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СТРАТеГІчНий ПОТеНЦІАЛ 
АЛьТеРНАТиВНОї 

еНеРГеТиКи В УКРАїНІ

the strateGic potential 
of alternative enerGy in Ukraine

В статті розглянуто сучасні аспекти використання альтернативних 
джерел енергії, проаналізовано перспективи їх використання, а також ок-
реслено шляхи покращення енергетичної ситуації країни.

It was considered in the article modern aspects of alternative energy sources, 
analyzed the prospects for their use, and the ways to improve the energy situation 
of the country.

The exhausted of hydrocarbon power resources (coal, oil, natural gas), geo-
graphical unevenness of their placing, worsening of ecological situation assist 
the increase of interest to the alternative energy based on the use of refurbisha-
ble energy and waste energies sources. Taking into account the critical level of 
dependence of home economy from the import of power resources of question in 
relation to stimulation of development of alternative energy in Ukraine acquires 
the special actuality. Main reasons of such attention are the expected exhausting 
of supplies of the used types of fuel, sharp increase of their price, imperfection and 
subzero efficiency of technologies of their use, harmful influence on an environ-
ment, consequences of that all anymore and anymore disturb world community.

Ключові слова: енергоефективність, альтернативні джерела енергії, енер-
гетична безпека, стратегічний розвиток.

keywords: energy efficiency, alternative energy sources, energy security, 
strategic development.
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Постановка проблеми. вичерп-
ність вуглеводневих енергоресурсів 
(вугілля, нафти, природного газу), 
географічна нерівномірність їх роз-
міщення, погіршення екологічної си-
туації сприяють підвищенню інтересу 
до альтернативної енергетики, засно-
ваної на використанні відновлюваних 
джерел енергії та вторинних енергоре-
сурсів. з огляду на критичний рівень 
залежності вітчизняної економіки від 
імпорту енергоресурсів питання щодо 
стимулювання розвитку альтерна-
тивної енергетики в Україні набуває 
особливої актуальності.

Головними причинами такої уваги 
є очікуване вичерпання запасів ви-

користовуваних видів палива, різке 
зростання їх ціни, недосконалість та 
низька ефективність технологій їхньо-
го використання, шкідливий вплив на 
довкілля, наслідки якого все більше 
і більше турбують світову спільноту.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Останнім часом зросла 
кількість та якість досліджень про-
блем енергоефективності. питання 
використання відновлювальних дже-
рел енергії в Україні, в тому числі і 
проблеми ефективності та доцільності 
розвитку альтернативної енергетики, 
вивчали такі вчені України, як ада-
менко О., Бакаліна Ю., височанський 
в., дев’яткін с., жовтянський в. 
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Єрмілов с., передерій н., самойленко 
а., Чибіскова Г., Шкварницька Т., 
Ясенецький в., ковалко м., козоріз 
Г., мартинова а., Овсієнко О., Остров-
ський Є., поповченко О., сердюк Т., 
Турченко д. та ін. проте недостатньо 
уваги приділено дослідженням мож-
ливостей використання нетрадицій-
них джерел енергії з урахуванням 
специфіки вітчизняної економіки.

Метою даної статті є розробка 
стратегічних напрямів, реалізація 
яких сприяла б усуненню кризових 
явищ у паливно-енергетичному комп-
лексі та забезпеченню енергетичної 
безпеки України на етапі переходу до 
сталого розвитку економіки шляхом 
впровадження екологічно чистих но-
вітніх технологій.

Основний матеріал дослідження. 
Україна має значний потенціал від-
новлюваної енергетики, який може 
бути використаний, щоб покращити 
торговий баланс, створити робочі 
місця та стимулювати економічну 
діяльність за часів, коли країна має 
подолати важливі економічні викли-
ки, такі як збільшення залежності від 
імпорту енергоносіїв та необхідність 
терміново оновити застарілі основні 
виробничі фонди в енергетиці. Розви-
ток відновлюваної енергетики також 
буде важливим внеском у досягнення 
встановлених політичних цілей - ско-
рочення залежності від імпорту при-
родного газу та диверсифікації джерел 
енергопостачання.

Хоч в Україні є значний потенціал 
основних видів відновлюваних дже-
рел енергії, але на даний час вони 
становлять досить незначну частку 
в загальному енергобалансі держа-
ви. за даними Української асоціації 
відновлюваної енергетики станом на 
серпень 2016 року частка електричної 
енергії, що була вироблена з відновлю-
ваних джерел енергії складає близь-
ко 1,25%, що є досить незначним в 
порівнянні з країнами Єс. в країнах 
Єс частка електроенергії виробленої 
з відновлюваних джерел енергії в ва-
ловому кінцевому енергоспоживанні 
складає понад 27%, а в австрії –70 
%, в Швеції –63%.

