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Розвиток відновлюваної, “зеленої енергетики” у ХХІ ст. стає важливим 

напрямком переходу країн світу до сталого розвитку, стратегічним пріоритетом 

розвитку світового енергетичного ринку. Розвиток “зеленої енергетики” упові-

льнює процеси глобального потепління, знижує ризики викидів СО2 та 

пов’язані з цим екологічні, соціальні та економічні ризики — від ризиків збіль-

шення кліматичних біженців, затоплення прибережних територій країн світу — 

до ризиків настання голоду, поширення бідності серед населення Землі. 

Розвиток “зеленої енергетики” в країнах світу має синергетичний ефект 

стимулювання розвитку нових сегментів ринку, секторів виробництва та сфе-

ри послуг (що є суміжні) і які супроводжують розвиток відновлюваної енерге-

тики. Так, розвиток сонячної та вітрової енергетики потребує налагодження 

виробництва “сонячних батарей”, “вітрових генераторів”, акумуляторів для 

зберігання виробленої енергії та ін. Зростає попит на енергоефективні рішення 

для повсякденної господарської практики — від “розумних” машин та облад-

нання, до розбудови об’єктів низьковуглецевої інфраструктури, що необхідна 

для розгортання систем уловлювання та захоронення вуглецю (СО2). Розвиток 

“зеленої енергетики” формує мультиплікативний ефект економічного зростан-

ня, створює гарантований попит на продукцію високоточного машинобуду-

вання, технічне обладнання та ІТ-технології; потребує розвитку транспорту та 

транспортно-логістичних послуг, розвитку об’єктів виробничої, енергетичної, 

транспортної та сервісної інфраструктури — електро-мереж, енергетичних ро-

зподільчих систем, сучасного транспортно-транзитного забезпечення, сервіс-

ного обслуговування тощо. В усіх сферах та секторах, пов’язаних з розвитком 

“зеленої енергетики” виникають сприятливі умови для розвитку бізнесу (на-

самперед — малого та середнього), підтримується високий рівень зайнятості, 

створюються нові робочі місця, формується гарантований попит на інновацій-

ну продукцію, нові технології та винаходи НТП. Розвиток “зеленої енергети-

ки” сприяє переходу країн до інноваційно-інвестиційного типу економічного 

зростання. 

 

 

 

 

3.7. Стратегічні напрямки розвитку відновлюваної 
енергетики в Україні574

 
 

 

Актуальність. Ефективність функціонування систем енергопостачання є 

однією з найважливіших характеристик забезпечення життєдіяльності і розвит-

ку, як країни загалом, так і її регіонів, зокрема. Підвищення енергоефективності 

і енергобезпеки, перехід до раціональної моделі споживання ресурсів при міні-

мальних витратах на виробництво, перетворення, транспорт і споживання енер-

гоносіїв є пріоритетами стратегічного розвитку. Впровадження нетрадиційних 

                                           

574   Автор Рязанова Н.О. 
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відновлюваних джерел енергії в енергобаланс країни і її регіонів — необхідна 

умова реалізації вказаної стратегії.  

У методиках техніко-економічного обґрунтування будівництва об’єктів 

електроенергетики відсутній облік обмеженості земних запасів органічних па-

лив, на заміну яких в осяжному майбутньому доведеться витратити значно бі-

льше засобів, чим це можна зробити шляхом планомірного перекладу енергети-

ки на рейки використання відновлюваних енергоджерел. Потенційні ресурси 

відновлюваної енергетики у багато разів перевищують справжні і перспективні 

потреби людства, а технології їх використання розроблені і практично реалізо-

вані. Перехід на альтернативні технології в енергетиці дозволить зберегти па-

ливні ресурси країни для переробки в хімічній та інших галузях. У зв’язку з об-

меженістю паливних ресурсів на Землі, а також експоненціальним наростанням 

катастрофічних змін в атмосфері і біосфері планети, існуюча енергетика на не-

відновлюваних джерелах енергії є тупиковою гілкою, а для еволюційного роз-

витку суспільства потрібний поступовий, але з негайним початком, перехід на 

відновлювану енергетику. 

