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Вступ. Одним із ключових факторів, що 
сприяють покращенню якості життя та є ру-
шійною силою економічного зростання, без 
сумніву, є енергія. Постійне нарощування обся-
гів виробництва, збільшення кількості населен-
ня та, відповідно, зростання його енергетичних 
потреб – усе це сприяє тому, що проблема енер-
гозабезпечення виходить на перший план та 
становить чи не найбільш нагальний виклик 
людству на початку ХХІ ст. Концепція сталого 
розвитку, згідно з тлумаченням Комісії ООН, 
має за мету задоволення потреб сучасного сус-
пільства (у тому числі, енергетичних) та одно-
часне уникнення загрози втрати такої здатності 
майбутнім поколінням. Очевидно, що за наяв-
ної структури енергетики, в якій основна ставка 
і надалі робиться на споживання викопного па-
лива (в першу чергу, нафти, природного газу та 
вугілля), виникає потреба в пошуку та залучен-
ні до енергетичного сектору нових, альтернати-
вних та відновлюваних джерел енергії. Безпека 
держави, її політична та, в першу чергу, еконо-
мічна незалежність, багато в чому визначають-
ся виробництвом, кількістю та якістю енерге-
тичних ресурсів. 

 

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. 
Як засвідчують результати проведених систем-
них досліджень в усьому світі, успішне втілен-
ня в життя доктрини та завдань сталого розвит-
ку можливе тільки за умови надійного забезпе-
чення енергетичних потреб промислових ком-
плексів і населення країн. Більшість аналітиків 
сходяться на тому, що енергетичний сектор на 
сьогоднішній день перебуває під впливом тен-
денцій глобалізації, які проявляються, насампе-
ред, у розвитку енергетичного бізнесу, що тяг-
не за собою намагання окремих країн та компа-
ній-монополістів отримувати надприбутки за 
рахунок необґрунтованого підвищення цін 
(створення та використання монопольного ста-
новища на енергетичному ринку, відсутність 
або низький рівень конкуренції на ринках)  
[1, 2]; проявами глобалізації є також зростання 
споживання енергоресурсів, контролювання 
міжнародними компаніями енергетичних рин-
ків, посилення націоналізму та інтенсифікації 
боротьби за ресурси [1, 2, 3, 4], трансформація 
ролі держави. Головною рисою світового пали-
вно-енергетичного комплексу сьогодні є його 
поляризація: на одному полюсі знаходяться 
розвинені країни з високим рівнем енергоза-
безпечення, на другому – більшість країн, що 
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розвиваються і знаходяться в енергетичній бід-
ності та відсталості. Існування таких полюсів є 
одним із факторів підвищеної міжнародної на-
пруги, підсиленої спробами ідеологічного об-
ґрунтування "особливої місії" розвинених кра-
їн, які повинні одержати (на користь всього 
людства) вільний доступ до енергоресурсів [5, 
6]. Фактично домінуюче положення енергетич-
ної промисловості у деяких країнах змушує де-
які національні уряди приймати заходи щодо 
захисту своїх сфер промисловості (стверджу-
ється, що в Європі націоналізовані галузі про-
мисловості забезпечують стабільність на енер-
гетичному ринку), при цьому нібито погоджу-
ючись із теорією відкритого конкурентного ри-
нку. Однак на сьогодні лише п’ять країн-членів 
ЄС мають відкриті ринки енергоносіїв – це Ав-
стрія, Великобританія, Данія, Іспанія та Німеч-
чина [7, 8]. За результатами дослідження, про-
веденого компанією АББ Україна у партнерстві 
з Bloomberg Businessweek Research Services у 
серпні 2011 року, до 2035 p. споживання елект-
роенергії у світі збільшиться на 49% у порів-
нянні з 2007 р. За підрахунками фахівців, для 
задоволення зростаючих потреб в електроенер-
гії протягом наступних 20 років щотижня по-
трібно буде вводити в експлуатацію електро-
станцію потужністю 1 ГВт. Саме тому енергія з 
відновлюваних джерел набуває дедалі більшої 
популярності, незважаючи на те, що її вартість 
поки що є вищою за вартість енергії з корисних 
копалин. Держава за допомогою пільг чи інших 
преференцій має стимулювати розвиток відно-
влюваної енергетики, а також надавати подат-
кові пільги населенню у реалізації "малих енер-
гетичних проектів" (сонячні панелі на будин-
ках, домашні вітрові генератори тощо). Підкре-
слюємо, що одним із кроків на шляху України 
як учасника Європейського енергетичного то-
вариства є розроблення комплексної системи 
стимулів для розвитку відновлюваної енергети-
ки та підвищення енергоефективності в межах 
країни, участь громадського сектору в процесі 
впровадження заходів з енергоефективності 
стосовно інших секторів кінцевого споживання 
тощо [9; 10]. 

