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Об’єкт дослідження: державна політика розвитку альтернативної 

енергетики. 

  

Предмет дослідження:  є мехaнізм реaлізaції державної політики розвитку 

альтернативної енергетики в Укрaїні. 

 

Мета роботи: теоретичне обґрунтувaння ролі і функцій держaви в питaннях 

охорони нaвколишнього середовищa та вирішення екологічних проблем, a 

тaкож розробкa прaктичних рекомендaцій щодо удосконaлення мехaнізму 

реaлізaції державної політики у сфері охорони довкілля та збалансованого 

природокористування в Україні. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі до кваліфікаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, описано основні наукові результати 

їх практичну цінність. 

Відповідно до проблематики дослідження, виконано такі завдання: 

– узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності механізмів 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики;  

– виявлено особливості формування та реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики в зарубіжних країнах; 

– охарактеризовано сучасний стан розвитку альтернативної енергетики 

в Україні та визначено результативність механізмів реалізації державної 

політики у зазначеній сфері; 

– обгрунтовано шляхи трансформації державної політики в контексті 

подальших перспектив та напрямів розвитку альтернативної енергетики в 

Україні;  

– визначено напрями удосконалення механізмів реалізації державної 

політики розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

Рік виконання кваліфікаційної роботи – 2021 р. 
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ВСТУП 

 

 

Першочерговими пріоритетами реалізації стратегії сталого розвитку 

України в сучасних умовах є реформа енергетики, адже існуючий рівень 

національної енергетичної безпеки та рівень розвитку енергетики 

характеризується високою енергоємністю ВВП країни, нераціональною 

структурою паливно-енергетичного балансу, значною часткою імпорту в 

балансі енергоспоживання, неефективним використанням енергетичних 

ресурсів, високим рівнем шкідливого впливу об'єктів енергетики на 

навколишнє середовище тощо. А тому одним з головних завдань подальшого 

розвитку національної енергетики є забезпечення переходу до 

енергоефективного та енергоощадного виробництва та споживання 

енергоресурсів, в тому числі шляхом розвитку альтернативної енергетики. 

Необхідною передумовою розвитку альтернативної енергетики в 

Україні є формування ефективних механізмів реалізації державної політики у 

зазначеній сфері. Адже існуючі в Україні механізми державної політики 

здебільшого стримують вирішення існуючих проблем альтернативної 

енергетики, тому необхідне їх подальше удосконалення, розробка 

відповідних важелів впливу держави, орієнтованих на створення 

сприятливих умов для подальшого розвитку альтернативної енергетики, що й 

обумовлює актуальність кваліфікаційної роботи, вибір теми та структурну її 

побудову, а також науково-практичне значення. 

Розгляду особливостей формування та функціонування механізмів 

формування та реалізації державної політики розвитку альтернативної 

енергетики в Україні присвятили свої публікації такі вчені, як С. Борщук, О. 

Волошин, О. Дудченко, М. Ковалко, С. Майстро, С. Москалюк, А. 

Пилипенко, А. Харченко, В. Шевченко, Т. Ярмощук та інші.  

Однак чимало теоретичних та практичних питань стосовно розв’язання 

існуючих проблем та визначення напрямів удосконалення механізмів 
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реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики в Україні 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети в кваліфікаційній роботі поставлені й 

вирішені такі завдання: 

– узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності механізмів 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики;  

– виявити особливості формування та реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики в зарубіжних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан розвитку альтернативної енергетики 

в Україні та визначити результативність механізмів реалізації державної 

політики у зазначеній сфері; 

– обгрунтувати шляхи трансформації державної політики в контексті 

подальших перспектив та напрямів розвитку альтернативної енергетики в 

Україні;  

– визначити напрями удосконалення механізмів реалізації державної 

політики розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

Об'єктом дослідження є державна політика розвитку альтернативної 

енергетики. 

Предметом дослідження є механізми реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методичну основу кваліфікаційної 

роботи складають фундаментальні положення теорії публічного управління 

та адміністрування, яка визначає закономірності функціонування механізмів 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на використанні системного 

підходу, який полягає в комплексному дослідженні механізмів реалізації 

державної політики розвитку альтернативної енергетики в Україні. Крім 
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того, у роботі застосовувались такі методи: порівняльного аналізу –– для 

виявлення закономірностей, відмінностей, особливостей та спільних 

характеристик механізмів реалізації державної політики розвитку 

альтернативної енергетики в різних країнах; аналізу та синтезу –– для оцінки 

сучасного стану розвитку альтернативної енергетики в Україні та 

результативності механізмів реалізації державної політики у зазначеній 

сфері; спостереження та теоретичного узагальнення – для розкриття причин, 

які дестабілізують розвиток альтернативної енергетики в Україні в сучасних 

умовах; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формування висновків та 

