
Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні 

Учасники чергового засідання Президії НАН України 16 грудня 2015 р. 

заслухали та обговорили доповідь академіка НАН України В. Гейця «Розвиток 

та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні».  

Виступи академіка НАН України Б. Патона, радника міністра енергетики 

та вугільної промисловості України О. Зенюка, академіка-секретаря Відділення 

фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директора Інституту 

електродинаміки НАН України академіка НАН України О. Кириленка, 

директора департаменту кліматичної політики Міністерства екології та 

природних ресурсів України В. Вежніна, академіка-секретаря Відділення 

економіки НАН України, директора Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академіка НАН України Е. Лібанової, 

почесного директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 

академіка НАН України В. Кухаря засвідчили, що питання енергозабезпечення 

вітчизняної економіки і відповідна потреба у реалізації структурних реформ ще 

ніколи не стояли так гостро, як сьогодні, а економічна стагнація, посилена 

кризою державного регулювання, виявила весь спектр тісно взаємопов’язаних 

проблем галузі.  

Хоча на сьогодні сприятлива кон’юнктура на світових ринках дещо 

послаблює тиск на макроекономічні показники в Україні, однак це не зменшує 

актуальності реалізації реформ в енергетичній галузі, а оптимізація 

енергетичного балансу перетворюється на необхідну умову нормального 

функціонування економіки та задоволення базових енергетичних потреб 

населення.  

Реалізація установами відділень економіки та фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України міждисциплінарного проекту «Оцінка стратегій 

довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації 

енергетичного балансу України» дала змогу сформулювати та обґрунтувати 

пріоритетні напрями політики оптимізації енергетичного балансу.  

На основі розроблених з використанням економіко-математичного 

моделювання кількісних та якісних оцінок стратегічних напрямів розвитку 

енергетичного сектору визначено основні управлінські і ринкові механізми 

оптимізації енергетичного балансу.  

Підкреслювалося, що запровадження стратегічного планування та 

управління в енергетиці має передбачати не лише підвищення якості 

експертного середовища та управлінських навичок і умінь державних 

службовців, але й коригування відповідних наукових досліджень академічних 

установ у тих проблемних галузях, за якими відбуватиметься реалізація 

гармонізованих пріоритетів економічної та енергетичної політики.  



Було прийнято проект постанови з цього питання (Прес-реліз за 

підсумками засідання Президії НАН України 16 грудня 2015 р. // Національна 

академія наук України (http://g.ua/DiuD). 
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