альтернативні, або відновлюваль-
ні, джерела енергії (вдЕ) – це такі по-

новлювані джерела, до яких відносять 
енергію сонячного випромінювання, 
вітру, морів, річок, біомаси, теплоти 
землі, та вторинні енергетичні ресур-
си, які існують постійно або виника-
ють періодично у довкіллі.

загальний потенціал використан-
ня альтернативних джерел енергії в 
Україні до 2030 р. оцінюється при-
близно в 25 ТВт•год електроенергії на 
базі відновлювальних джерел енергії 
і близько 2 млн. т біопалив. 

напрямок стратегічного розвитку 
альтернативної енергетики у країні 
має відповідати основним принци-
пам Європейського співтовариства в 
області енергетики, відображеним у 
зеленій книзі «Європейська страте-
гія постійної, конкурентоспроможної 
та безпечної енергетики», зокрема, 
вибору курсу на розширення викори-
стання відновлюваних джерел енергії. 
за прогнозами цільовий показник 
сукупної потужності нетрадиційної й 
відновлюваної енергетики в Україні 
до 2030 р. складе не менше 10% від 
установленої потужності.

згідно з дослідженням компанії 
«Bloomberg New Energy Fіnance» 
2016 р. зменшення цін на вугілля не 
поставить під питання трансформа-
цію і декарбонізацію енергетичних 
систем в світі. до 2040 року частка 
джерел енергії з нульовим рівнем 
викидів складе 60% від встановле-
ної потужності всієї енергосисте-
ми. на вітрову та сонячну енергію 
припадатиме 64% від 8.6Твт нових 
генеруючих потужностей, доданих в 
усьому світі протягом наступних 25 
років, і майже 60% від $ 11,4 трлн 
сукупних інвестицій в альтернативну 
енергетику.

світові інвестиції у відновлювану 
енергетику у 2016 році склали ре-
кордні 288 млрд доларів, з яких 110 
млрд доларів (або 38%) припадає на 
вітрову енергетику. Тільки в китаї 
інвестиції зросли на 17% у порівнянні 
з попереднім періодом і склали 36% 
від загальносвітового показника. вод-
ночас китай заявив про тимчасову 
зупинку будівництва вугільних шахт 
в 15 провінціях.

Україна має значну перспективу 
розвитку вітроенергетики за рахунок 
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освоєння вітрового потенціалу сте-
пових та гірських районів, зокрема 
причорноморського та приазовського 
районів. 

для промислового використання 
енергії вітру економічно обґрунто-
ваними відкритими степовими про-
сторами є Одеська, миколаївська, 
Херсонська, гірські райони карпат. 
У майбутньому виробництво електро-
енергії шляхом створення та експлу-
атації вітроелектричних установок 
може становити 15-20 відсотків елек-
троенергії, виробленої традиційними 
електростанціями. 

досяжна величина встановленої 
потужності у складі об’єднаної енер-
гетичної системи може становити 
12-16 Гвт з річним виробництвом 
25-30 млрд. кВт•год електроенергії. 
Україна має достатній досвід проек-
тування, будівництва, експлуатації 
та обслуговування вітроенергетичних 
установок та вітрових електростан-
цій.

Інвестиції в поновлювані джерела 
енергії в минулому році були в 2 рази 
більші, ніж інвестиції у вугілля та 
газ, незважаючи на те, що ціни на 
викопне паливо різко впали. Таке 
пожвавлення інвесторів свідчить про 
їх довгострокові очікування щодо 
прибутковості проектів вдЕ.

додана потужність у вдЕ у 2015 
р. склала 134 Гвт, що в 1,6 разів 

більше за аналогічний показник по 
вугільному та газовому сегменту ра-
зом узятих. Успішний розвиток від-
новлюваної енергетики за кордоном 
обумовлено багатьма причинами. але 
головним, на наш погляд, є стабільна 
і різноманітна підтримка держави. 
форми підтримки різні в різних 
країнах і зводяться до наступного 
переліку: податкові знижки, подат-
кові канікули, фіксований тариф на 
електроенергію, що виробляється на 
базі вдЕ, державне фінансування 
нддкР і пілотних проектів, часткове 
фінансування проектів, безвідсоткові 
кредити, вільний доступ приватних 
власників електростанцій на базі вдЕ 
до мереж загального користування і 
т. д.