Соціальний аспект цієї проблеми полягає в тому, що у зв’язку з постійним 

ростом чисельності і щільності населення практично важко знайти райони буді-

вництва теплових і атомних електростанцій, які, відповідаючи рентабельності 

енергопостачання, відповідали б також безпеці для навколишньої біосфери. За-

гальновідомі цифри росту онкологічних і інших важких захворювань в районах 

розташування атомних, великих теплових електростанцій, підприємств палив-

но-енергетичного комплексу, що є причиною соціальної напруженості. 

Новизна. Науковою новизною є визначення стратегічних орієнтирів роз-

витку відновлюваної енергетики в Україні шляхом вдосконалення методології 

комплексного аналізу потенціалу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), страте-

гій розвитку електроенергетичної галузі з урахуванням можливостей викорис-

тання ВДЕ, принципів формування механізму стратегічного управління стійким 

розвитком відновлюваної енергетики, що дає можливість розвинути методоло-

гічні засади стійкого розвитку на рівні галузі. 

Основна частина. Енергоефективність і використання відновлюваних 

джерел енергії сприяє розв’язанню не тільки проблеми енергопостачання, а й 

багатьох екологічних, економічних і соціальних проблем. З різних видів ВДЕ 

найпоширенішою та доступною для України є вітрова та сонячна енергетика, 

енергія біомаси та енергія малих річок, геотермальна та енергія довкілля. За да-

ними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

(Держенергоефективності) загальний річний технічно-досяжний енергетичний 

потенціал ВДЕ України в перерахунку на умовне паливо становить приблизно 98 

млн т у.п. (табл. 1), що становить майже 50 % загального енергоспоживання в 

Україні на даний час і прогнозовано до 30 % від енергоспоживання у 2030 р.575. 

Цей потенціал досить значний, технічно та економічно привабливий в 

умовах істотного підвищення цін на традиційні енергетичні ресурси в Україні. 

                                           

575   Офіційний веб-сайт Держенергоефективності України [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. дані. — 

Режим доступу: http://saee.gov.ua/vidnovlyuvana-energetika Дата останнього доступу: 17.09.18. — Назва з екрану  
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Таблиця 1 

Технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з  
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

№ 
з/п 

Напрями освоєння ВДЕ 
Річний технічно-досяжний енер-

гетичний потенціал, млн т у.п. 

1. Вітроенергетика 28,0 

2. Сонячна енергетика, у т.ч.: 6,0 

2.1. Електрична 2,0 

2.2. Теплова 4,0 

3. Мала гідроенергетика 3,0 

4. Біоенергетика, у т.ч.: 31,0 

4.1. Електрична 10,3 

4.2. Теплова 20,7 

5. Геотермальна теплова енергетика 12,0 

6. Енергія довкілля (теплові насоси) 18,0 

Загальний обсяг заміщення традиційних пали-

вно-енергетичних ресурсів 

98,0 

 

За оцінкою міжнародних експертів, Україна є досить привабливою краї-

ною для інвестування у ВДЕ. Згідно з рейтингом “Ernst&Young”, за підсумками 

2012 р. Україна входила до 30 кращих країн світу (хоча вже у 2013 р. вона втра-

тила 10 позицій рейтингу)576. Зацікавленість виникла, головним чином, через 

один з найвищих у світі коефіцієнтів “зеленого” тарифу, тоді як у країнах, які 

раніше почали його застосовувати, ці коефіцієнти постійно зменшуються. Вве-

дення пільгового режиму для низьковуглецевої енергетики є тимчасовим захо-

дом на період її становлення. Надалі, як й інші галузі економіки, вона має стати 

конкурентоздатною галуззю без пільг і преференцій. 

Перспективи використання відновлюваної енергетики, щодо залучення в 

неї інвестицій, визначаються проектом оновленої редакції Енергетичної стра-

тегії України на період до 2035 р.577, що враховує практичні дії та бачення пер-

спектив розвитку галузі найбільш активних, на сьогодні, суб’єктів, та виділя-

ють за пріоритетні напрями розвитку вітрову та сонячну генерацію. Держене-

ргоефективності виступає також за посилення уваги до розвитку ВДЕ у май-

бутній Енергетичній стратегії України, орієнтуючись при цьому на збільшен-

ня частки сонячних електростанцій, вітряних електростанцій та малих гідрое-

лектростанцій. 