пропозицій. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи Міністерства енергетики України, програмні документи 

державних органів України, офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, наукові публікації українських і зарубіжних авторів, 

особисті дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій 

щодо напрямів удосконалення механізмів реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики в Україні, а саме: 

дістали подальший розвиток: 

– тлумачення наукової дефініції «механізм реалізації державної 

політики розвитку альтернативної енергетики» як сукупності принципів, 

функцій, форм, методів, інструментів та спосіб їх застосування суб’єктом 

впливу (державою) по відношенню до об’єкта впливу шляхом створення 

належних умов для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, 

передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел з метою 

забезпечення сталого, збалансованого та інноваційного розвитку 

національної енергетичної системи, що передбачає раціональне використання 
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наявних в країні енергоресурсів, забезпечення національної енергетичної 

безпеки на екологічних засадах та підвищення рівня добробуту суспільства; 

– узагальнення загальносвітових тенденцій та систематизація 

концептуальних підходів щодо особливостей функціонування механізмів 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики в 

зарубіжних країнах, що дозволило розробити практичні рекомендації щодо 

напрямів удосконалення державної політики розвитку альтернативної 

енергетики в Україні. 

У першому розділі розглянуто теоретичні основи державної політики 

розвитку альтернативної енергетики; узагальнено зарубіжний досвід 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики. 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану розвитку 

альтернативної енергетики в Україні та результативність державної політики; 

розглянуто нормативно-правове забезпечення державної політики розвитку 

альтернативної енергетики; з’ясовано існуючі проблеми та суперечності 

формування та реалізації державної політики розвитку альтернативної 

енергетики в Україні. 

У третьому розділі обґрунтовано шляхи трансформації державної 

політики в контексті подальших перспектив та напрямів розвитку 

альтернативної енергетики в Україні; розроблені пропозиції щодо напрямів 

удосконалення механізмів реалізації державної політики розвитку 

альтернативної енергетики в сучасних умовах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретико-методичних підходів щодо 

обгpунтування напрямів удосконалення механізмів реалізації державної 

політики розвитку альтернативної енергетики в Україні в сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів публічної влади з метою подальшого 

удосконалення механізмів реалізації державної політики розвитку 

альтернативної енергетики в Україні, в т. ч. на місцевому рівні.  



 10 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

1.1. Розвиток альтернативної енергетики як об’єкт державної 

політики 

 

Сучасна світова енергетика, в тому числі і в Україні в основному 

базується на невідновлюваних джерелах енергії, які, маючи обмежені запаси, 

є вичерпними і не можуть гарантувати стійкий розвиток енергетики на 

тривалу перспективу, а їх використання – один з головних факторів, який 

призводить до погіршення стану навколишнього середовища. Тому 

невипадково, що і в світі і в Україні велика увага приділяється розвитку 

альтернативних джерел енергії. 

Тому в сучасних умовах перед Україною, яка є енергодефіцитною 

країною, стоїть невідкладне завдання розвитку альтернативної енергетики. 

Згідно із Законом України «Про альтернативні джерела енергії», 

альтернативна енергетика – це сфера енергетики, що забезпечує вироблення 

електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії. 

В свою чергу, альтернативні джерела енергії – це відновлювані джерела 

енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія 

хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, 

газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, 

до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних 

родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів 

[28]. 

Основними перевагами альтернативної енергетики в порівнянні з 

традиційними невідновлюваними джерелами є: практично невичерпні 

ресурси; зниження негативного впливу на довкілля, включаючи викиди 
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різних забруднюючих речовин, парникових газів, радіоактивне і теплове 

забруднення тощо. 

Слід підкреслити, що є певні відмінності між альтернативною та 

відновлюваною енергетикою.  

Так, відновлювана енергетика (англ. renewable energetics) – енергетична 

галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з 

відновлюваних джерел енергії, до яких належать періодичні або сталі потоки 

енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі 

як космопланетарного елемента: променева енергія Сонця, вітер, 

гідроенергія, природна теплова енергія тощо [47]. 

Термін «альтернативна енергетика» більш широкий, адже окрім 

відновлюваних джерел енергії до яких належать енергія сонця, вітру, 

геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія 

біомаси, біогазів, включає також енергію газу з органічних відходів, газу 

каналізаційно-очисних станцій, вторинні енергетичні ресурси, до яких 

належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, 

перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів тощо [58].  