незважаючи на зростання своїх 
потужностей відновлювана енергетика 
поки ще не обігнала вугільну за кіль-
кістю виробленої енергії. Це пов’яза-
но з тим, що виробництво енергії на 
таких станціях залежить від певних 
умов: сонячного світла, швидкості 
вітру, тоді як вугільні станції можуть 
працювати 24 години в добу. 

значне зростання потужностей, яке 
відновлювана енергетика демонструє 
останнім часом, обумовлено в тому 
числі і зниженням вартості соняч-
них панелей та іншого обладнання, 
необхідного для виробництва енергії 
з відновлюваних джерел. 

 

Рис. 1. Сукупні світові інвестиції в чисту енергетику, млрд дол.
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Рис.2 Додана потужність у світовій енергетиці у 2015 р., ГВт

 

Рис. 3. Динаміка виробництва енергії та потужності ВДЕ

Так як технічно доступні ресур-
си вдЕ в Україні нині оцінюються  
у переведенні на умовне паливо в  
100 млн. т. на рік, що може забезпе-
чити задоволення до 40% потреб кра-
їни в паливно-енергетичних ресурсах, 
постає питання про поступове замі-
щення традиційних джерел енергії 
на альтернативні для забезпечення 
екологічної безпеки та енергетичної 
самостійності України в майбут- 
ньому. 

стратегія розвитку альтернативної 
енергетики є втіленням комплексу 
домінуючих принципів, конкретних 
цілей маркетингу на тривалий період 
і відповідних рішень з вибору і агре-
гуванню засобів організації енергетич-
ної безпеки держави. 

для адЕ, впровадження яких мож-
ливе лише за рахунок наявності дер-
жавної підтримки на загальнодержав-
ному чи місцевому рівнях, необхідно 
передбачити реалізацію механізмів 
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надання інвестиційних субсидій. Це 
зумовить створення відповідної кон-
куренції та забезпечить максимальну 
ефективність використання фінансо-
вих ресурсів. 

невідкладним кроком у напрямку 
покращення енергетичної ситуації 
України, зменшення її енергозалеж-
ності, а також подальшої інтеграції в 
Європейську співдружність, повинна 
стати усебічна підтримка держави 
розвитку та впровадження альтер-
нативних енергетичних установок у 
регіонах з найвищими показниками 
економічної доцільності.

Цього можливо досягнути шляхом 
виконання наступних дій: 

– удосконалення низки існуючих 
законодавчих актів щодо віднов-
лювальних джерел енергії, які б 
сприяли підвищенню економіч-
ної ефективності виробництва 
альтернативної енергії; 

– розробка інвестиційних проектів 
з метою залучення додаткових 
вкладень в дану галузь; 

– надання гарантій державою ви-
робникам «чистої» енергії щодо її 
купівлі за фіксованими тарифами; 

– модернізація та підвищення 
ефективності роботи існуючих 
потужностей електроенергетики 
та теплоенергетики з внесенням 
інвестицій у підвищення енер-
гоефективності та відновлювані 
джерела енергії;

– використання місцевих виробни-
чих потужностей для створення 
доступного ринку обладнання 
для відновлюваної енергетики;

– виконання науково-дослідних ро-
біт з метою впровадження важли-
вих енергоефективних проектів 
в енергетиці, промисловості, на 
транспорті та у вугільній галузі;

– запровадження обов’язкового 
енергетичного аудиту підпри-
ємств з високими показниками 
питомих енерговитрат. Це на-
дасть можливість центральним 
та місцевим органам виконавчої 
влади використовувати достовір-
ну інформацію, підтверджену 
ґрунтовним енергетичним обсте-
женням об’єктів.

ВиСНОВКи
відновлювана енергетика відіграє 

критично важливу роль у реалізації 
Україною стратегічних цілей в сфері 
енергетики, але також необхідно вра-
ховувати і потенціал, наявний у сфері 
енергоефективності, який, зокрема, 
можливо використати задля скоро-
чення споживання природного газу.

враховуючи те, що багато по-
тужностей електроенергетики та 
теплоенергетики застаріли та те, що 
прогнозується зростання попиту, 
енергосистема України потребує бу-
дівництва нових, більш ефективних 
та екологічно безпечних потужностей. 

в умовах зростаючої енергетичної 
залежності України від російських 
енергетичних постачань та постійного 
підвищення цін на енергоносії, енер-
гоємна національна економіка, що 
розвивається, зазнає значних втрат, 
що призводить до зниження рівня 
виробництва та гальмування соці-
ально-економічного розвитку. Тож 
питання зниження енергозалежності 
через формування ефективної програ-
ми енергозбереження та розвитку аль-
тернативної енергетики України слід 
віднести до стратегічно важливих, які 
потребують нагального вирішення.
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