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СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ  
ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 
 
STRATEGIC POTENTIAL OF ALTERNATIVE  
ENERGY IN UKRAINE 
 
Анотація. В статті розглянуто сучасні аспекти використання альте-
рнативних джерел енергії, проаналізовано перспективи їх використання, 
а також окреслено шляхи покращення енергетичної ситуації країни. 
Відновлювані джерела енергії мають бути розглянуті менеджментом як 
стратегічно важливий елемент бізнесу. 
Вони мають ряд беззаперечних переваг перед традиційними. Такими пе-
ревагами можна назвати і ресурс альтернативних джерел (таких як со-
нце, вітер та вода) практично невичерпний, і те, що шахти експлуату-
ються вже довгий час та більшість з них потребують постійної 
модернізації, а значить і значних капіталовкладень. Варто зазначити , 
що ВДЕ — екологічно чистий вид енергії; а також, що ергономічність — 
електростанції ВДЕ (наприклад, вітрові) займають мало місця і легко 
вписуються в будь-який ландшафт, а також відмінно поєднуються з ін-
шими видами господарського використання території. 
В статті обумовлено, що розвиток комплексу альтернативної енерге-
тики буде сприяти покращенню екологічної ситуації та привабить зов-
нішніх інвесторів, що дозволить вирішити проблему компанії з капітало-
забезпеченням. 
Обґрунтовано необхідність перегляду стратегії енергетичної компанії 
та впровадження вартісно-орієнтоване управління з метою довго-
строкового управління вартістю підприємства, забезпечення само-
стійності відділу контролінгу у прийнятті рішень шляхом відокрем-
лення його з лінійно підпорядкованої фінансовому відділу структури у 
штабну (з підпорядкуванням вищому керівництву), а також здійснення 
управління енергетичним потенціалом компанії через розвиток аль-
тернативної енергетики та поступового нарощення потужностей 
ВДЕ замість інвестування в збиткові активи традиційної енергетики. 
Ключові слова: енергоефективність, альтернативні джерела енергії, 
енергетична безпека, стратегічний розвиток. 
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Summary.The article considers the modern aspects of using alternative energy 
sources, analyzes the prospects for their use, and outlines ways to improve the 
energy situation in the country. 
Management as a strategically important element of the business should con-
sider renewable energy sources. 
They have a number of indisputable advantages over traditional ones. Such 
advantages can be called the resource of alternative sources (such as the sun, 
wind and water) are practically inexhaustible, and the fact that the mines have 
been exploited for a long time and most of them need constant modernization, 
and therefore significant investments. It should be noted that RES is an envi-
ronmentally friendly form of energy; and also, that ergonomics — power plants 
of renewable energy sources (for example, wind power) take up little space and 
easily fit into any landscape, and also are perfectly combined with other types 
of economic use of the territory. 
The article stipulates that the development of an alternative energy complex will 
help to improve the environmental situation and attract external investors, 
which will solve the company’s problem with capital supply. 
The necessity of reviewing the strategy of the energy company and the intro-
duction of value-based management with the goal of long-term enterprise 
value management are substantiate, and ensuring the independence of the 
controlling department in decision-making by separating it from the structure 
that is linearly subordinate to the financial department to headquarters (with 
subordination to top management), and managing the energy potential of the 
company through the development of alternative energy and the gradual ex-
pansion of renewable energy facilities instead of investing in unprofitable as-
sets of traditional energy. 
Keywords: energy efficiency, alternative energy sources, energy security, stra-
tegic development. 

 
Вступ. Україна має значний потенціал відновлюваної енерге-

тики, який може бути використаний, щоб покращити торговий 
баланс, створити робочі місця та стимулювати економічну діяль-
ність за часів, коли країна має подолати важливі економічні ви-
клики, такі як збільшення залежності від імпорту енергоносіїв та 
необхідність терміново оновити застарілі основні виробничі фо-
нди в енергетиці. Розвиток відновлюваної енергетики також буде 
важливим внеском у досягнення встановлених політичних цілей 
— скорочення залежності від імпорту природного газу та дивер-
сифікації джерел енергопостачання. 

