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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення світових цін на нафту та природний газ,

конфлікти з Росією з приводу цін на енергоносії,
повільні темпи розвитку вітчизняного нафтогазовидо-
бування — все це ставить українську економіку в скрут-
не становище. Ці обставини роблять паливо-енергетич-
ний комплекс (ПЕК) України повністю залежним від іно-
земних держав та компаній.

Наслідком такої залежності є постійне зростан-
ня внутрішніх цін на енергоносії, що у свою чергу
через збільшення транспортних витрат призводить
до здорожчання всіх видів товарів і послуг. Зважа-
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Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш акту-
альними. Серед причин можна виділити: дефіцит та постійне зменшення природних ресурсів;
висока енергоємність української економіки; поступове збільшення споживання; щорічне зро-
стання цін на імпортовані Україною енергоресурси; питання енергетичної безпеки України.

Така ситуація змушує шукати шляхи перебудови національного господарства. Одним з таких
шляхів є розвиток нетрадиційних джерел енергії. У статті проведено аналіз системи енергоза-
безпечення України та обгрунтовано значення альтернативних джерел енергії для забезпечен-
ня енергетичної безпеки країни. Наведено прогнозні показники щодо використання альтерна-
тивних джерел енергії. Запропоновано пріоритетні напрями модернізації системи енергоза-
безпечення в Україні.

The issue of energy conservation and energy efficiency every year becoming more relevant. The
reasons are: deficit reduction and permanent natural resources; high energy Ukrainian economy;
gradual increase in consumption; annual increase in prices of imported energy Ukraine; energy
security of Ukraine.

This situation makes the search for ways of restructuring the national economy. One such way is
the development of alternative energy sources. The energy systems of Ukraine and reasonable value
of alternative energy sources to ensure energy security are analyzed. The forward-looking indicators
for the use of alternative energy sources are considered. The priority directions of modernization of
energy systems in Ukraine are proposed.
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ючи на це, пріоритетним напрямом розвитку вітчиз-
няної економіки є зниження залежності національ-
ної економіки від зовнішнього енергопостачання,
передусім, шляхом проведення дійової енергозбер-
ігаючої політики.

Проблема енергозбереження тісно пов'язана з про-
блемами енергетики, екології, технічного переозброє-
ння та структурної перебудови економіки вцілому.

Метою дослідження є визначення найбільш перспек-
тивних напрямів розвитку альтернативних джерел енер-
гії в Україні, встановлення їх потенціалу і значення для
забезпечення енергетичної безпеки України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема використання альтернативних джерел
енергії широко досліджена вітчизняними та зарубіжни-
ми науковцями, серед яких М. Булгакова, М. Приступа,
Т.А. Тищук, Ю.М. Харазішвілі, О.І. Іванов, О.М. Суходо-
ля та інші. Сучасні науковці працюють над вирішенням
проблеми модернізації системи енергозабезпечення,
аналізуючи фактори та перспективи. Однак актуальність
даної теми дозволяє нам провести свій аналіз енерго-
зберігаючих технологій в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Альтернативні та поновлювані джерела енергії є

одним із найважливіших критеріїв сталого розвитку
світової спільноти. Здійснюється пошук нових та вдос-
коналення існуючих технологій, виведення їх до еконо-
мічно ефективного рівня та розширення сфер викорис-
тання. Головними причинами такої уваги є очікуване
вичерпання запасів органічних видів палива, різке зро-
стання їх ціни, недосконалість та низька ефективність
технологій їхнього використання, шкідливий вплив на
довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують
світову спільноту [1].

Отже, використання природної енергії пов'язане з
двома проблемами. Перша — запаси відновлюваних
джерел енергії вичерпуються, друга — сучасні способи
виробництва енергії завдають непоправної шкоди дов-
кіллю та людині внаслідок шкідливих викидів.

Слово "енергозбереження", безумовно, добре
знайоме і сенс його нам здається абсолютно очевид-
ним. Але говорячи про енергозбереження як про пред-
мет вивчення, з самого початку слід однозначно визна-
чити, що мається на увазі. У 1994 році в Україні прийня-
то Закон про енергозбереження, в якому цей термін виз-
начається як "діяльність, яка спрямована на раціональ-
не використання та економне споживання первинної та
перетвореної енергії і природних енергетичних ре-
сурсів". У свою чергу, "раціональне використання" енер-
горесурсів в даному Законі визначено як "досягнення
максимальної ефективності використання енергетичних
ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і техно-
логії".

