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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
У статті розглянуто методи оцінки ресурсного потенціалу альтернативної 

енергетики по трьох рівнях: валовому, технічному і економічному, проведено аналіз 
європейського досвіду використання нетрадиційної енергетики, представлено 
позитивні чинники розвитку альтернативної енергетики, визначено основний принцип 
формування ринкових сегментів і співвідношення об'ємів електроенергії, проаналізовано 
галузі-лідери у структурі генерації альтернативної енергії.  

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, альтернативна енергетика, 
електроенергія, енергетика, сонячна енергетика, нетрадиційна енергетика. 

 
В статье рассмотрены методы оценки ресурсного потенциала альтернативной 

энергетики по трем уровням: валовому, техническому и экономическому, проведен 
анализ европейского опыта использования нетрадиционной энергетики, представлены 
позитивные факторы развития альтернативной энергетики, определен основной 
принцип формирования рыночных сегментов и соотношения объемов электроэнергии, 
проанализированы отрасли-лидеры в структуре генерации альтернативной энергии.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная 
энергетика, электроэнергия, энергетика, солнечная энергетика, нетрадиционная 
энергетика.  

 
In the article methods of estimating the resource potential of alternative energy at three 

levels: gross, technical and economic, analysis of the European experience in the use of non-
traditional energy, analysis of the positive factors for the development of alternative energy, the 
main principle of the formation of market segments and the ratio of electricity, identified the 
leading industries in structure of alternative energy generation. 

Keywords: renewable energy sources, alternative energy, electricity, energy, solar 
energy, non-traditional energy. 

 

 

Вступ. Енергетика грає виключно важливу роль в забезпеченні стійкого і 

безпечного розвитку суспільства. З точки зору ресурсного критерію вирішальне 

значення мають достатність і надійність забезпечення електрикою і теплом 

зростаючих потреб господарства і населення, з точки зору якості життя — 

екологічна чистота виробництва енергії, у зв'язку з тим, що традиційна 

енергетика дає приблизно половину світових об'ємів техногенних викидів 

парникових газів і шкідливих речовин в довкілля. Альтернативна енергетика 

стає одним із базових напрямів розвитку технологій у світі, разом із 



інформаційними та нанотехнологіями вона стає важливою складовою нового 

постіндустріального технологічного укладу. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми енергозбереження, 

альтернативної енергетики та пошуку новітніх технологій енергопостачання 

висвітлювали у своїх роботах такі вчені: О. Амоша, Г. Вороноський,  М. Земляний, 

А. Кабанов, І. Плачков [1], Р. Подолець. Проте кількість публікацій, у яких 

висвітлено адекватні можливості використання європейського досвіду в 

регулюванні ринків енергозабезпечення й  енергоспоживання для вироблення 

реальної стратегії енергозабезпечення України недостатня. Швидкі зміни у 

зовнішньому середовищі вимагають приділення належної уваги дослідженню 

теперішньої ситуації у сфері енергетики, комплексного аналізу альтернативних 

джерел енергії, можливих напрямків їх використання. 

Методика досліджень. Використано загальнонаукові та спеціальні методи 

і прийоми наукового дослідження: діалектики, аналізу і синтезу, класифікації та 

типології; системного підходу; статистичний аналіз, таблично-графічний. 

Статистичну та інформаційну базу дослідження становлять дані 

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, праці 

зарубіжних і вітчизняних учених, законодавчі й нормативні акти.  

Подальшого дослідження вимагає питання формування організаційно-

економічного механізму використання деяких видів альтернативної енергетики 

в Україні в сучасних умовах. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних та 

еколого-економічних аспектів використання альтернативної енергетики в 

Україні та формування організаційно-економічного механізму її застосування. 

Результати досліджень. Україна має в розпорядженні колосальний 

потенціал практично по усіх видах альтернативної енергетики. Як правило, 

оцінки ресурсного потенціалу проводяться по трьох рівнях: валовому, 

технічному і економічному [2].  