 
Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячена 
стаття. Незважаючи на зростання популярності 
відновлюваної енергетики у світі та внесення 
відповідних змін до державної політики, як це 
спостерігаємо на прикладі розвинених країн, 
ситуація з впровадженням альтернативної енер-
гетики на державному рівні в країнах СНД та 
Україні не є задовільною. За оцінками експер-
тів Європейської економічної комісії (ЄЕК) 
ООН, частка "чистих" джерел енергії на тери-
торії СНД становить лише близько 5% від зага-
льного енергетичного балансу, основна частка 
яких (85%) припадає на використання біомаси 
та розвиток гідроенергетики. Серед головних 
причин такого становища називаються відсут-
ність правової підтримки, порівняно низька ва-
ртість вуглеводнів та відсутність економічних 
стимулів [11]. Відповідно до рішення щодо ім-

плементації Директиви ЄС 2009/28/ЄС із про-
сування відновлюваної енергетики, схваленого 
країнами Енергетичного Співтовариства в ході 
10-ї зустрічі Міністерської Ради, зобов'язання 
щодо обов'язкової частки відновлюваної енергії 
в структурі загального споживання у 2020 році 
для Україні становлять 11% [12]. У той же час, 
за інформацією, представленою на IV Міжна-
родному форумі з відновлюваної енергетики та 
енергоефективності REF-2012 у Києві, у 2020 
році частка електроенергії, виробленої з ВДЕ, в 
енергетичному балансі України має скласти 
1,5%, а до 2030 – 4,5% [13]. В зв'язку із цим ва-
рто відзначити, що існує велика кількість про-
гнозів стосовно майбутнього відновлюваної 
енергетики України, які сильно різняться, якщо 
не суперечать одне одному. На нашу думку, 
ступінь відкритості вихідних даних за основ-
ними показниками розвитку енергетичного сек-
тору, що слугують основою для подальшого 
аналізу та прогнозів, є недостатнім. Навіть ав-
торитетні аналітики часто посилаються на за-
старілу інформацію, оскільки доступ до нових 
даних часто є обмеженим. 

 
Постановка завдання. Дана стаття має на 

меті оцінку сучасних ролі та місця відновлюва-
них і нетрадиційних джерел енергії в націона-
льному енерговиробництві, а також окреслення 
перспектив їх подальшого розвитку та освоєння 
в Україні. 

 
Виклад основного матеріалу. Виробниц-

тво енергії з відновлюваних джерел в Україні 
на сьогодні є однією із найбільш активно обго-
ворюваних тем. Відзначимо, що Договором про 
Енергетичне Співтовариство, до якого Україна 
входить з лютого 2011 року, визначено чіткі 
правові рамки стосовно ратифікації у державі 
відповідних норм законодавства ЄС з метою 
забезпечення збалансованих умов для приросту 
інвестицій, підвищення енергетичної безпеки та 
покращення конкурентного середовища як 
ключового чинника економічного розвитку. З 
огляду на зростання світових обсягів енерго-
споживання, особливої підтримки та уваги ви-
магають ринки енергоефективності та віднов-
люваних джерел енергії [9].  