Пріоритети міжнародної інтеграції неодмінно посилять увагу України до 

розвитку ВДЕ. Приєднавшись до Договору про заснування Енергетичного Спі-

втовариства, Україна взяла на себе офіційні зобов’язання як щодо досягнення 

                                           

576   Украина скатилась на 10 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности в возобновляемую енер-

гетику [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. companion.ua/articles/content?id=242677 Дата 

останнього доступу: 15.09.18. — Назва з екрану  

577   Проект “Оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” [Електронний ресурс]. — Ре-

жим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/ publish/article?art_id=222035 Дата останнього доступу: 

18.09.18. — Назва з екрану  
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11 % ВДЕ у структурі енергетичного балансу, так і щодо імплементації окре-

мих елементів acquis communautaire (сукупність цілей, принципів і норм спіль-

ної політики та законодавства ЄС, а також юридичних та інституційних механі-

змів їхнього впровадження) з енергетики, довкілля, конкуренції та відновлюва-

них джерел енергії в законодавче поле України578.  

З урахуванням зазначеного, слід ретельніше оцінити потенціал розвитку 

ВДЕ в України, передусім, з погляду забезпечення стійкого розвитку енергети-

ки, розширення внутрішнього ринку споживання ВДЕ, недопущення надмірно-

го економічного навантаження на споживачів енергії та погіршення стабільнос-

ті роботи об’єднаної енергетичної системи країни. 

Формування та реалізація потенціалу відновлюваної енергетики в україн-

ському суспільстві необхідно, об’єктивно існує багато переваг її розвитку. 

Один з них — енергодефіцит в регіонах централізованого енергопостачан-

ня. Велика частина регіонів України робить менше енергоресурсів, ніж їм необ-

хідно. Таким чином, в зонах централізованого енергопостачання, в першу чер-

гу, в енергодефіцитних районах, виникає проблема забезпечення гарантованого 

мінімуму енергопостачання населення і виробництва (в першу чергу, аграрно-

го). Зростає ризик аварійних і обмежувальних відключень, особливо в сільській 

місцевості.  

Різке зростання цін на роздрібному ринку електроенергії стане основним 

каталізатором розвитку відновлюваної енергетики. Як відомо, за останні десять 

років електроенергія в Україні подорожчала у декілька разів. Вартість 1 кВт·г 

для промислових споживачів перевищила 0,05 Євро579. Ряд чинників свідчить 

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

сприяє дорога програма модернізації єдиної енергетичної системи, лібераліза-

ція ринку електроенергії, включення в тариф інвестиційної складової, відсут-

ність конкуренції на ринку генерації580. Особливу роль грає ріст внутрішніх та-

рифів 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.  

В Україні починає зростати попит на немережеву генерацію. За деякими 

оцінками, енергія власного вироблення обходиться в 1,5-2,5 рази дешевше за 

покупну, оскільки не доводиться платити за транспортування, гарантований 

резерв потужності для кожного споживача, оплачувати втрати в мережах581. 

Власна генерація допомагає також уникнути податків (плату за підключення до 

мереж) та часто виявляється виходом і для девелоперів (котеджні селища, вели-

                                           

578   Зелена економіка та сталий розвиток — проекти [Електронний ресурс]. Зелене досьє — Режим доступу: 

http://www.dossier.org.ua/zelena-ekonomika-ta-staliy-rozvitok-proekti Дата останнього доступу: 17.09.18. — Назва 

з екрану  

579   Київобленерго. Промислові тарифи від 01.11.2017 [Електронний ресурс]. / Електрон. текст. дані — Режим 

доступу: http://www.koe.vsei.ua/koe/documents/231017094629_713c3a432f3738f0d386ceec309a9420.pdf Дата 

останнього доступу: 13.11.17. — Назва з екрану 

580   Про альтернативні види палива: Закон України №1391-XIV, від 14.01.2000 р [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1391-17 Дата останнього доступу: 05.11.17. — Назва з екрану 

581   Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні: аналіт. доп. / О. М. Суходоля, А. Ю. 

Сменковський, А. І. Шевцов, М. Г. Земляний; за ред. О. М. Суходолі. — К.: НІСД, 2013. — 104 с. 
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кі об’єкти для середнього бізнесу, торгові центри та ін.). І оскільки технології 

ВДЕ за своєю природою мають немережевий, децентрализований характер, 

стихійно починають з’являтися проекти автономного енергозабезпечення, за-

сновані на ВДЕ. Власна генерація значно підвищує формування і реалізацію 

потенціалу відновлюваної енергетики в Україні. 