Валовий потенціал розраховується на основі усіх ресурсів альтернативної 

енергетики, потенційно доступних на території України: середній швидкості 

вітру на території усієї країни, інтенсивності сонячного випромінювання, об'ємів 

стоку річок. Таким чином, показник валового потенціалу має мало зв'язку з 

реаліями розвитку енергетики і є більш теоретичною категорією.  

Технічний потенціал - це валовий потенціал, оцінений на основі технічної 

можливості перетворення його в енергію і передачі в місця споживання. Для 

його оцінки необхідно враховувати не лише сьогоднішній рівень технологічного 

розвитку процесів трансформації ресурсу альтернативної енергетики в 

електричну або теплову енергію, але також і умови розміщення генеруючого 

об'єкту і супутньої інфраструктури в тій або іншій місцевості. Наприклад, площа 

станцій сонячної генерації з урахуванням лісових площ, гірських масивів і 



важкодоступних територій. Очевидно, що технічний потенціал в рази, а то і на 

порядки менше величини валового потенціалу.  

Економічний потенціал - це технічний потенціал, пропущений через призму 

економічної рентабельності і доцільності його реалізації в конкретному місці 

при існуючій технології і рівні витрат. Очевидно, що у міру розвитку технологій 

альтернативної енергетики, технічний і економічний потенціал збільшуються.   

Практично в усіх регіонах України є можливість економічно доцільного 

використання декількох типів відновлюваних джерел енергії. Технічний 

потенціал ресурсів ВДЕ у декілька разів перевищує річне споживання первинних 

енергоресурсів в Україні, а економічний − здатний забезпечити щорічні 

енергетичні потреби української економіки на чверть.  

Слід зазначити науково-технічний потенціал. Частину технологій ВДЕ має в 

Україні необхідний для старту заділ: гідроенергетика, теплова енергетика на 

біомасі і біогазі, геотермальна енергетика, приливна, хвилева, сонячна.  

Каталізатором розвитку може стати і трансфер передових технологій ВДЕ, 

як це відбувалося в інших країнах, що почали розвивати альтернативну 

енергетику: Іспанії, Індії, Китаї і ін. Важливо відмітити, що в Україні є 

можливість розпочати з високого технологічного рівня. У цьому сенсі, хорошим 

прикладом є, Китай, якому всього за декілька років вдалося створити найбільшу 

галузь вітроенергетики, що швидко розвивається, у світі. Китайський приклад 

показує, що при своєчасних і правильних рішеннях Україна змогла б створити 

власне виробництво вітрогенераторів, як і багато інших країн світу.  

В Україні є практично увесь необхідний промисловий потенціал для 

забезпечення повноцінного розвитку галузі ВДЕ за рахунок місцевого 

виробництва усіх базових елементів технологічного устаткування. Україна має 

увесь необхідний набір ресурсів ВДЕ, що дозволяє розвивати відновлювану 

енергетику в країні по будь-якому напряму. В структурі генерації енергії, що 

склалася на сьогодні, на основі ВДЕ в Україні виділяються наступні лідери: 

сонячні електростанції та вітряні електростанції, біоенергетика (виробництво 

електроенергії на теплових станціях з використанням біомаси). Але ж однією з 

найбільш перспективних в сфері відновлювальної енергетики вважається 

сонячна енергетика, адже деякі розрахунки показують, що до 2030 року частка 

сонячної енергії в енергобалансі України може досягти 10 %. Тим більше, що за 

останні 7 років собівартість виробництва приладів генерації сонячної енергії у 

світі знизилася утричі, тобто спостерігається стала тенденція до зниження її 

собівартості. Зокрема, підгалузь сонячної енергетики, яка використовує 

технології фотоелектричного перетворення – фотовольтаїка – демонструє 

швидке падіння цін на обладнання та зниження собівартості [3]. 

Східні і центральні регіони України, а саме, Запорізька, Дніпропетровська і 

Луганська області характеризуються високими середньорічними 



надходженнями сонячної радіації близько 5 kWh/m2/day, а також курортні міста 

Одеса і Херсон. У літній період коефіцієнт перевищує відмітку в 6 одиниць 

(рекордсмени - Миколаїв і Херсон, з показниками 6,03 і 6,04 відповідно). 