Тобто відновлювана енергетика, яка використовує потоки енергії 

Сонця, енергію вітру, теплоту Землі, біомаси, морів і океанів, річок, які 

існують постійно або періодично в навколишньому середовищі, і у майбутній 

перспективі практично невичерпні, є складовою альтернативної енергетики.  

Всі відновлювані джерела енергії поділяються на дві групи, що 

використовують пряму енергію сонячного випромінювання і її вторинні 

прояви (побічна сонячна енергія), а також енергію взаємодії Сонця, Місяця і 

Землі. Результатом побічної діяльності Сонця є відповідні ефекти в 

атмосфері, гідросфері та геосфері у вигляді вітру, гідроенергії, енергії течій, 

хвиль, припливної енергії, теплової енергії навколишнього середовища тощо 

(рис. 1.1) [26]. 

Отже сонячне випромінювання є основним джерелом природних 

процесів та життя на Землі.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Рис. 1.1. Класифікація відновлюваних джерел енергії [26]. 

 

Сонячна енергетика – це вид відновлюваної енергетики, в якому для 

отримання електрики використовується сонячне випромінювання [50].  

Використання енергії Сонця сприяє не тільки збереженню земного 

клімату, але й зменшує залежність країн від імпортних вуглеводнів. Кількість 

сонячної енергії, що потрапляє на поверхню Землі протягом тижня, 

перевищує енергію світових запасів нафти, газу, вугілля та урану разом.  

Людство використовує всього одну десятитисячну частину цього виду 

енергії. Вчені впевнені, що якби людина використовувала хоча б 1% сонячної 

енергії, то енергетична криза залишився б у минулому. Перетворювати 

енергію Сонця в інші види енергії можна двома способами: фотоелектричним 

(прямий спосіб) і фототермічним (енергію світла перетворюють спочатку в 

теплову енергію, потім – в електричну) [50]. 

При цьому Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало, 

що на тлі надбавок за викид парникових газів, що збільшуються вартість 

сонячної енергії складе $ 0,3 за Вт і до 2050 р. сонячна енергетика може стати 

основним джерелом електрики у світі завдяки скороченню витрат на 

необхідне обладнання. В агентстві відзначили, що сонячні фотоелектричні 
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системи могли б згенерувати до 16% електроенергії в світі до 2050 р, а 

сонячна термоелектрика, яка створюється сонячною електростанцією могла б 

забезпечити ще 11% [32]. 

Зараз у світі стрімко розвивається галузь альтернативної енергетики, 

яка займається перетворенням руху повітряних мас в енергію, – 

вітроенергетика, яка є відновлюваним видом енергії.  

Вітроенергетика – галузь альтернативної енергетики, яка 

спеціалізується на перетворенні кінетичної енергії вітру в електричну, 

механічну або теплову енергію [13].  

Причини позитивного розвитку світових ринків вітроенергетики, 

безумовно, включають економічні переваги енергії вітру та її зростаючу 

конкурентоспроможність по відношенню до інших джерел електроенергії, а 

також гостру необхідність реалізації технологій без викидів з метою 

пом'якшення наслідків зміни клімату та забруднення повітря. 

Значним є загальний вітроенергетичний потенціал Землі – біля 1200 

ТВт, при цьому, за підрахунками Всесвітньої асоціації вітроенергетики, ціна 

однієї 1 кіловат-години електрики, виробленої вітрогенератором, становить 

5-9 центів США. Основним недоліком вітроенергетики є шум, несталість і 

нерегульованість вітрового потоку, тому зараз вітряні установки почали 

оснащувати резервними дизель-генераторами [52].  

Тому у питаннях державної політики розвитку вітроенергетики 

необхідно виважено підходити до вибору місця для побудови вітряних 

парків, а саме: враховувати структуру ландшафту; напрямок вітру; висоту 

вежі; не доцільно також будувати вітроелектростанції поруч з населеними 

пунктами. 

До країн, які активно впроваджують вітроенергетику, можна віднести 

Китай, Німеччину, США, Бразилію, Швецію, Індію, Данію, Великобританію, 

Іспанію, Італію, Португалію і Францію. В цілому, на вітроенергетику 

припадає близько 4% від сумарної світової виробленої електроенергії. На 

кінець 2014 р. світова встановлена потужність вітроенергетичних станцій 
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становила 360 ГВт [52]. 

Найбільшим поновлюваним ресурсом є гідроенергія, яка за даними 

глобального звіту організації EIA забезпечує близько 80% відновлюваної 

електроенергії у світі і більше 16% світового виробництва всієї 

електроенергії [31]. 

Гідроенерге́тика – це галузь відновлюваної енергетики, що 

спеціалізується на перетворенні енергії течії води в електричну енергію [17]. 