Зростання і реалізація потенціалу відновлюваної енергетики знаходить 

своє відображення в параметрах розвитку економіки енергетичної галузі. Тому 

доцільна розробка стратегій розвитку енергетичної галузі з урахуванням мож-

ливостей використання потенціалу ВДЕ (табл. 2). Вибір стратегії розвитку ене-

ргетичної галузі обумовлює міру значущості різних груп планованих ключових 

показників ефективності (KPI) при використанні ВДЕ в енергосистемі. Напри-

клад, вибір стратегії підвищення рівня екологічності технологічних процесів 

визначає, що доцільне досягнення і підтримка цільових значень екологічних 

показників на усіх ділянках ланцюга постачань електроенергії. Такий підхід 

дозволяє підвищити економічну ефективність реалізації проектів по викорис-

танню ВДЕ в умовах необхідності забезпечення зростаючих вимог до безпере-

бійності, територіальної розподіленості та екологічній безпеці процесів елект-

ропостачання споживачів582. 

На вибір стратегії розвитку електроенергетичної галузі і можливості ви-

користання ВДЕ впливає ряд чинників зовнішнього і внутрішнього середо-

вища енергосистеми. За наявності одночасно рівнозначного впливу чинників, 

що обумовлюють вибір різних стратегій може бути вибрана комбінована 

стратегія. 

1. Стратегія підвищення економічної ефективності електроенергетичної 

галузі. Чинники, що обумовлюють вибір стратегії: 

— низький ККД електроенергетичної системи; 

— висока собівартість і тарифи на електроенергію; 

— висока частка паливної складової в собівартості вироблюваної електро-

енергії. 

2. Стратегія підвищення ступеню безперебійності електропостачання. 

Чинники, що обумовлюють вибір стратегії: 

— необхідність безперебійного електропостачання певних груп спожива-

чів (лікарні та ін.); 

— кількість відмов устаткування і перебоїв в електропостачанні в рік пе-

ревищує нормативне; 

— тривалий час відновлення енергосистеми після аварій, ремонтів і заміни 

устаткування. 

3. Стратегія підвищення рівня екологічності технологічних процесів. Чин-

ники, що обумовлюють вибір стратегії: 

— особливі вимоги до екології; 

— значний збиток природному довкіллю, що наноситься об’єктами тради-

ційної енергетики. 

                                           

582   Герасимчук З.В. Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобаліза-

ції: екологічні імперативи та системні суперечності: [монографія] / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, В.А. Голян, 

А.О. Олексюк. — Луцьк: Надстир’я, 2006. — 228 с. 
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Таблиця 2 

Стратегії розвитку електроенергетичної галузі з урахуванням можливос-
тей використання ВДЕ 

№ Стратегія Зміст Реалізація 

1 Підвищення 
економічної 
ефективності 
електроенерге-
тичної галузі 

Підвищення ККД електроенергетичної сис-
теми (передусім генеруючих мережевих 
компаній), зниження фінансових втрат, 
викликаних простоями основного устатку-
вання за рахунок резервування традиційних 
джерел енергії відновлюваними та їх спіль-
ного використання. Найбільш значимі тех-
ніко-економічні KPI генеруючих мереже-
вих компаній, а також фінансових KPI  

Використання ВДЕ та 
установок прямого пере-
творення енергії (фотое-
лектричні перетворюва-
чі) з високим ККД в ге-
неруючих електроенер-
гетичних системах  

2 Підвищення 
ступеню безпе-
ребійності елек-
тропостачання 

Резервування традиційної енергетики 
нетрадиційними ВДЕ для забезпечення 
безперебійності електропостачання 
споживачів. Найбільш значимі техніко-
економічні KPI споживачів 

Використання додатково 
до традиційних енерго-
установок, енергоуста-
новок з відновлюваної 
енергії 

3 Підвищення рів-
ня екологічності 
технологічних 
процесів 

Потрібне підвищення долі електроенер-
гії, вироблюваної з використанням ВДЕ 
і скорочення на цій основі інтенсивності 
використання екологічно небезпечних 
об’єктів традиційної енергетики та 
об’єму викидів ними забруднюючих 
речовин. Найбільш значимі екологічні 
KPI усіх учасників ланцюга постачань 
електроенергії 

Виявлення об’єктів тради-
ційної енергетики, які пе-
ревищують екологічні но-
рми за об’ємом викидів 
шкідливих речовин в атмо-
сферу і водні басейни, їх 
повну або часткову заміну 
ВДЕ. Такі об’єкти можуть 
бути як в генеруючих, так і 
в мережевих компаніях 