На думку авторитетних експертів, Україні 
варто домагатися повного переходу на віднов-
лювані джерела до 2030 року, щонайпізніше - 
до 2050 року. Поширені заяви про високу вар-
тість відновлюваної енергетики для України 
називаються безпідставними, оскільки викори-
стання відновлюваних джерел енергії дозволяє 
створювати нові робочі місця, а також зупиняти 
вимивання коштів на закупівлю викопних енер-
гоносіїв за кордоном – таким чином, відновлю-
вана енергетика стабілізує економіку [14]. Про-
ектом оновленої Енергетичної стратегії перед-
бачається, що з урахуванням прогнозованого 
зниження витрат на будівництво об'єктів для 
генерації з відновлюваних джерел енергії і по-
тенційних вигід для України від розвитку цієї 
галузі, цільовий показник сукупної потужності 
нетрадиційної та відновлюваної енергетики до 
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2030 р. складе, як мінімум, 10% від встановле-
ної потужності або 5-7 ГВт (10-12 ГВт з ураху-
ванням великих ГЕС), а обсяг виробництва бу-
де на рівні 11-16 ТВт год (23–28 ТВт год вклю-
чно із великими ГЕС) [13]. Для порівняння, за 
відомою програмою ЄС 20/20/20 частка ВДЕ у 
загальному енергобалансі Євросоюзу має скла-
сти 20% вже у 2020 році. Водночас, Організація 
ООН з промислового розвитку (UNIDO) готує 
програму 30/30/30, у якій передбачається зрос-
тання частки відновлюваних джерел у світово-
му енергобалансі до 2030 року з поточних 13% 
до 30%. Ці показники можуть збільшитися за 
здійснення якісного стрибка в розвитку техно-
логій будівництва об'єктів ВДЕ і, як наслідок, 
завдяки значному зниженню загальної собівар-
тості генерації з ВДЕ до рівня собівартості тра-
диційної генерації. За попередніми оцінками, у 
найближчі 2,5 роки підтримка інвестицій в "чи-
сту" енергетику буде максимальною. 

Проте сьогодні Україна все ще робить ста-
вку на традиційні джерела енергії, зокрема на 
природний газ, нафту та вугілля. Чи не найваж-
ливішим кроком українського уряду на шляху 
розвитку відновлюваної енергетики стало 
впровадження "зелених" тарифів – спеціальних 
пільгових цін на закупівлю електроенергії, що 
виробляється з відновлюваних джерел. "Зеле-
ний" тариф є ключовим інструментом стиму-
лювання виробництва "чистої" енергії, оскільки 
дозволяє виробникам продавати свою енергію в 
енергомережу з підвищеним коефіцієнтом. За-
значимо, що негативним аспектом впроваджен-
ня пільгових тарифів для учасників енергетич-
ного ринку залишається складна процедура лі-
цензування та можливість їх скасування, оскі-
льки терміни дії тарифу обмежуються 2030 ро-
ком [15, 11]. 

Значна частина фахівців досить високо та 
позитивно оцінюють український ринок відно-
влюваної енергетики. Зокрема, за оцінкою екс-
пертів Ernst&Young [16], Україна займає 29-те 
місце серед 40 кращих світових ринків віднов-
люваних джерел енергії, випередивши інші кра-
їни СНД. За оцінками ЄБРР, Україна володіє 
значним потенціалом як енергії вітру, так і со-
нячної енергетики та біомаси. Технічно досяж-
ний потенціал вітроенергетики України пере-
вищує аналогічний показник сусідніх країн ЄС, 
таких як Польща, Болгарія та Румунія, а потен-
ціал сонячної енергетики в Україні є навіть ви-
щим, аніж в Німеччині [14, 17]. Відзначається, 
що за рахунок відновлюваних джерел забезпе-
чується лише 7% відсотків енергоспоживання в 
Україні, причому більшість з цього обсягу – за 
рахунок енергії води [18]. Витрати на виробни-
цтво електроенергії з відновлюваних джерел є 
меншими у порівнянні з іншими країнами. Зок-
рема, виробництво 1 МВт год з енергії вітру 
коштує приблизно 33 дол.  США, порівняно із 
145-219 дол. США в Чеській Республіці, та 50-
125 дол. США в Китаї [19, 20]. 