Енергія води не забруднює атмосферу. Водночас, внаслідок 

спорудження гідроенергетичних об’єктів можуть затоплюватися великі 

ділянки землі, зникати цінні породи риб та втрачатися родючі ґрунти. Також 

недоліком будівництва об’єктів гідроенергетики, особливо на гірських річках, 

є загроза порушення природного стану екологічної системи, а, отже, 

необхідно завжди виконувати перевірку екологічних ризиків зведення таких 

станцій [17].  

Тому подальший розвиток гідроенергетики потребує усунення 

екологічних ризиків, що є необхідною складовою механізмів державної 

політики розвитку гідроенергетики в Україні.  

В сучасних умовах одним з найбільш ефективних і перспективних 

видів альтернативної енергетики вважають біоенергетику.  

Біоенергетика – галузь енергетики, заснована на використанні 

біопалива, яке виробляється з біомаси – біологічно відновлювальної 

речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи 

сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового 

господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а 

також органічна частина промислових та побутових відходів [8]. 

У ХХІ столітті вчені та енергетики займаються такими трьома 

основними напрямами добування енергії з біологічних відходів: отриманням 

різних видів біологічного палива (спирт, газ) при спеціальній обробці 

біомаси; отриманням енергії в процесі бродіння біомаси; спалюванням 

біомаси [51]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Біологічні види палива (біопаливо) – це тверде, рідке та газове паливо, 

виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може 

використовуватися як паливо або в якості компоненту інших видів палива 

[8]. 

Виділимо три основних види біопалива, які сьогодні активно 

виробляються у світі: біоетанол, біодизель та біогаз.  

Біоетанол – спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або 

спирту етилового – сирцю для використання як біопалива. 

Біодизель – метилові та / або етилові етери вищих органічних кислот, 

отриманих із рослинних олій або тваринних жирів,  що використовуються як 

біопаливо чи біокомпонент. 

Біогаз отримується внаслідок анаеробного розкладання промислових і 

харчових відходів і використовується як паливо [8]. 

В основі роботи біогазових установок (БГУ) закладені біологічні 

процеси бродіння та розкладання органічних речовин під впливом 

метаноутворювальних бактерій в анаеробних умовах, які характеризуються 

відсутністю вільного кисню, високої вологості і температурного середовища 

15-20 °С для психофільних, 30-40 °С для мезофільних і 50-70 °С для 

термофільних бактерій. У процесі бродіння відбувається виділення біогазу, 

який містить 40-70 % метану, 30-60 % вуглекислого газу, біля 1 % 

сірководню і невелику кількість азоту, водню та аміаку [56].  

Перероблені анаеробними методами органічні відходи є цінним 

біодобривом, здатним підвищувати родючість грунтів – одного з найбільш 

цінних ресурсів держави, а також підвищувати конкурентоспроможність 

сільськогосподарської продукції.  

В залежності від виду сировини змінюється вихід біогазу, наприклад, з 

1 кг тваринних жирів виділяється 1,2 м
3
 / рік біогазу, а з 1 кг трави – 0,5 м

3 
/ 

рік. При розкладанні 1 м
3
 твердих побутових відходів виділяється до 1,5 м

3 
/ 

рік біогазу. При спалюванні 1 м
3
 біогазу можна отримати 1,7 кВт·год 

електроенергії або 2,5 кВт тепла [47]. 
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Як вже зазначалося, одним з напрямів добування енергії з біологічних 

відходів є спалюванням біомаси, в тому числі соломи зернових культур, яка 

належить до відходів сільськогосподарського виробництва, і зараз практично 

не використовується. І це при тому, що як побічний продукт виробництва 

зерна, солома є відносно дешевим видом палива порівняно з традиційними 

видами (газом, вугіллям, мазутом), що особливо важливо в умовах сучасної 

економічної кризи, необхідності імпортозаміщення та найсуворішої економії 

паливно-енергетичних ресурсів.  

Основні переваги використання соломи, як джерела енергії: висока 

тепловіддача; екологічно чиста й легко відновлювана енергія, яка не 

потребує великих фінансових витрат, у тому числі при зберіганні; великий 

діапазон застосування. Важливо зазначити, що солома екологічно 

нейтральна, оскільки не збільшує вмісту парникових газів в атмосфері [2]. 

В сучасних умовах альтернативна енергетика в Україні представлена в 

основному: об’єктами вітроенергетики; об’єктами сонячної енергетики; 

об’єктами енергетики, що виробляють електроенергію з біогазу; об’єктами 

енергетики, що виробляють електроенергію з біомаси; об’єктами малої 

гідроенергетики [28].  