4 Підвищення со-
ціальної відпові-
дальності 

Забезпечення електропостачання соціа-
льно важливих об’єктів, зниження собі-
вартості і тарифів на електроенергію, по-
вного використання потенціалу енергоз-
береження шляхом скорочення спожи-
вання нафти, газу і вугілля і заміни їх на 
ВДЕ, тим самим розвиваючи і реалізову-
ючи їх потенціал. Найбільш значимі тех-
ніко-економічні KPI споживачів і гене-
руючих компаній 

Оцінка потенціалу енер-
гозбереження на різних 
етапах процесу “вироб-
ництво — споживання” 
електроенергії і викорис-
тання ВДЕ з найвищим 
потенціалом енергозбе-
реження (генерація, пере-
дача і споживання елект-
роенергії) 

5 Підвищення 
ступеня мобіль-
ності енергетики 

Автономне електропостачання окремих 
груп споживачів у видалених районах 
шляхом розміщення ВДЕ безпосередньо 
у споживача. Найбільш значимі техніко-
економічні KPI споживачів, для яких ва-
жлива територіальна розподіленість елек-
тропостачання 

При установці ВДЕ з 
прямими перетворюва-
чами у споживачів за-
безпечується незалеж-
ність від централізованої 
генерації та передачі 
електроенергії  

6 Підвищення сту-
пеня енергопоста-
чання — розши-
рення території 
охоплення і глиби-
ни (підключення 
нових споживачів) 

Поступове нарощування виробничих по-
тужностей відповідно до росту потреб 
споживачів (підвищення об’ємів спожи-
вання на обслуговуваній території, роз-
ширення території). Найбільш значимі 
фінансові і техніко-економічні KPI гене-
руючих і мережевих компаній 

Резервування традицій-
ної енергетики за допо-
могою ВДЕ при розши-
ренні виробничих і пере-
датних потужностей (за-
діяні генеруючі і мере-
жеві компанії) 
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4. Стратегія підвищення соціальної відповідальності. Чинники, що обумо-

влюють вибір стратегії: 

— наявність соціально-значимих споживачів електроенергії; 

— істотні обсяги споживання електроенергії цими споживачами; 

— наявність невикористаного потенціалу енергозбереження. 

5. Стратегія підвищення мобільності енергетики. Чинники, що обумовлю-

ють вибір стратегії: 

— необхідність енергопостачання віддалених від централізованих елект-

ромереж споживачів; 

— низька щільність населення при значній площі. 

6. Стратегія підвищення рівня забезпечення енергопостачання — розши-

рення території охоплення і глибини (підключення нових споживачів). Чинни-

ки, що обумовлюють вибір стратегії: 

— активний розвиток населених пунктів, розширення території під житло-

ве будівництво; 

— будівництво великих підприємств — споживачів електроенергії. 

У цілому структура вибору стратегії розвитку систем енергозабезпечення 

складається з наступних етапів: 

1. Аналіз ВДЕ, оцінка показників і перспектив соціально-економічного ро-

звитку. 

2. Визначення кількісних і якісних параметрів чинників зовнішнього і вну-

трішнього середовища енергосистеми, наявність негативних чинників. 

3. Виявлення найвпливовіших на енергетичну галузь чинників. Аналіз 

проблем, пошук шляхів їх рішення. 

4. Вибір стратегії розвитку систем енергозабезпечення. 

5. Реалізація і аналіз вибраної стратегії розвитку. 

Запропонована система стратегій розвитку систем енергозабезпечення 

заснована на наступних принципах формування механізму стратегічного 

управління стійким розвитком відновлюваної енергетики: системності; ціле-

полагання; комплексності; безперервного моніторингу; ієрархічності; гнуч-

кості; управління підсистемами; раціонального використання та забезпечен-

ня ресурсами (екологічності); забезпечення відтворювальних процесів; за-

безпечення безперервного інноваційного розвитку; забезпечення інвестицій-

ної діяльності; задоволення потреб населення та надійності енергопостачан-

ня; ефективності та відповідності стратегічним пріоритетам розвитку. Ці 

принципи відзначаються взаємопов’язаністю та детермінують вагомі законо-

мірності формування механізму стратегічного управління стійким розвитком 

відновлюваної енергетики. Дотримання перерахованих принципів є однією із 

передумов успішного досягнення результативного рівня соціо-еколого-

економічного розвитку внаслідок досягнення рівноваги між використанням 

та відтворенням соціо-еколого-економічних ресурсів через призму задово-

лення потреб суспільства. 

