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Все більшого значення набувають технологічні інновації, які 
підвищують ефективність виробництва електроенергії від відновлюваних 
енергоресурсів. При цьому варто відмітити, що генерація електроенергії за 
рахунок відновлюваних джерел не спричиняє за собою емісію шкідливих 
речовин і парникових газів в атмосферу, на відміну від використання 
викопного палива традиційних джерел енергії. У цьому зв’язку великого 
значення набуває державна підтримка відновлюваної генерації. 

Державна підтримка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) потрібна до 
тих пір, поки ціна на ринку електроенергії, отриманої з традиційних 
джерел, не відображає повною мірою супутні соціальні витрати і збиток 
довкіллю [1]. Ідеологічно такий підхід базується на положеннях 
економічної теорії, в якій чинниками державного втручання для 
підтримки розвитку відновлюваної енергетики є «провали ринку» (market 

failures). Цей термін відображає нездатність ринкових механізмів 
враховувати негативні зовнішні ефекти (екстерналії), що не дозволяє 
відновлюваній енергетиці самостійно досягти необхідного рівня 
конкурентоспроможності. Другою основою державної підтримки є 
створення стимулів для інноваційного розвитку. Продуктом діяльності 
держави є дорогі на даний момент технології, які в перспективі 
забезпечать для суспільства компенсуючи витрати на підтримку цього 
виду енергетики. Таким чином, первинне обґрунтування підтримки ВДЕ 
базувалося на визнанні того факту, що значна частина позитивного ефекту 
розвитку ВДЕ проявляється не в енергетиці, а інших сферах економіки. 

Труднощі регулювання ринку відновлюваної енергетики з боку 
держави, полягає в необхідності моделювання ринкових механізмів через 
правові норми. Ці норми повинні забезпечувати результат, що мінімально 
відрізняється від того, який міг бути досягнутий ринком без втручання 
держави. Крім того, державі необхідно знаходити оптимальні варіанти 
залучення приватних інвестицій. 

У Директиві ЄС «Про підтримку ВДЕ» дано наступне визначення 
заходам їх підтримки: «інструмент регулювання і (або) механізм, що 
вживані державою-членом ЄС або групою держав-членів ЄС і 
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підтримують використання ВДЕ так, щоб понизити їх витрати, підвищити 
ціну продажу або об’єму збуту через обов’язки по використанню ВДЕ або 
іншим шляхом». Таке визначення має широкий характер, але насправді 
охоплює короткий список теоретичних моделей [3-6]. 

Найбільш поширеною є класифікація економічних інструментів 
підтримки ВДЕ, заснована на об’єкті впливу: в першу групу включаються 
інструменти, впливають на ціну електроенергії, в другу – інструменти, що 
діють на об’єми електроенергії. У тому або іншому вигляді ця 
класифікація є присутньою у більшості наукових робіт, в оглядах досвіду 
підтримки розвитку ВДЕ, а також в нормативно-правових актах, як на 
європейському, так і національному рівнях. Крім того, така класифікація 
дозволяє порівнювати між собою інструменти, що найчастіше 
реалізовуються на практиці. 

Мета підтримки ВДЕ – створення умов на ринку, при яких 
компенсується їх низька конкурентоспроможність на сучасному етапі, а 
інвестування в створення генеруючих потужностей в цьому секторі 
енергетики стає економічно вигідним. Проте нині мета підтримки ВДЕ 
ув’язується також з досягненням визначеного, як правило, мінімального 
обсягу виробництва електроенергії від ВДЕ. Тому доцільно використати 
наступне визначення економічних інструментів підтримки ВДЕ: заходи, 
здійснювані державою і спрямовані на створення таких умов в економіці 
країни, при яких в результаті діяльності суб’єктів ринку досягається 
впровадження ВДЕ в економіку на рівні, що забезпечує виробництво 
електроенергії за допомогою ВДЕ в мінімально заданому об’ємі в певний 
проміжок часу [3]. 

У Європі існує 4 теоретичних моделі стимулювання розвитку ВДЕ.  
1. Модель мінімальних, гарантованих ставок оплати (Feed – in – 

Tariff, FIT). Ця модель полягає в закріпленні на законодавчому рівні 
гарантованої, фіксованої оплати (ГЦвде) виробництва електроенергії за 
допомогою ВДЕ, яка перевищує ринкову ціну (Црин). При цьому 
закріплювана в законі оплата дорівнює сукупним граничним витратам 
(ГЦвде =MC(q)), де q – загальний об’єм електроенергії від ВДЕ). При 
впровадженні цієї моделі має бути забезпечений прийом в мережу усього 
об’єму пропозиції виробництва електроенергії за допомогою ВДЕ, а також 
повинно бути встановлено, платників витрат на підтримку ВДЕ 
(наприклад, платники податків або споживачі електроенергії) [2; 3]. 