Однак не всі представлені напрямки альтернативної енергетики в 

Україні інтенсивно розвиваються, а деякі перспективні види відновлюваної 

енергетики взагалі не знайшли застосування в країні. 

Тому розглянемо перспективні, але поки що практично не затребувані 

в Україні напрямки розвитку альтернативної енергетики, розвиток яких 

мають стати об’єктом державної політики. 

1. Сонячні колектори. 

2. «Зелена» нафта (біопаливо із зелених водоростей). 

3. Біогазові установки. 

4. Пелети (паливні гранули, вироблені з деревини та іншої сировини). 

5. «Зелена» енергія зі сміття (видобуток біогазу шляхом утилізації 

сміття). 
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6. SmartGrid (технологія дозволяє ефективно управляти витратами 

електроенергії в будівлях). 

7. Енергетичний ліс (сировина для видобутку деревної біомаси 

(енергетичні культури), з якої виробляється електроенергія). 

8. Енергія хвиль (видобуток енергії хвиль). 

9. Геотермальна енергія (енергія, що видобувається з надр землі). 

10. Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) – це енергія різних видів, що 

покидає технологічний процес або установку, використання якої не є 

обов'язковим для здійснення основного технологічного процесу. Економічно 

вона є побічною продукцією, яка при відповідному рівні розвитку техніки 

може бути частково або повністю використана для потреб енергетики.  

11. Мала гідроенергетика, яка здатна не тільки забезпечити країну 

додаткової екологічно чистою енергією, але й допомогти вирішити проблему 

паводків шляхом регулювання скидання зайвої води при необхідності [20]. 

В сучасних умовах у використанні вторинних енергетичних ресурсів є 

значні резерви і це має не тільки економічне, але і соціальне значення, 

оскільки зниження витрат палива, яке забезпечується використанням 

вторинних енергетичних ресурсів, зменшує шкідливі викиди і знижує 

забруднення навколишнього середовища. ВЕР не можна розглядати як 

безкоштовні додаткові джерела енергії: вони є результатом енергетичної 

недосконалості технологічних виробництв. Тому межею ідеальної організації 

виробництв в Україні є стимулювання державою створення та впровадження 

безвідходних за матеріалами і енергією технологій [45]. 

Слід зазначити, що до основних факторів, що обмежують використання 

альтернативних джерел енергії належать: 

• мала густина енергетичного потоку, яка складає, наприклад, для 

сонячної енергії на поверхні Землі 1,36·10
-3

 МВт/м
2
, вітрової при швидкості 

вітру 10 м/с – 6·10
-4

 МВт/м
2
, геотермальної – 3·10

-8
 МВт/м

2
, в той час як для 

енергії АЕС – 0,2 МВт/м
2
; 

• значна нерівномірність виробництва енергії в часі та її використання; 
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• відносно висока капіталоємність енергетичних установок і вартість 

виробленої електроенергії [26]. 

Необхідність широкого використання альтернативних джерел енергії 

визначається швидким зростанням потреби в електричній енергії, яка за 

прогнозами має збільшитися у 2 рази до 2030 р. і в 4 рази до 2050 р. у 

порівнянні з 2000 р.; вичерпанням у майбутньому розвіданих запасів 

органічного палива; кризовим станом довкілля у зв’язку із забрудненням 

оксидами азоту і сірки, вуглекислим газом, пилоподібними частинками від 

згорання палива, радіоактивним і тепловим забрудненням тощо [26]. 

Згідно із Законом України «Про альтернативні джерела енергії», 

використання альтернативних джерел енергії має особливості, зокрема 

зумовлені природними умовами, а саме:  

 залежністю від атмосферних та інших умов довкілля;  

 наявністю водних ресурсів малих річок, необхідних для 

роботи гідроенергетичного обладнання;  

 наявністю біомаси, кількість якої залежить від обсягів 

щорічних урожаїв культур;  

 наявністю геотермальних джерел та свердловин, придатних 

для виробництва та використання геотермальної енергії;  

 наявністю теплових викидів, обсяги яких залежать від 

функціонування підприємств промисловості;  

 періодичністю природних циклів, внаслідок чого виникає 

незбалансованість виробництва енергії; 

 необхідністю узгодження та збалансування періодичності 

передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема 

передачі електричної енергії в Об'єднану енергетичну систему України [28]. 

Це відбувається на основі виданого державним органом, 

уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника 

електричної енергії гарантії походження електричної енергії – документа, 

який підтверджує, що частина або визначена кількість електричної енергії, 
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вироблена з альтернативних джерел (крім доменного та коксівного газів, а з 

використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими 

гідроелектростанціями) дійсно вироблена з альтернативних джерел [28]. 