На тлі енергетичної кризи актуальним є питання пе-
реходу від традиційних джерел енергії до нових, — аль-
тернативних. Альтернативні та поновлювальні джерела
енергії досить давно та успішно використовуються по
всьому світу.

Перевагами альтернативних та поновлювальних
джерел енергії є:

— практична невичерпність;
— не забруднюють навколишнє середовище;
— відпадає необхідність у добуванні, переробці та

транспортуванні палива;
— не використовується вода для охолодження,

відсутні відходи;
— не потрібно дефіцитних високотемпературних

матеріалів, за винятком сонячних концентраторів теп-
ла.

Світова спільнота вживає активні дії щодо зменшен-
ня негативного впливу людини на планету, підвищення
ефективності використання існуючих ресурсів та пошу-

ку нових, ефективніших джерел енергії [2].
До країн, які найбільш інтенсивно розвивають тех-

нології та ринки альтернативних і поновлюваних дже-
рел енергії, слід віднести: США, країни ЄС (у першу чер-
гу, Швецію, Австрію, Фінляндію, Німеччину, Португа-
лію, Іспанію), Японію, Китай. Останнім часом активізу-
валися в цьому напрямі Бразилія та Індія.

Сьогодні найбільш динамічно розвиваються: вітро-
енергетика, біоенергетика, сонячна енергетика та вико-
ристання низькопотенційної енергії із застосуванням
теплових насосів. Україна переймає досвід розробок
іноземних партнерів, і втілює в життя деякі проекти з
використання альтернативних джерел енергії.

Низька енергоефективність стала одним із чинників
кризових явищ в Україні. Фактор енергозбереження є
визначальним для енергетичної стратегії держави.
Вцілому тут фокусуються проблеми як ефективності
роботи паливно-енергетичного комплексу, так і його
здатності забезпечити ресурсами належне функціону-
вання економіки.

Енергозбереження має суттєвий вплив на енергетич-
ну безпеку держави, оскільки неефективне споживан-
ня паливно-енергетичних ресурсів вимагає великих об-
сягів їх імпорту, що обумовлює значну залежність від
країн-експортерів.

Україна має дуже високу енергоємність ВВП (ЕВВП),
або, інакше кажучи, наша економіка є надзвичайно
енергозатратною. Цей показник розраховується як ча-
стка вартості енергоресурсів і ВВП країни. Хоча за ос-
танні десять років в Україні спостерігається зниження
ЕВВП, вона продовжує залишатися достатньо високою,
що в 2,1—3,7 рази перевищує енергоємність економіч-
но розвинутих країн. Це примушує забезпечувати кон-
курентоспроможність вітчизняних товарів за рахунок,
наприклад, продажу товарів за демпінговими цінами або
зниження витрат на оплату праці.

Посилена орієнтація на енергозбереження є чи не
єдиним логічним шляхом розвитку енергетики України,
яка щороку витрачає лише на закупку іноземного газу
біля 7,5 млрд доларів (а це майже п'ята частина дер-
жавного бюджету) [3].

Практично всі індустріально розвинуті держави ма-
ють і послідовно впроваджують програми ресурсозбе-
реження на національному, регіональному та галузево-
му рівнях. Використання світового досвіду вирішення
проблем збереження ресурсів на теренах України за-
безпечить екологічну безпеку та баланс, ресурсну ефек-
тивність і зростання економіки країни в цілому, тобто
держава стане конкурентоспроможною на світовому
ринку.

Розроблена державою Енергетична стратегія Украї-
ни на період до 2030 року визначає пріоритетні напря-
ми та обсяги енергозбереження в Україні, потенціал
розвитку відновлюваних та нетрадиційних джерел енер-
гії [6].

Основними стратегічними напрямами підвищення
енергетичної ефективності та реалізації потенціалу
енергозбереження є технологічна та структурна пере-
будова економіки і соціальної сфери країни, створення
економічних, адміністративних і нормативно-правових
механізмів, що забезпечують підвищення енергоефек-
тивності та обсягів енергозбереження.
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Технічною складовою потенціалу енергозбереження
є підвищення ефективності виробництва (видобутку), пе-
ретворення, транспортування та споживання енергоре-
сурсів і відповідно зниження енергоємності продукції та
надання послуг за рахунок впровадження новітніх енер-
гоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.