Місце вказаних стратегічних орієнтирів у розвитку відновлюваної енерге-

тики і забезпеченні результатів роботи механізму стратегічного управління 

стійким розвитком відновлюваної енергетики подано на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Стратегічні орієнтири розвитку відновлюваної  
енергетики в Україні 
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Підвищення 
ступеню за-
безпечення 
енергопоста-
чання 

Скорочення 
обсягів спо-
живання тра-
диційного 
палива і ви-
кидів вугле-
кислого газу 
в атмосферу 

Розвиток 
мережевої 
інфраструк-
тури та гене-
руючих по-
тужностей 

Задоволення 
довгостро-
кового та 
середньост-
рокового 
попиту на 
електроенер-
гію 

Використан-
ня екологіч-
них переваг 
ВДЕ  

Пріоритет-
ність еконо-
мічно ефек-
тивного ви-
користання 
ВДЕ та роз-
виток їх по-
тужностей  

Інтенсивна 
енергозбері-
гаюча на-
правленість 
використан-
ня ВДЕ  

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, Державна ці-

льова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоно-

сіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, 

Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 

малої гідро- і теплоенергетики, Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 

Державні та місцеві органи влади 
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Необхідною умовою розвитку систем енергозабезпечення країни є відпові-

дність цих процесів сучасним вимогам екологічної безпеки та ресурсозберіган-

ня, зменшення ступеню шкідливої дії на довкілля. Використання ВДЕ відпові-

дає цим вимогам, оскільки дозволяє зменшити об’єми викидів шкідливих речо-

вин в атмосферу на етапах виробництва і споживання електроенергії, а також 

скоротити споживання невідновлюваних джерел енергії. Тому при розробці ма-

сштабних проектів з використання ВДЕ важливо враховувати норми Кіотського 

протоколу і нормативи до енергоємності продукції, вироблюваної промислови-

ми галузями. Це забезпечить пріоритет тим проектам, які забезпечуватимуть не 

лише найбільші економічні, але і екологічні ефекти від використання ВДЕ в 

країні. Слід зазначити, що вклад в підвищення енергетичної ефективності і без-

пеки країни, поліпшення стану довкілля є важливим елементом соціальної від-

повідальності, що набуває все більшого значення для забезпечення стійкого ро-

звитку економіки країни в цілому. 

Висновки. Стратегічні напрямки розвитку відновлюваної енергетики ви-

значають комплексне злиття всіх складових, тобто досліджені орієнтири по-

винні працювати за умови цілісності їх структури. Ефективне функціонування 

механізму стратегічного управління стійким розвитком відновлюваної енерге-

тики може бути реалізовано шляхом урахування вказаних принципів, вдоскона-

лення методології комплексного аналізу потенціалу відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ), стратегій розвитку електроенергетичної галузі з урахуванням 

можливостей використання ВДЕ. Реалізація цих складових сприятиме забезпе-

ченню якісної, обґрунтованої й управлінської діяльності у процесі стратегічно-

го управління стійким розвитком економіки енергетичної галузі шляхом розви-

тку відновлюваної енергетиці. 

Широкомасштабне впровадження нетрадиційних відновлюваних джерел 

енергії (НВДЕ) в Україні дозволить зробити суттєвий крок у зменшенні енер-

гетичної залежності країни, охороні довкілля та створенні умов для вхо-

дження країни до європейської спільноти. Не зважаючи на значний потенціал 

майже всіх видів НВДЕ, достатньо розвинену науково-технічну та промисло-

ву базу, велику кількість прийнятих нормативно-законодавчих актів, частка 

НВДЕ у енергетичному балансі країни залишається незначною. Головними 

причинами такого стану є відсутність стимулюючої політики держави, недо-

сконалість нормативно-правовового забезпечення та невиконання прийнятих 

рішень, низький рівень фінансування науково-дослідних і конструкторських 

розробок, недостатній рівень інформування потенційних розробників техно-

логій НВДЕ та споживачів. Для забезпечення Україні гідного місця в вироб-

ництві та розподілі нових відновлюваних джерел енергії в майбутньому по-

трібно 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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