За оцінками фахівців KPMG, найбільшу 
інвестиційну привабливість серед альтернатив-
них джерел енергії в Україні має використання 
енергії біомаси та відходів, з огляду на наявну в 

країні потужну ресурсну базу. На другому місці 
знаходиться сонячна енергетика, існує також 
значний потенціал вітрової та малої гідроенер-
гетики. Передбачається, що інвестиції у віднов-
лювану енергетику України будуть зростати, в 
той час як витрати – зменшуватися. Зменшення 
інвестицій у відновлювані джерела енергії, за 
прогнозами, стане результатом появи більш 
ефективних технологій у традиційній енергети-
ці та освоєння нових видів енергії. Протягом 
2011-2012 рр. відновлювана енергетика в Укра-
їні розвивалась більш інтенсивно порівняно із 
традиційною, що загалом відповідає світовим 
тенденціям. В Криму були побудовані найбі-
льші у Європі сонячні електростанції, а кіль-
кість компаній, що використовують електро-
станції на відновлюваних джерелах енергії про-
тягом 2012 року збільшилась на 40% [21]. Істо-
тний інвестиційний потенціал відновлюваної 
енергетики в Україні засвідчують також висно-
вки другої фази проекту"Стратегія конкуренто-
спроможності для України", що впроваджуєть-
ся за фінансової підтримки уряду Швеції в рам-
ках Програми конкурентоспроможності Євра-
зії. Відзначається історично обумовлена міць 
гідроенергетики та необхідність модернізації 
технології; потенціал сонячної енергії і енергії 
вітру обмежується конкретними регіонами кра-
їни, в той час як біомаса володіє найбільшим 
потенціалом у всіх регіонах України [17]. 

Незважаючи на позитивну оцінку інвести-
ційної привабливості України з огляду на поте-
нціал відновлюваних джерел енергії та наяв-
ність багатої ресурсної бази, першочерговими 
загрозами для енергетичного сектору є, в пер-
шу чергу, вік енергогенеруючих об’єктів, про-
гнозоване збільшення потреб у електроенергії 
та постійне зростання цін на паливо. Технічний 
стан об'єктів енергетики в Україні характеризу-
ється критичним рівнем зношеності основних 
фондів (від 60 до 70%), збільшенням питомих 
витрат палива на виробництво електроенергії, 
зростанням втрат в мережах під час транспор-
тування енергетичних продуктів [22, 23].  

Як вказано в [22], генеруючі об’єкти Укра-
їни використовують лише близько третини сво-
єї потужності, переважно через застарілість та 
неефективність самих станцій та передавальних 
мереж. Окремі електростанції (в першу чергу 
ТЕС та ГЕС) поступово застарівають, а термін 
експлуатації 95% із них добігає кінця і для під-
тримання нормальної продуктивності існує по-
треба в значних капіталовкладеннях. Середній 
фактор потужності – частка встановленої поту-
жності, що перебувала у фактичній експлуата-
ції протягом року –  у 2009 році становив 38%, 
що на 3% нижче, ніж аналогічний показник у 
Румунії та на 28% нижче, ніж в Індонезії. Як 
бачимо з таблиці 1, найбільший фактор потуж-
ності має ядерна енергетика (69%), в той час, як 
теплоенергетика працює на рівні 27%. Низький 
фактор потужності є наслідком перенаванта-
ження, браку експортних можливостей через 
недостатню розгалуженість передавальних ме-
реж, а також високої витратності виробництва 
енергії на ТЕС. Як згадувалось вище, вік пе-
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реважної більшості українських ТЕС добігає 
кінця, а отже, у найближчому майбутньому 
значна частина енергогенеруючих потужностей 
в межах країни потребує повної заміни. В 
зв’язку із цим планується, що більша частина 
нових встановлених потужностей буде забезпе-
чуватись за рахунок ядерної енергії та інших 
джерел.  