Постановка проблеми. Вичерпність вуглеводневих енергоре-
сурсів (вугілля, нафти, природного газу), географічна нерівномі-
рність їх розміщення, погіршення екологічної ситуації сприяють 
підвищенню інтересу до альтернативної енергетики, заснованої 
на використанні відновлюваних джерел енергії та вторинних ене-
ргоресурсів. З огляду на критичний рівень залежності вітчизняної 
економіки від імпорту енергоресурсів питання щодо стимулю-
вання розвитку альтернативної енергетики в Україні набуває 
особливої актуальності. 
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Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання за-
пасів використовуваних видів палива, різке зростання їх ціни, не-
досконалість та низька ефективність технологій їхнього викорис-
тання, 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 проблем енергоефективнос-
ті. Питання використання відновлювальних джерел енергії в Ук-
раїні, в тому числі і проблеми ефективності та доцільності розви-
тку альтернативної енергетики, вивчали такі вчені України, як 
Адаменко О., Бакаліна Ю., Височанський В., Дев’яткін С., Жов-
тянський В. Єрмілов С., Передерій Н., Самойленко А., Чибіскова 
Г., Шкварницька Т., Ясенецький В., Ковалко М., Козоріз Г., Мар-
тинова А., Овсієнко О., Островський Є., Поповченко О., Сердюк 
Т., Турченко Д. та ін. Проте недостатньо уваги приділено дослі-
дженням можливостей використання нетрадиційних джерел ене-
ргії з урахуванням специфіки вітчизняної економіки. 

Метою даної статті є розробка стратегічних напрямів, реалі-
зація яких сприяла б усуненню кризових явищ у паливно-
енергетичному комплексі та забезпеченню енергетичної безпеки 
України на етапі переходу до сталого розвитку економіки шля-
хом впровадження екологічно чистих новітніх технологій. 

Виклад основного змісту. Хоч в Україні є значний потен-
ціал основних видів відновлюваних джерел енергії, але на да-
ний час вони становлять досить незначну частку в загальному 
енергобалансі держави. За даними Української асоціації відно-
влюваної енергетики станом на серпень 2016 року частка елек-
тричної енергії, що була вироблена з відновлюваних джерел 
енергії складає близько 1,25 %, що є досить незначним в порі-
внянні з країнами ЄС. В країнах ЄС частка електроенергії ви-
робленої з відновлюваних джерел енергії в валовому кінцево-
му енергоспоживанні складає понад 27 %, а в Австрії –70 %, в 
Швеції – 63 %. 

Альтернативні, або відновлювальні, джерела енергії (ВДЕ) — 
це такі поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячно-
го випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, 
та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або вини-
кають періодично у довкіллі. 

Загальний потенціал використання альтернативних джерел 
енергії в Україні до 2030 р. оцінюється приблизно в 25 ТВт·год 
електроенергії на базі відновлювальних джерел енергії і близько 
2 млн т біопалив.  
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Напрямок стратегічного розвитку альтернативної енергетики 
у країні має відповідати основним принципам Європейського 
співтовариства в області енергетики, відображеним у Зеленій 
книзі «Європейська стратегія постійної, конкурентоспроможної 
та безпечної енергетики», зокрема, вибору курсу на розширення 
використання відновлюваних джерел енергії. За прогнозами ці-
льовий показник сукупної потужності нетрадиційної й відновлю-
ваної 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 трансфор-
мацію і декарбонізацію енергетичних систем в світі. До 2040 ро-
ку частка джерел енергії з нульовим рівнем викидів складе 60% 
від встановленої потужності всієї енергосистеми. На вітрову та 
сонячну енергію припадатиме 64% від 8.6ТВт нових генеруючих 
потужностей, доданих в усьому світі протягом наступних 25 ро-
ків, і майже 60% від $ 11,4 трлн сукупних інвестицій в альтерна-
тивну енергетику. 

Світові інвестиції у відновлювану енергетику у 2016 році 
склали рекордні 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. Водночас Китай заявив 
про тимчасову зупинку будівництва вугільних шахт в 15 прові-
нціях. 

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

Для промислового використання енергії вітру економічно 
обґрунтованими відкритими степовими просторами є Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, гірські райони Карпат. У майбут-
ньому виробництво електроенергії шляхом створення та екс-
плуатації вітроелектричних установок може становити 15-20 
відсотків електроенергії, виробленої традиційними електроста-
нціями.  

Досяжна величина встановленої потужності у складі 
об’єднаної енергетичної системи може становити 12-16 ГВт з рі-
чним виробництвом 25-30 млрд кВт·год електроенергії. Україна 
має достатній досвід проектування, будівництва, експлуатації та 
обслуговування вітроенергетичних установок та вітрових елект-
ростанцій. 
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Інвестиції в поновлювані джерела енергії в минулому році бу-
ли в 2 рази більші, ніж інвестиції у вугілля та газ, незважаючи на 
те, що ціни на викопне паливо різко впали. Таке пожвавлення ін-
весторів свідчить про їх довгострокові очікування щодо прибут-
ковості проектів ВДЕ. 

 

 

Рис. 1. Сукупні світові інвестиції в чисту енергетику, млрд дол. 