Слід зазначити, що основною перешкодою розвитку вищенаведених 

перспективних, але поки що практично не затребуваних в Україні видів 

альтернативної енергетики в Україні є відсутність дієвої державної 

підтримки та відповідних механізмів державної політики розвитку цього 

напрямку енергетики. 

Отже, Україна володіє значними ресурсами альтернативних 

нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, реалізувавши який може стати 

енергонезалежною державою і підвищити рівень своєї енергетичної безпеки. 

Однак у сучасних умовах їх широке використання ускладнене через низьку 

конкурентоспроможність порівняно з традиційними джерелами енергії, 

недостатній рівень інвестиційної привабливості альтернативної енергетики 

та відсутністю дієвої державної підтримки розвитку цієї сфери національної 

економіки [14]. 

Тому подальший розвиток альтернативних нетрадиційних 

відновлюваних джерел енергії в Україні потребує створення та 

законодавчого забезпечення сприятливих умов інвестування та відповідної 

державної підтримки, розробки та впровадження конкурентоспроможних 

технологій і зразків обладнання, впровадженні їх у виробництво. Державна 

підтримка виробництва альтернативних джерел енергії має полягати у 

наданні відповідних пільг і стимулюванні приватних інвестицій (в тому числі 

іноземних), що спрямовуються у розвиток різних секторів альтернативної 

енергетики.  

Тільки в цьому випадку розвиток об’єктів вітроенергетики; об’єктів 

сонячної енергетики; об’єктів енергетики, що виробляють електроенергію з 

біогазу; об’єктів енергетики, що виробляють електроенергію з біомаси; 

об’єктів теплової енергії довкілля; об’єктів, що освоюють гідропотенціал 

малих річок України на економічно доцільному рівні, дозволить істотно 
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збільшити питому вагу відновлюваної енергії в загальному балансі паливно-

енергетичних ресурсів і дозволить забезпечити необхідний рівень 

економічної, екологічної та енергетичної безпеки України, а також 

забезпечить збалансоване природокористування. 

 

1.2. Сутність та механізми реалізації державної політики розвитку 

альтернативної енергетики 

 

Згідно із Законом України «Про альтернативні джерела енергії», 

альтернативна енергетика – сфера енергетики, що забезпечує вироблення 

електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії. 

В свою чергу, альтернативні джерела енергії – це відновлювані джерела 

енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія 

хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, 

газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, 

до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних 

родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів 

[37]. 

Одним з основних напрямів забезпечення необхідного рівня 

національної енергетичної безпеки є не стільки наявність, скільки сталий 

розвиток сфери відновлюваної альтернативної енергетики. 

Розвиток, на думку Михненка А.М., це багатовимірний процес 

переходу з одного стану в інший, більш досконалий. Залежно від об’єкта 

розвиток може бути: суспільним, політичним, економічним, соціальним, 

духовним, культурним, розумовим, технічним [14]. 

Корженко В.В. вважає, що розвиток – це особливий тип незворотних, 

поступальних, цілеспрямованих змін складних системних об’єктів, що 

пов’язано з їх структурним та функціональним оновленням, поліпшенням, 

зростанням, удосконаленням, перетворенням у «своє» якісно нове [11]. 

Латинін М.А. визначає, що розвиток – це якісна зміна структури і 
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функціонування економіки [18]. 

Шумпетер Й. відзначає наявність відмінностей, які існують між 

економічним розвитком та економічним зростанням, маючи на увазі під 

розвитком, насамперед, якісні іманентні зміни господарського кругообігу, а 

під зростанням – звичне збільшення населення й багатства [21]. 

Капелюшников Р. вважає, що економічне зростання віддзеркалює 

значно вужче коло зв'язків і відносин, ніж економічний розвиток і зазначає, 

що «економічне зростання – це кількісний економічний розвиток, а 

економічний розвиток – якісне економічне зростання» [10].  

Звідси, на наш погляд, вектор розвитку альтернативної енергетики 

України має бути зорієнтований на вихід на траєкторію сталого, 

збалансованого та інноваційного розвитку, і це має бути покладено в основу 

як відповідної стратегії державного регулювання, так і наявних механізмів її 

формування та реалізації. 

Для більш глибокого розуміння сутності і змісту державної політики 

розвитку альтернативної енергетики, необхідно розкрити суб'єктно-об'єктні 

відносини цього процесу. 

Суб’єктами державної політики економіки (в т.ч. альтернативної 

енергетики) є суб’єкти виконання (держава та її інституційні органи: 

законодавчі, виконавчі, судові органи різних рівнів) та суб’єкти впливу 

(громадські та політичні об’єднання, засоби масової інформації, окремі 

особистості).  