Високим рівнем активності вважаються показники в 5 kWh/m2/day. Для 

порівняння відмітимо, що в самому «сонячному» районі Європи — на півдні 

Іспанії — значення середньорічного денного надходження сонячної радіації 

складає 4,7 kWh/m2/day, а на півдні Німеччини, де активно впроваджуються 

сонячні установки, — 3,3 kWh/m2/day. Отже, найбільш сонячні регіони України 

по сумах сонячної радіації, не відстають, а навіть перевищують показники 

європейських країн, які вважаються сприятливими для ефективного 

використання сонячної енергії. 

Незважаючи на дуже суперечливе відношення до відновлюваної 

енергетики в українському суспільстві, об'єктивно існує ряд чинників, які 

говорять на користь розвитку останній. 

Один з них - енергодефіцит в регіонах централізованого енергопостачання. 

Велика частина регіонів України робить менше енергоресурсів, ніж їм необхідно. 

Таким чином, в зонах централізованого енергопостачання, в першу чергу, в 

енергодефіцитних районах, виникає проблема забезпечення гарантованого 

мінімуму енергопостачання населення і виробництва (в першу чергу, 

аграрного). Зростає ризик аварійних і обмежувальних відключень, особливо в 

сільській місцевості.  

Необхідно звернути особливу увагу на вплив ВДЕ на ціни на ринках 

електроенергії. Щоб сприяти конкурентному ціноутворенню в галузі, були 

створені біржі. Перша європейська біржа електроенергії виникла в 

Скандинавському регіоні в 1993 р. Інші європейські біржі з'явилися вже після 

1999 р. [4]. На цих біржах товар «електроенергія» торгується на двох основних 

сегментах: довгостроковому і короткостроковому (спотовому) ринку.  

На довгостроковому ринку угоди (договори) укладаються на декілька 

років вперед. На спотовому ринку торгується електроенергія, постачання і 

споживання якої станеться впродовж дня або доби. На рис. 1 представлено 

основний принцип формування ринкових сегментів і співвідношення торгуючих 

на них об'ємів електроенергії. Як видно, основний об'єм споживаної 

електроенергії (80 - 85%) торгується на довгостроковому сегменті ринку [5]. 

З причини обмежених потужностей по передачі електроенергії, в Європі 

доки ще немає єдиного ринку електроенергії, проте торгівля не обмежена 

національними межами держав. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сегменти ринку електроенергії 

 

На законодавчому рівні реалізується економічний механізм стимулювання 

розвитку ВДЕ. Згідно ст. 9 Закону України «Про альтернативні види палива» [6], 

економічний механізм стимулювання у сфері альтернативних видів палива 

включає такі організаційно-економічні заходи: створення системи державних 

стандартів у сфері альтернативних видів палива; застосування економічних 

важелів і стимулів для підприємств, установ, організацій і громадян, діяльність 

яких пов’язана з розробками і впровадженням маловідходних 

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій у процесі використання 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії; надання юридичним і 

фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг для 

стимулювання розробок і впровадження нових технологій, обладнання, 

матеріалів у процесі виробництва альтернативних видів палива, стимулювання 

інвестиційної діяльності і запровадження новітніх технологій у цій сфері 

шляхом створення пільгового режиму іноземним інвесторам, створення 

спеціального інформаційного фонду з метою накопичення, систематизації та 

поширення інформації про наявність в Україні нетрадиційних джерел та видів 

енергетичної сировини. 

Становленню ринку в Україні сприяють також і масштабні проблеми, з 

якими в найближчому часі зіткнеться ПЕК.  

Різке зростання цін на роздрібному ринку електроенергії стане основним 

каталізатором розвитку альтернативної енергетики. Як відомо, за останні 
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десять років електроенергія в Україні подорожчала у декілька разів. Вартість 1 

кВт·ч для промислових споживачів перевищила 0,05 Євро [7]. Ряд чинників 

свідчить про те, що темпи росту тарифів збережуться найближчими роками. 

Цьому сприяє дорога програма модернізації єдиної енергетичної системи, 

лібералізація ринку електроенергії, включення в тариф інвестиційної складової, 

відсутність конкуренції на ринку генерації. Особливу роль грає ріст внутрішніх 

тарифів на газ, які по в найближчі три-чотири роки збільшяться у декілька разів.  