За офіційною інформацією, потенціал ВДЕ 
в Україні знаходиться в межах 12,5-22 млн. т н.е. 
З іншого боку, недавнє дослідження, проведене 
фахівцями M.P. de Wit and A.P.C. Faaij (Нідер-
ланди), оцінює потенціал енергії біомаси в 
Україні на рівні 119,4 млн. т н.е., що відповідає 
86,9% теперішнього загального енергоспожи-
вання [24]. За інформацією Державного агентс-
тва з енергоефективності та енергозбереження 
України (Держенергоефективності), у 2011 році 
встановлена в Україні потужність об’єктів ене-
ргетики на базі відновлюваних джерел стано-
вила 413,44 МВт. Це дало змогу виробити 
332,865 млн. кВт год. електроенергії – 0,17 % 
від загального обсягу виробництва електроене-
ргії в Україні – 193872 млн. кВт год (таблиця 2) 
[25]. 

Протягом 2011 року до об’єднаної енерге-
тичної системи України було підключено 
об’єкти відновлюваної енергетики загальною 
встановленою потужністю 257,787 МВт. За ін-
формацією НАЕР, станом на кінець 2011 року в 
Україні налічувалось 8 вітрових електростан-
цій, 7 біоенергетичних об’єктів, близько 18 со-

нячних електростанцій (наземних та фасадних) 
та близько 30 малих ГЕС [25].  

Загалом, протягом 2011 загальний обсяг 
інвестицій у розвиток українських сонячних та 
вітрових електростанцій становив майже  
400 млн. євро. За прогнозами Європейського 
банку реконструкції та розвитку, Україна най-
ближчим часом може стати одним із лідерів 
серед екологічно безпечних економік Європи, а 
інвестиції у галузь відновлюваної енергетики, 
включаючи сонячну та вітрову, виробництво 
біомаси та біопалива протягом наступних 5 ро-
ків можуть досягти майже 5 млрд. доларів. На 
сьогодні найбільш вагомим внеском у розвиток 
виробництва електроенергії з відновлюваних 
джерел є введення в експлуатацію сонячної 
електростанції "Охотніково" потужністю  
80 МВт, що є найбільш потужною фотогальва-
нічною установкою у Центральній та Східній 
Європі. 

З урахуванням якісної і кількісної зміни 
встановлених потужностей, що входять до 
об’єднаної енергосистеми України, протягом 
2012 року її загальна потужність збільшилася 
на 0,9% і склала 53777,6 МВт. За даними 
Bloomberg New Energy Finance, світові інвести-
ції в розвиток відновлюваної енергетики в 2012 
році склали 268,7 мільярда доларів, із них у се-
гмент сонячної енергетики було спрямовано 
142 млрд. доларів, вітрової – 78,3 млрд. доларів 
[26]. 

Таблиця 1 – Встановлена потужність об’єктів електрогенерації в Україні станом на 2009 рік 

  
Встановлена  
потужність Генерація Фактор  

потужності 
В середньому 

у світі 
  ГВт Частка,% ТВт год Частка,% % % 
Теплова 33,5 64,32 78 45,07 27 60-70 
Ядерна 13,8 26,5 83 47,96 69 91 
Гідроенергія 4,7 9,02 12 6,93 29 44 
Вітер 0,08 0,15 0,05 0,03 7 20-40 
Разом 52,08 100 173,05 100 38  

Джерело: Installed capacity: Imepower (2011). Production: World Energy Database (2011) 
 