 
Додана потужність у ВДЕ у 2015 р. склала 134 ГВт, що в 1,6 

разів більше за аналогічний показник по вугільному та газовому 
сегменту разом узятих. Успішний розвиток відновлюваної енер-
гетики за кордоном обумовлено багатьма причинами. Але голов-
ним, на наш погляд, є стабільна і різноманітна підтримка держа-
ви. Форми підтримки різні в різних країнах і зводяться до 
наступного переліку: податкові знижки, податкові канікули, фік-
сований тариф на електроенергію, що виробляється на базі ВДЕ, 
державне фінансування НДДКР і пілотних проектів, часткове фі-
нансування проектів, безвідсоткові кредити, вільний доступ при-
ватних власників електростанцій на базі ВДЕ до мереж загально-
го користування і т. д. 
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Рис. 2. Додана потужність у світовій енергетиці у 2015 р., ГВт 

 
Незважаючи на зростання своїх потужностей відновлювана 

енергетика поки ще не обігнала вугільну за кількістю виробленої 
енергії. Це пов’язано з тим, що виробництво енергії на таких ста-
нціях залежить від певних умов: сонячного світла, швидкості віт-
ру, тоді як вугільні станції можуть працювати 24 години в добу.  

Значне зростання потужностей, яке відновлювана енергетика 
демонструє останнім часом, обумовлено в тому числі і знижен-
ням вартості сонячних панелей та іншого обладнання, необхідно-
го для виробництва енергії з відновлюваних джерел.  

 
Рис. 3. Динаміка виробництва енергії та потужності ВДЕ 
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Так як технічно доступні ресурси ВДЕ в Україні нині оціню-
ються у переведенні на умовне паливо в 100 млн. т. на рік, що 
може забезпечити задоволення до 40% потреб країни в паливно-
енергетичних ресурсах, постає питання про поступове заміщення 
традиційних джерел енергії на альтернативні для забезпечення 
екологічної безпеки та енергетичної самостійності України в 
майбутньому. 

Стратегія розвитку альтернативної енергетики є втіленням 
комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу 
на тривалий період і відповідних рішень з вибору і агрегуванню 
засобів організації енергетичної безпеки держави.  

Для АДЕ, впровадження яких можливе лише за рахунок наяв-
ності державної підтримки на загальнодержавному чи місцевому 
рівнях, необхідно передбачити реалізацію механізмів надання ін-
вестиційних субсидій. Це зумовить створення відповідної конку-
ренції та забезпечить максимальну ефективність використання 
фінансових ресурсів.  

Невідкладним кроком у напрямку покращення енергетичної 
ситуації України, зменшення її енергозалежності, а також пода-
льшої інтеграції в Європейську співдружність, повинна стати 
усебічна підтримка держави розвитку та впровадження альтерна-
тивних енергетичних установок у регіонах з найвищими показ-
никами економічної доцільності. 

Цього можливо досягнути шляхом виконання наступних дій:  
удосконалення низки існуючих законодавчих актів щодо від-

новлювальних джерел енергії, які б сприяли підвищенню еконо-
мічної ефективності виробництва альтернативної енергії;  

розробка інвестиційних проектів з метою залучення додатко-
вих вкладень в дану галузь;  

надання гарантій державою виробникам «чистої» енергії щодо 
її купівлі за фіксованими тарифами;  

модернізація та підвищення ефективності роботи існуючих 
потужностей електроенергетики та теплоенергетики з внесенням 
інвестицій у підвищення енергоефективності та відновлювані 
джерела енергії; 

використання місцевих виробничих потужностей для ство-
рення доступного ринку обладнання для відновлюваної енерге-
тики; 

виконання науково-дослідних робіт з метою впровадження 
важливих енергоефективних проектів в енергетиці, промисловос-
ті, на транспорті та у вугільній галузі; 



 96

запровадження обов’язкового енергетичного аудиту підпри-
ємств з високими показниками питомих енерговитрат. Це надасть 
можливість центральним та місцевим органам виконавчої влади 
використовувати достовірну інформацію, підтверджену ґрунтов-
ним енергетичним обстеженням об’єктів. 

Висновки. Відновлювана енергетика відіграє критично важ-
ливу роль у реалізації Україною стратегічних цілей в сфері енер-
гетики, але також необхідно враховувати і потенціал, наявний у 
сфері енергоефективності, який, зокрема, можливо використати 
задля скорочення споживання природного газу. 

Враховуючи те, що багато потужностей електроенергетики та 
теплоенергетики застаріли та те, що прогнозується зростання по-
питу, енергосистема України потребує будівництва нових, більш 
ефективних та екологічно безпечних потужностей.  

В умовах зростаючої енергетичної залежності України від ро-
сійських енергетичних постачань та постійного підвищення цін 
на енергоносії, енергоємна національна економіка, що розвива-
ється, зазнає значних втрат, що призводить до зниження рівня 
виробництва та гальмування соціально-економічного розвитку. 
Тож питання зниження енергозалежності через формування ефе-
ктивної програми енергозбереження та розвитку альтернативної 
енергетики України слід віднести до стратегічно важливих, які 
потребують нагального вирішення. 
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