У такій ситуації споживачам малої і середньої потужності все вигідніше стає 

повна або часткова відмова від централізованого енергопостачання на користь 

власних генеруючих установок.  

У Україні починає зростати попит на немережеву генерацію. За деякими 

оцінками, енергія власного вироблення обходиться в 1,5 − 2,5 разу дешевше за 

покупну, оскільки не доводиться платити за транспортування, гарантований 

резерв потужності для кожного споживача, оплачувати втрати в мережах. 

Власна генерація допомагає також уникнути податків (плату за підключення до 

мереж). Власна генерація часто виявляється виходом і для девелоперів 

(котеджні селища, великі об'єкти для середнього бізнесу, торгові центри і ін.). І 

оскільки технології ВДЕ за своєю природою мають немережевий, 

децентрализованный характер, стихійно починають з'являтися проекти 

автономного енергозабезпечення, засновані на ВДЕ. Екологічний і кліматичний 

чинник розвитку ВДЕ надзвичайно цікавий для розгляду. Розвиток ВДЕ є одним 

з головних напрямів міжнародної політики відносно боротьби зі зміною клімату. 

Досі Україна не демонструвала широкомасштабну і усеосяжну стратегію 

боротьби зі зміною клімату. Екологічна ситуація багатьох міст і регіонів України 

дуже сумна. І електроенергетика, будучи найбільшим забрудником довкілля, 

вносить свій вагомий внесок в загальну екологічну деградацію. У цьому 

контексті, декарбонізація енергетичного сектора за допомогою розвитку ВДЕ є 

одним з перспективних шляхів поліпшення екологічної ситуації проблемних 

міст і регіонів. 

У останнє десятиліття розвиток ВДЕ у світі йшов швидкими темпами. 

Великий успіх був досягнутий не лише відносно технічного і технологічного 

прогресу, але також і в плані зниження вартості устаткування. Деякі технології 

ВДЕ в окремих сприятливих регіонах сталі порівняні за витратами з 

традиційною електрогенерацією і склали їй гідну конкуренцию [8]. Проте, 

незважаючи на це, у більшості своїй технології ВДЕ поки що залишаються 

високовитратними, з причини чого їх розвиток і поширення неможливий без 

державної поддержки [9]. Зазвичай програми політичної підтримки ВДЕ 

спрямовані на досягнення відразу декількох цілей: це може бути і поліпшення 

технологічної конкурентоспроможності ВДЕ через зниження витрат 

виробництва, і створення робочих місць, і збільшення внутрішнього 



виробництва електроенергії, і декарбонізація енергосистеми. У деяких країнах 

державна політика підтримки ВДЕ існує більше 15 років, тому до теперішнього 

часу є досить багатий регулятивний інструментарій і досвід кращих практик 

реалізації таких політик [10]. 

Висновки. Широкомасштабне впровадження нетрадиційних 

відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) в Україні дозволить зробити суттєвий 

крок у зменшенні енергетичної залежності країни, охороні довкілля та 

створенні умов для входження країни до європейської спільноти. Не зважаючи 

на значний потенціал майже всіх видів НВДЕ, достатньо розвинену науково-

технічну та промислову базу, велику кількість прийнятих нормативно-

законодавчих актів, частка НВДЕ у енергетичному балансі країни залишається 

незначною. Головними причинами такого стану є відсутність стимулюючої 

політики держави, недосконалість нормативно-правовового забезпечення та 

невиконання прийнятих рішень, низький рівень фінансування науково-

дослідних і конструкторських розробок, недостатній рівень інформування 

потенційних розробників технологій НВДЕ та споживачів. Для забезпечення 

Україні гідного місця в виробництві та розподілі нових відновлюваних джерел 

енергії в майбутньому потрібно вже сьогодні підтримати науково-технічні 

розробки в нових сферах (воднева енергетика, використання газогідратів 

Чорного моря та ін.) та підвищення економічних та технічних характеристик 

видів НВДЕ, які вже використовуються. 
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