Таблиця 2 – Виробництво електроенергії в Україні у 2011 році 

 Виробництво електроенергії,  
млн. кВт год 

Частка у загальному вироб-
ництві електроенергії, % 

Гідроелектростанції (малі ГЕС) 203,463 0,1049 
Сонячні електростанції 30,042 0,0155 
Біомаса 9,602 0,0050 
Біогаз 0,774 0,0004 
Вітрові електростанції 88,984 0,0459 
Разом ВДЕ 332,865 0,17 
Інші (традиційні) джерела 193539,135 99,83 
Загальне виробництво  
електроенергії 193872 100 
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Підсумовуючи вище сказане, зауважимо, 
що визначальним чинником, який  вплинув на 
приплив інвестицій до українського сектору 
відновлюваної енергетики протягом 2010-2012 
рр., безперечно, стало впровадження та доволі 
успішне функціонування системи "зелених" 
тарифів. Для прикладу, протягом 2010-2011 рр. 
міжнародна група компаній Activ Solar залучи-
ла у сонячні проекти в Україні більше 12,6 
млрд. грн., з яких більше 8 млрд. грн. пішло на 
будівництво сонячних станцій у Криму і понад 
4,5 млрд. грн. – на модернізацію Заводу напів-
провідників у Запоріжжі, який виробляє скла-
дові для сонячних станцій. Десятки  компаній із 
різних країн вже серйозно заявили про свою 
присутність на ринку українських ВДЕ [27].  

Як зазначалось вище, посилений інтерес 
іноземних інвесторів до сектору української 
відновлюваної енергетики зумовлений наявніс-
тю на території країни значного потенціалу 
відновлюваних джерел енергії. У відповідності 
до Енергетичної стратегії України до 2030 ро-
ку, досяжний енергетичний потенціал віднов-
люваних та вторинних джерел енергії оціню-
ється на рівні 73 млн. т у.п., що в перерахунку 
на газ складає 62,7 млрд. м3 [28], натомість, за 
останніми оцінками НАЕР, технічно-досяжний 
енергетичний потенціал відновлюваних джерел 
енергії України становить 98 млн. т у.п., а його 
повномасштабне використання дозволить за-
ощадити близько 84 млрд. м³ природного газу 
щорічно (таблиця 3).  

 
Висновки. Підсумовуючи вище сказане, 

відзначимо, що у контексті світових викликів 
розвиток відновлюваної енергетики є ключо-
вим фактором у забезпеченні енергетичної без-
пеки, послабленні енергетичної та геополітич-
ної залежності одних країн від інших. Важко 
переоцінити ту роль, яку відіграє самостійність 
тієї чи іншої країни у задоволенні власних ене-
ргетичних потреб в умовах все зростаючого 
енергодефіциту, особливо для України, яка за 
рахунок власного видобутку задовольняє по-

треби в первинних паливно-енергетичних ре-
сурсах не більше, ніж на третину. Використан-
ня альтернативних видів палива, безумовно, дає 
змогу не тільки зменшити навантаження на 
традиційне енерговиробництво, але й поступо-
во майже чи повністю відмовитись від викори-
стання викопного палива, що відповідає конце-
пції сталого розвитку. 

Ринок відновлюваних джерел енергії в 
Україні на даному етапі перебуває на стадії фо-
рмування, однак спостерігаються перші пози-
тивні тенденції його розвитку: впровадження в 
країні певних регуляторних і законодавчих 
змін, що регламентують діяльність учасників 
цього сектору, зацікавленість з боку як вітчиз-
няних, так і іноземних інвесторів, більш інтен-
сивний розвиток альтернативної енергетики 
порівняно із традиційною протягом останніх 
двох років. Підкріплена значним ресурсним та 
природним потенціалом, ця сфера економіки, за 
належної уваги до неї з боку держави, може 
стати запорукою успішної інтеграції України 
до світового економічного простору. 
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