Об’єктами державної політики економіки є сфери, галузі, регіони, а 

також явища, ситуації та умови соціально-економічного життя країни, де 

виникли або можуть виникнути проблеми, які не вирішуються 

автоматично або невідкладно, як того вимагають умови нормального  

функціонування економіки й підтримання соціальної стабільності [29]. 

Об'єктами державної політики розвитку альтернативної енергетики, 

на наш погляд, необхідно вважати: сферу альтернативних джерел енергії – 

галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел 
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енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі 

та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел; інвестиційно-

інноваційні процеси в галузі; конкурентне середовище та рівень монополізації 

енергетичного ринку; ціни на альтернативну енергію; структуру ринку 

альтернативної енергетики; вплив альтернативної енергетики на 

навколишнє середовище та добробут суспільства тощо. 

В сучасних умовах у багатьох програмних документах, які 

розробляються з метою активізації державної політики розвитку 

національної економіки, набуло поширеного застосування поняття «механізм 

реалізації державної політики», яке у науковій літературі має різне 

тлумачення.  

Розглядаючи механізм, як цілісну діалектичну сукупність 

взаємопов’язаних, взаємозумовлених і цілеспрямованих принципів, функцій, 

методів, форм, інструментів та важелів державного регулювання економіки з 

метою узгодження інтересів економічних суб’єктів держави, Стоян О. 

пропонує наступне визначення категорії «механізм державного регулювання 

розвитку сфери відновлювальної енергетики» – це сукупність елементів 

державного регулювання відновлювальної енергетики України, його 

напрямів, засобів та методів, які використовуються органами державної 

влади в процесі реалізації функцій щодо забезпечення впливу на 

відновлювальну енергетику та її розвиток з метою досягнення цілей 

енергетичної політики держави у сфері відновлювальної енергетики [19]. 

Крім того, Стоян О.Ю. виокремлює сукупність регулюючих механізмів 

(організаційно-економічний, інституційний, інвестиційно-інноваційний, 

нормативно-правовий, інформаційно-контрольний механізми), що утворює 

технологічну державно-управлінську підсистему, яка разом із суб’єктною 

(органи державної влади) та об’єктною (процес енерговиробництва та 

споживання) підсистемами формують платформу розвитку сфери 

відновлювальної енергетики [19]. 

На нашу думку, механізм реалізації державної політики розвитку 
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альтернативної енергетики, як сукупності принципів, функцій, форм, 

методів, інструментів та спосіб їх застосування суб’єктом впливу (державою) 

по відношенню до об’єкта впливу шляхом створення належних умов для 

виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та 

споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел з метою 

забезпечення сталого, збалансованого та інноваційного розвитку 

національної енергетичної системи, що передбачає раціональне 

використання наявних в країні енергоресурсів, забезпечення національної 

енергетичної безпеки на екологічних засадах та підвищення рівня добробуту 

суспільства. 

Реалії сучасних трансформаційних перетворень в енергетиці 

потребують відповідних обґрунтувань та удосконалення існуючих принципів 

розвитку альтернативної енергетики. 

Згідно Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 р., № 1160-IV, 

принципами державної регуляторної політики повинні бути наступні: 

доцільність; адекватність; ефективність; збалансованість; передбачуваність; 

прозорість та врахування громадської думки [43].  

На наш погляд, основними принципами реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики мають бути:  

 наукової обґрунтованості та законності – врахування об’єктивних 

економічних законів у питаннях розвитку альтернативної енергетики, 

дотримання всіма суб’єктами господарювання існуючого законодавства; 

 комплексності та системності – держава має застосовувати всі 

наявні інструменти впливу на розвиток альтернативної енергетики, а 

механізми державного регулювання мають охоплювати всі рівні та елементи 

галузі; 

 альтернативності та узгодженості – стратегія державного 

регулювання розвитку альтернативної енергетики має розглядатися не тільки 

як процес досягнення стратегічних цілей, але і як процес пошуку 
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альтернативних шляхів досягнення цих цілей, адже завжди існують 

різноманітні варіанти вирішення проблем розвитку альтернативної 

енергетики, які знаходять своє втілення в так званих альтернативних 

стратегіях; має бути узгоджено (гармонізовано) існуюче національне 

законодавства у сфері альтернативної енергетики з вимогами СОТ та 

європейськими стандартами;  

 прозорості та прогнозованості – державне регулювання розвитку 

альтернативної енергетики має носити відкритий та зрозумілий характер для 

всіх суб’єктів господарювання, в тому числі іноземних, а також для 

суспільства; 

