюючих 
потужностей. Розроблення варіацій «зеленого» тарифу й удосконалення методики вибору його 
оптимального варіанту. Удосконалення методики оцінки рівня енергетичної безпеки країни. 
Удосконалення механізму «зелених» аукціонів. 

Методологія дослідження 
У рамках першого етапу проекту використані факторний, структурний, причинно-наслідковий. 
статистичний аналіз, системний і комплексний підходи, метод головних компонент, 
стохастичний факторний аналіз (статистичні залежності часових рядів): методи економіко-
математичного моделювання та прогнозування (смугові фільтри Бакстера-Кінга, Годріка-
Прескотта та Баттерворта). 

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ в погонному 
році/ в рамках реалізації Проекту, зокрема: 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 
Проекту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 
В рамках виконання першого етапу проекту удосконалено науково-методичні підходи до 
ідентифікації та прогнозування впливу ключових драйверів, що визначають енергоефективний 
розвиток національних економік в умовах глобальних і локальних загроз. Удосконалено 
методику оцінювання рівня енергетичної безпеки національної економіки з урахуванням 
динаміки розвитку відновлювальної енергетики й енергоефективності виробництва і споживання, 
тарифів на енергію й енергетичних флуктуацій, спричинених глобальними (зокрема пандемією 
СОУЮ-19) та локальними викликами. Обгрунтовано механізми взаємодії енергетичної та 
економічної безпеки національної економіки в умовах глобальних і локальних загроз. 
Запропоновано наукові положення щодо прогнозування зміни рівня енергетичної та економічної 
безпеки економічних систем залежно від динаміки розвитку відновлювальної енергетики й 
енергоефективності виробництва і споживання у кризових умовах. За результатами досліджень 
опубліковано 2 статті у наукових фахових виданнях (категорія «Б»), 1 стаття у закордонному 



журналі, що обліковується БД 8сориз (квартиль 02) . 2 теч доповідей у матеріалах конференцій, 
що обліковуються БД 8сориз та \\ 'еЬ оГ 8сіепсе, 2 тез доповідей у матеріалах всеукраїнської (у 
процесі публікації) та міжнародної конференцій, підготовлено анотований та науковий звіти про 
проміжні результати реалізації проекту у 2020 році. 

Перелік публікацій за проектом: 
1. Киі Ьі. ТІїе СОт ет і з з іопз СІГІУЄГЗ оГроз І - соттип і з І есопот іе з іп Еазіегп Еигоре апсі Сепігаї Азіа. 
Аітозрпеге / Ьі Киі. Ноп§ .Ііап§. І. 8оґпук. О. КиЬаїко. У.А. Ізта і і АІтазНаяЬеп. - 2020. - № 11(9). 
- Р . 1019. піірз://сіоі.ог§/10.3390/аІпіоз11091019. (8сорш, квартиль 02) 
2. Письменна У. Уразливість сектору відновлювальної енергетики під дією загроз енергобезпеці. 
посилених пандемією СОУЮ-19 / У. Письменна. Г. Трипольська. 1. Сотник // Підприємництво та 
інновації. - 2020. - № 10. - С. 79-85. п«р8://сюі.ог§/10.37320/2415-3583/14.16. (фахове видання, 
категорія «Б») 
3. Письменна У .Є. Фактори управління сталими енергетичними трансформаціями в енергосекторі 
України / У. С. Письменна. Г. С. Трипольська. Т. О. Курбатова. О. 13. Кубатко // Вісник СумДУ. 
Серія «Економіка». - 2020. - № 3. - С. 149-155. піІрз://уІ8пук.Гет.зиіт]с1и.есіи.иа/ик/3-2020. (фахове 
видання, категорія «Б») 
4. КигЬаіоуа І. СІоЬаІ Ітепсіз іп гепе\\аЬ1е епег§у сіеуеіортепі / Т. КигЬаіоуа, Т. Регесіегіі // ІЕЕЕ 
К Ь Р І \Уеек оп Асіуапсесі ТесппоІо§у, " ОсіоЬег 5-Ю. 2020. Кпагкіу. 260-263. 
п11рз://сіоі.ог§/10.1 1()9/КгіРІ\Уеек51 55 1.2020.9250098: 
1Шрз://іееехр1оге.іеее.ог§/аЬзігасі/с1схитепі/9250098. (Зсорив, П'еЬ о/8сіепсе) 
5. КигЬаіоуа Т. Іпуезітепі аіігасііуепезз оґ іііе зта ї ї Иусігороиег зесіог апсі ііз і трас і оп гесіисіпії 
^геепЬоизе §аз ет і з з іопз / Т. КигЬаіоуа. О. Ьузепко // 2020 І НЕП К п Р І Шеек оп Асіуапсесі 
ТесИпо1о§у. ОсіоЬег 5 10. 2020. КНагкіу. 264-267. 
Ипрз://сіоі.ог§/10.1109/КпРІШеек51551.2020.9250076: 1Шрз://іееехрІоге.іеее.ог§/сіоситепІ/9250076. 
(5сорт, \УеЬ о/8сіепсе) 
6. Яоіпук І. Р.зіітаїіоп о ґ іпе согопауігиз сгізіз і трас і оп [Не епег§у апсі е с о п о т і с зесигіїу о ґ іИе 
паїіопаї е с о п о т у / І. 8оіпук. О. КиЬаїко. А. ОІопсіаг // 8ос іо-Есопот іс Спа11еп§ез : Ргосеес1іп2;з оГ 
іпе Іпіегпаїіопаї зсіепііЛс апсі ргасіісаі сопГегепсе ( 8 и т у , НоуетЬег 3-4. 2020) / есіііесі Ьу РгоГ.. Пг. 
Уазіїуеуа Теїуапа. - 8 и т у : 8 и т у 8іаіе Ііпіуегзіїу, 2020. - Р. 42-49. 
7. Трипольська Г. С. Вплив пандемії СОУЮ-19 на розвиток відновлюваної енергетики в Україні / 
Е. С. Трипольська // Матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-
конференції «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах 
України: теорія і практика» (м. Київ. 24 листопада 2020 р.). Київ. 2020. - С. 103-105 (прийнято 
до друку). 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обгрунтування її переваг у порівнянні з 
існуючими аналогами 
Запропоновані науково-методичні підходи до ідентифікації та прогнозування впливу ключових 
драйверів, що визначають енергоефективний розвиток національних економік в умовах 
глобальних і локальних загроз, на відміну від існуючих грунтуються на застосуванні методу 
головних компонент та стохастичного факторного аналізу панельних даних, розрахункових 
коефіцієнтах параметрів економетричної моделі та реальних статистичних даних незалежних 
показників для формування лінійної апроксимації та прогнозу зміни частки електроенергії, 
згенерованої на основі відновлювальних енергоджерел. Підходи дозволяють як об 'єктивно 
оцінювати ключові драйвери впливу на енергоефективний розвиток країни, так і прогнозувати 
його зміни на засадах мультифакторного аналізу. Удосконалена методика оцінювання і 
прогнозування рівня енергетичної безпеки національної економіки на відміну від існуючих 
доповнена показниками, що враховують вплив на енергетичну безпеку динаміки розвитку 
відновлювальної енергетики (індекс декаплінгу фінансового навантаження відновлювальної 
енергетики на державний бюджет) іі енергоефективності виробництва і споживання (індекс 
декаплінгу енергоефективності) . тарифів на енергію (рівень енергетичної бідності 
домогосподарств). стабільності роботи Об'єднаної енергосистеми України (індекс розвиненості 
потужностей для балансування генерації електроенергії в енергосистемі) та енергетичних 
флуктуацій (показник енергетичних флуктуацій), спричинених глобальними (зокрема пандемією 