2. Модель надбавок до ринкової ціни (Feed – in – Premium). Ця 
модель передбачає впровадження замість фіксованої оплати надбавки 
(Нвде) до ринкової ціни. Загальна оплата електроенергії, вироблюваної за 
допомогою ВДЕ складає Црин + Нвде. Загальна сума в цьому випадку 
також виникає з пропозиції електроенергії, вироблюваної за допомогою 
ВДЕ і відповідає функції граничних витрат, за умови (Црин + Нвде)  

q = MC(q). Для продажу електроенергії, вироблюваної за допомогою ВДЕ, 
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існує дві можливості: безпосередньо на ринку і через обов’язкові квоти.  
В даному випадку витрати на підтримку ВДЕ (Звде) дорівнюватимуть 
встановленим надбавкам (Нвде) [3]. 

3. Модель квот з «зеленими сертифікатами». На відміну від цінових 
моделей, при використанні моделі з «зеленими сертифікатами», що 
торгуються на ринку, задається тільки електроенергія, вироблювана за 
допомогою ВДЕ ВДЕ(q*). При цьому існує одночасно два ринки: 

1. Спільний ринок електроенергії. Електроенергія, вироблювана за 
допомогою ВДЕ продається на спільному ринку (утворюючи Црин*q). 

II. Ринок «зелених сертифікатів». Конкурують між собою виробники 
відновлюваної енергії. На цьому ринку виручка витягається з продажу 
«зелених сертифікатів» (виникає Цсерт *q*). 

4. Модель тендерів. При застосуванні цього методу, вплив на ринок 
відбувається завдяки тендерам, де визначаються і задаються певні 
параметри обсягу виробництва і потужність. Так само тут можна 
передбачити різні умови участі в конкурсі і шляху подальшого 
фінансування проектів. Конкуренція серед учасників конкурсу може 
привести до того, що оплата (Цтендер) дорівнюватиме граничним 
витратам при заданому об’ємі (q) [3]. 

Перші дві моделі відносяться до цінових інструментів, третя і 
четверта представляє моделі квот. Описані вище моделі підтримки 
відновлюваної енергетики є основними способами підтримки ВДЕ. 
Виділення субсидій, податкові пільги і пільгові ставки за кредитами, 
відносяться до додаткових економічних інструментів підтримки 
відновлюваних джерел енергії. 

Проаналізувавши розвиток законодавчої бази України в області 
підтримки відновлюваної енергетики і досвід світових країн, доцільно 
розглянути заходи, які могли б прискорити процес формування і розвитку, 
як інфраструктури виробництва, так і ринок генерації відновлюваної 
енергетики. 

До пропонованих заходів державної підтримки слід віднести: 
1) Можливі форми пільгового фінансування на придбання 

устаткування ВДЕ: державне субсидування ставок за кредитами, що 
надаються через комерційні банки; надання фінансування по ставках 
нижче ринкових; надання фінансування через спеціальні фонди розвитку 
відновлюваної енергетики; понижений або нульовий ПДВ для 
устаткування ВДЕ. 

2) Розвиток енергетичної стратегії: установка цільового індикатора 
зниження споживання дизельного палива, використовуваного для 
виробництва електроенергії; установка квот, що визначають мінімальну 
долю ВДЕ у виробництві електрики в найбільш перспективних регіонах. 

Понижений або нульовий ПДВ на устаткування для відновлюваної 
енергетики. Такий механізм використовується у багатьох країнах, таких 
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як: Італія, Франція, Великобританія і Чехія. Наприклад, в Чехії малі 
гідроелектростанції (до 0,1 МВт), вітрові (до 0,75 МВт), а також усі 
сонячні установки користуються перевагою 5% ставки ПДВ (замість 
стандартної 20% ставки). 

Податкові пільги при інвестуванні у ВДЕ допоможуть понизити 
витрати інвесторів. Пільговий податок на інвестиційний капітал дозволить 
інвесторам зменшить податковий тягар пропорційно тій частині коштів, 
яка була вкладена у відновлювані джерела енергії. Так, наприклад в 
Ірландії, не оподатковується 50% усіх капітальних витрат (окрім вартості 
землі). 

Відносна висока вартість енергосистем на основі ВДЕ і нестача 
власних фінансових ресурсів, є серйозною перешкодою до освоєння 
ресурсів відновлюваної енергетики. Зниження ставок за кредитами для 
придбання устаткування на основі ВДЕ, помітно і ефективно зможе 
підвищити попит на системи відновлюваної енергетики. Для 
інтенсифікації її розвитку можуть бути використані механізми по 
формуванню вуглецевого ринку і, зокрема, введення податків на викиди 
вуглекислого газу (СО2). 
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