Структурною складовою потенціалу енергозбере-
ження є зміна макроекономічних пропорцій в економіці
з метою зниження рівнів енергоспоживання; зменшен-
ня питомої ваги енергоємних галузей і виробництв про-
мисловості та транспорту за рахунок розвитку науко-
містких галузей і виробництв з низькою енергоємністю
та матеріаломісткістю.

Прогнозуючи подальший розвиток економіки й
енергетики на основі найбільш ефективних технологій,
експерти дійшли висновку про можливість часткової або
повної, залежно від регіону, заміни ядерного і викоп-
ного палива відновлюваними джерелами енергії. На-
приклад, сценарій, розроблений для Данії, демонструє,
що перехід до сталої енергетичної системи не переви-
щить витрат, необхідних для підтримування традицій-
ної енергетики, принаймні у найближчі тридцять років,
але викиди СО

2
 можна зменшити на 70 %.

Чи може економіка України розвиватися за подібним
сценарієм? Агентством з відновлюваної енергетики про-
ведено оцінку перспектив сталого розвитку енергетично-
го сектора України. Визначено, що, на відміну від поло-
жень проекту Енергетичної стратегії України на період до
2030 року, необхідно прискореними темпами освоювати
технічно доступні ресурси відновлюваних джерел енергії.
За таких умов енергетика України стане розвиватися на
технологічній та технічній базі, аналогічній до країн ЄС.

Розвідані ресурси вугілля становлять майже 52,6
млрд т, що цілком достатньо, щоб забезпечити потреби
України на сотні років. Проте за останні десять років
річний видобуток вугілля зменшився зі 165 до 83 млн
т/рік, і відновити більші обсяги дуже складно.

Ситуація з нафтою та природним газом в Україні
також невтішна: розвідані запаси становлять 222 млн т

— і невдовзі можуть вичерпа-
тися. За останнє десятиріччя
видобуток нафти зменшився з
5,2 до 3,8 млн т/рік за річної
потреби близько 30 — 35 млн
т. Згідно з планами розвитку
галузі, є наміри стабілізувати
видобуток нафти на рівні
5,2 млн т/рік. Розвідні запа-
си природного газу станов-
лять 1220 млрд м3, але вони
розпорошені в ряді малих ро-
довищ. Фахівці припускають,
що після деякого росту видо-
бутку неминуче настане пері-
од вичерпання нафтових і га-
зових родовищ. На території
України є значні поклади ура-
нових руд, що дозволяє ство-
рити повний цикл добування
урану й переробки його на
ядерне паливо.

Вважається, що встановле-
на потужність вітроелектростанцій в складі централізова-
ної енергосистеми України може складати до 16000 МВт.
Коефіцієнт використання встановленої потужності 30%
(2630 гол/рік), — цілком реальний для кліматичних умов
показник, якщо використовувати сучасні вітроелектричні
установки. У такому разі потенціал використання енергії
вітру становитиме 42 ТВт*год./рік. Планується збудува-
ти до 2030 року ВЕС сумарною потужністю 11290 МВт з
річним виробництвом майже 25 ТВт*год./рік електрое-
нергії. Отже, до 2050-го року технічний потенціал будів-
ництва ВЕС буде практично реалізованим, а виробництво
ними електроенергії може сягнути 42 ТВт*год./рік [4].

У наших кліматичних умовах сонячну енергію можна
використовувати для створення цілорічних систем теп-
лопостачання. Такі технічні рішення реалізовані в бага-
тьох країнах, розташованих значно південніше України.
Використовуючи сонячні колектори з розрахунку 3,9 м2

на людину та за річного виробництва 400 кВт*год. з 1 м2

сонячного колектора, потенціал використання енергії
сонця становитиме майже 75 ТВт*год./рік. Можна очі-
кувати, що в 2050-му сонячні колектори будуть виробля-
ти 23 ТВт*год./рік теплової енергії, що становитиме лише
30% від технічного доступного потенціалу [5].