СОУШ-19) і локальними викликами. Методика дозволяє на державному рівні об 'єктивніше 
оцінювати, ефективніше реагувати та запобігати негативним змінам в енергетичній безпеці 
країни. Відмінною рисою запропонованих механізмів взаємодії енергетичної та економічної 
безпеки національної економіки в умовах глобальних і локальних загроз є ідентифікація зв 'язків 
між сталістю енергетичного балансу та ефективністю розвитку економічної системи, оцінка 
економічних ризиків енергетичної безпеки та врахування впливу економічних факторів розвитку 
енергоринку (конкурентне ціноутворення, структуризація і зрілість енергоринків) на розбудову 
сектору відновлювальної енергетики. Це уможливлює ухвалення управлінських рішень в 
енергетичному комплексі, які позитивно впливають на економічну безпеку країни. 
Запропоновані наукові положення щодо прогнозування зміни рівня енергетичної та економічної 
безпеки економічних систем залежно від динаміки розвитку відновлювальної енергетики й 
енергоефективності виробництва і споживання у кризових умовах на відміну від існуючих 
базуються на дослідженні флуктуацій впливу коронакризи на циклічні складові споживання 
електроенергії в Україні за групами споживачів із використанням смугових фільтрів Баттерворта. 
їх застосування дозволяє привести флуктуації до порівняльного періоду появи карантинних 
обмежень з метою виявлення короткострокових відхилень від тренду та оцінки випереджальних 
та збіжних рядів економічної динаміки. 

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проекту для економіки та 
суспільства (стосується проектів, що передбачають проведення прикладних наукових 
досліджень і науково-технічних розробок) 
Результати проекту, отримані у 2020 році, можуть бути використані органами державної влади 
України для удосконалення Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
№ 1277 від 29.10.2013 р., зокрема у частині розрахунку інтегрального показника енергетичної 
безпеки України. Впровадження отриманих результатів буде сприяти забезпеченню реалізації 
Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність», досягненню державних цілей енергетичної політики у галузі ВЕ в 
умовах глобальних та локальних загроз енергетичній безпеці країни. 

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проекту 
в суспільній практиці. 
Потенційними користувачами наукових результатів, отриманих в рамках проекту у 2020 році, є 
органи державної влади, що здійснюють регулювання галузі ВЕ, зокрема Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України, Національна комісія, що здійснює 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Комітет Верховної Ради з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг. 
На основі результатів дослідження буде: 1) захищено докторську дисертацію виконавцем проекту 
(Письменною У. Є.); 2) підготовлено наукові роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт; 3) розроблений розділ робочої програми навчальної дисципліни 
«Економіка ресурсозбереження». 

Анотований звіт не містить відомостей, заборонених до відкритого опублікування 

Науковий керівник Проекту 
професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування 
Сумського державного університету 
Сотник І. М. 


