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 підвищення кваліфікації співробітників інвестиційного де-
партаменту, і зокрема, співробітників групи інвестиційного кре-
дитування.

Реалізація наведених пропозицій дозволить підвищити ефек-
тивність банківського інвестиційного кредитування і на цій осно-
ві забезпечити зростання ефективності довгострокового кредиту-
вання економіки України.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА
СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТУВАННЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Альтернативніджерела енергії єоднимз важливих  критеріїв
сталого розвитку світової спільноти.На сучасному етапі станов-
лення даної сфери здійснюється пошук нових і вдосконалення іс-
нуючих технологій, виведення їх на економічно ефективний рівень
і розширення сфер їх використання. Головними причинами такої
уваги є те, що запаси органічних видів палива вичерпуються, різко
зростають ціни, спостерігається низька ефективність використання
технологій і негативний вплив на навколишнє середовище.
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Змінити ситуацію можна шляхом проведення відповідної енер-
гетичної політики, вдосконалення нормативно-правової бази та за-
лучення інвестицій у розвиток альтернативної енергетики.Так, вУк-
раїні, існують усі передумови для стрімкого розвитку відновлю-
ваної енергетики (рис. 1). Залучення інвестицій в українську віднов-
лювальну енергетику є перспективним напрямом, як для інвестора,
такі для держави. Однак важливим чинником в оцінці перспектив
інвестування є сучасний стан розвитку альтернативної енергетикита
її потенціал. Враховуючи потенціал відновлюваної енергетики, для
ефективного її розвитку необхідною є оптимізація розміщення ене-
ргетичних потужностей на території країни та визначення стратегі-
чних напрямів інвестування альтернативних джерел енергії.

Альтернативна енергетика

Необхідність
невідкладного
оновлення

обладнання в
електро-
енергетиці

Відсутність в
Україні
достатніх

обсягів власного
органічного
палива,

енергетична
залежність від
його імпорту

Прийнятий в
Україні

державний курс
на інтеграцію в
Євросоюз, який

вимагає
досягнення

високого рівня
використання
відновлюваних
джерел енергії

Гостра
потреба у
значному
покращенні
екологічної
обстановки в

країні

Рис. 1. Основні фактори розвитку альтернативної енергетики вУкраїні*

* Джерело: розроблено автором за даними [1]

Досліджуючи дані Інституту відновлюваної енергетики НАН
України, нами було проаналізовано технічно досяжний енергети-
чний потенціал відновлюваних джерел енергії по всіх областях
України та згруповані відповідні показники з використанням
картографічного методу. Проведені дослідження дозволили нам
зобразити технічно досяжний енергетичний потенціал відновлю-
ваних джерел енергії на мапі України та визначити територіальні
структури, які є стратегічними для інвестування розвитку альте-
рнативної енергетики (рис. 2). Проведений аналіз свідчить, що в
Україні є значний потенціал відновлюваних джерел енергії, при
цьому найбільший має вітроенергетика і енергія біомаси. Загаль-
ний потенціал відновлюваної енергетики оцінюється в 98 млн. т
у.п. на рік, а обсяг необхідних інвестицій у її розвиток — прибли-
зно у 60,0 млрд грн [3].
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Наведений технічно досяжний потенціал відновлюваних джерел
енергії показує, що стратегічними територіями для інвестування є АР
Крим, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Донецька області. Для
даних територій необхідно розробити комплекс заходів щодо збіль-
шення їх інвестиційної привабливості, оцінити реальні можливості за-
лучення недержавних інвестицій і розробити сценарії розвитку альте-
рнативної електроенергетики для різних рівнів інвестування.

Отже, для ефективного розвитку відновлюваної енергетики в
Україні необхідним є формування національної енергетичної по-
літики з урахуванням територіальної структури стратегічних на-
прямів інвестування альтернативної енергетики України та особ-
ливостей освоєння кожного з її видів.
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ЯК ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС

В усьому світі заощадження населення живлять економіку
держав, перетворюючись в інвестиційні ресурси. Величезні дося-
гнення країн з розвиненою ринковою економікою, зокрема, Япо-
нії та Німеччини, значною мірою пояснюються високим рівнем
національних заощаджень [1, с. 33], де значна частка формується
за рахунок тимчасово вільних коштів домашніх господарств (до