Технічно доступний потенціал гідроенергетики в Ук-
раїні дорівнює 81 ТВт*год./рік. Сумарний невикорис-
таний економічно доцільний потенціал досить потужних
ГЕС становить 17 — 19 млрд кВт*год., малої гідроенер-
гетики — до 3,7 млрд кВт*год., отже сумарний економ-
ічно доцільний потенціал гідроенергетики сягає близь-
ко 33 ТВт*год./рік. За прогнозами, у 2030 році вироб-
ництво електричної енергії на ГЕС становитиме 15,1
ТВт*год./рік, тож можна припустити, що воно зроста-
тиме і в подальшому досягне 25 ТВт*год./рік у 2050-
му [4].

Вирішення енергетичної проблеми, подолання енер-
гетичної залежності економіки України тісно пов'язано
з успішною модернізацією системи енергозабезпечен-
ня, що розглядається як невід'ємна складова структур-
ної перебудови національного господарства.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Серед пріоритетних напрямів модернізації системи
енергозабезпечення в Україні можна навести наступні:

— диверсифікація системи енергопостачання та
енергозабезпечення;

— оновлення та технічна модернізація основних
фондів енергетики та її інфраструктури;

— впровадження та стимулювання раціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом
комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії (когенерації) з використанням місцевих енерге-
тичних ресурсів (наприклад — вугілля, торфу, ресурсів
відновлювальної енергетики тощо);

— запровадження дієвих механізмів щодо стимулю-
вання інноваційного освоєння наявних на місцевому (ре-
гіональному) рівні як традиційних (природних копалин —
покладів торфу, бурого вугілля, горючих сланців; відходів
вуглевидобутку — метанового газу), так і альтернатив-
них (відновлювальних) паливно-енергетичних ресурсів.

Особливу увагу в Україні слід приділити розвитку
альтернативної (відновлювальної) енергетики як не-
від'ємної складової процесів імпортозаміщення та
структурної перебудови національного господарства.

Україна має потужний потенціал щодо освоєння
ресурсів геліоенергетики (енергія сонця); вітрової енер-
гетики; розвитку малих гідроелектростанцій; освоєння
ресурсів біологічного походження: відходів сільсько-
господарського виробництва — рослинництва (солома,
лузга соняшника, стебла кукурудзи); тваринництва (біо-
логічні відходи); відходів деревообробки тощо. Потуж-
ний потенціал щодо розвитку альтернативної енергети-
ки мають регіони України, що спеціалізуються на вироб-
ництві сільськогосподарської продукції [2].

ВИСНОВОК
Отже, вагомість альтернативних джерел енергії в су-

часній економіці зростає в міру зменшення запасів тради-
ційних енергетичних ресурсів та збільшення вартості їх
видобутку. Потенціал енергозбереження в Україні досить
високий, що визнають усі фахівці та представники влади.
На даний час в Україні вже розроблено ряд документів,
визначені правові, економічні, соціальні та екологічні ос-
нови енергозбереження, для розвитку альтернативних та
поновлюваних джерел енергії. Тобто перший крок у роз-
витку енергозбереження вже зроблений. Дивлячись у май-
бутнє України, прагнення до вдосконалення світу, стабіл-
ізації економіки, збереження природи нашої країни, ви-
користання альтернативних та поновлюваних джерел
енергії є невід'ємною частиною нашого розвитку.

Прогнозуючи подальший розвиток економіки й енер-
гетики на основі сучасних найбільш ефективних техно-
логій, незалежні експерти дійшли висновку про можливість
часткової або повної, залежно від регіону, заміни ядерно-
го і викопного палива відновлюваними джерелами енергії.
За умови прискорення темпів опанування технічно доступ-
них ресурсів, енергетика України стане розвиватись на
технологічній та технічній базі, аналогічно до країн ЄС.

Складовою модернізації системи енергозабезпечен-
ня має стати налагодження регулярного, систематично-
го моніторингу та дієвого контролю за ефективним ви-
користанням паливно-енергетичних ресурсів (суб'єктами
всіх форм власності). На місцевому (регіональному) рівні
серед суб'єктів господарювання всіх форм власності та

населення доцільно запровадити популяризацію даних
про економічні, екологічні, соціальні переваги енергоз-
береження та про економічні переваги переходу на ви-
користання альтернативної енергетики. Слід налагодити
роботу щодо підвищення громадського освітнього рівня,
поінформованості населення у цій сфері. В Україні доц-
ільно створити регіональні мережі поширення інформації,
налагодити регулярну роботу консультативних центрів та
центрів підвищення кваліфікації персоналу з питань енер-
гоефективності та енергозбереження.
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