 пріоритетності та протекціонізму – держава має зосередити свою 

увагу на першочерговості підтримки альтернативної енергетики та 

реалізовувати політику, спрямовану на захист національних виробників; 

 ефективності та результативності – мінімізація витрат на 

забезпечення процесу державного регулювання розвитку альтернативної 

енергетики та отримання максимально можливого (за наявних витрат) 

результату; 

 соціальної відповідальності – сприяння держави у формуванні 

тісного взаємозв'язку між суб'єктами господарювання у сфері альтернативної 

енергетики та суспільством (місцевою громадою), що характеризується 

взаємними правами та обов'язками з виконання існуючих соціальних норм та 

покладенням різноманітних засобів впливу у разі їх порушення;  

 безпечності та екологічної спрямованості – державне 

регулювання розвитку альтернативної енергетики має реалізовуватись у 

напрямку забезпечення охорони навколишнього середовища та безпечності 

для населення, в тому числі сільських громад [23]. 

При дотриманні вищенаведених принципів відкриються нові 

можливості при здійсненні державної політики розвитку альтернативної 

енергетики та підвищиться дієвість та результативність механізмів її 

реалізації. 
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Важливу роль у питаннях реалізації державної політики розвитку 

альтернативної енергетики відіграють обрані методи, під якими розуміється 

сукупність засобів і прийомів впливу держави через законодавчі й виконавчі 

органи на господарюючі суб’єкти з метою створення або забезпечення умов 

їх діяльності відповідно до національної економічної політики [13]. 

На основі здійсненого аналізу наукових праць можна зазначити, що до 

методів реалізації державної політики, в тому числі розвитку альтернативної 

енергетики, відносяться наступні:  

 правові, які базуються на законодавчо-правових та нормативно-

правових інструментах;  

 адміністративні, які ґрунтуються на застосуванні адміністративних 

актів і процедур, які мають обов'язкову силу;  

 організаційно-економічні, що передбачають організацію діяльності 

суб'єктів регулювання шляхом створення державою умов, виконання яких 

робить таку діяльність економічно вигідною, при цьому держава впливає на 

діяльність суб'єктів регулювання через застосування економічних засобів;  

 соціально-психологічні, які базуються на відкритості інформації 

про стан конкретного сектора державного управління та широкій участі 

суспільства в діяльності суб'єкта регулювання і передбачають роз’яснення і 

популяризацію певних ідей, вплив на інтереси певних соціальних груп, 

статус людей у суспільстві, соціальні умови їх життєдіяльності та 

можливості самореалізації [14; 17; 18; 45; 50]. 

В межах проведеного дослідження нами виокремлено такі механізми 

реалізації державної політики розвитку альтернативної енергетики: 

нормативно-правовий, фінансово-економічний, адміністративний-

організаційний, інформаційно-комунікативний (рис. 1.2). 

Нормативно-правовий механізм державного регулювання ґрунтується 

на системі права держави, зокрема системи нормативно-правових актів, що 

реалізується у вигляді правозастосування та дією системи нормотворення, 

державного контролю та нагляду, правоохоронної, правозахисної та судової   
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Рис. 1.2. Система реалізації державної політики розвитку 

альтернативної енергетики.  

Суб’єкти державної політики розвитку альтернативної енергетики 
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сприяння розширенню використання альтернативних джерел енергії; 

забезпечення екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного 

впливу на стан довкілля в умовах розвитку альтернативної енергетики; 

зменшення залежності України від імпорту енергоресурсів 

Механізми реалізації державної політики 
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альтернативності та узгодженості; прозорості та прогнозованості; 
пріоритетності та протекціонізму; ефективності та результативності; 

соціальної відповідальності; безпечності та екологічної спрямованості 
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Об’єкти державної політики розвитку альтернативної енергетики 
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систем за допомогою яких здійснюється державне регулювання розвитку 

альтернативної енергетики, а саме: додержання правил експлуатації об'єктів 

альтернативної енергетики, що регламентуються нормативно-правовими 

актами, обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької 

діяльності; участь країни у міжнародному співробітництві у сфері 

виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, 

відповідно до законодавства України та її міжнародних договорів тощо. 

Фінансово-економічний механізм є сукупністю інструментів 

фінансового та економічного спрямування за допомогою яких органи 

державної влади забезпечують регулювання процесів у досліджуваній сфері 

та за допомогою яких здійснюється фінансування безпосередніх заходів 

державного регулювання розвитку альтернативної енергетики, в тому числі 

застосування фінансово-економічних важелів і стимулів, передбачених 

законодавством про енергозбереження та охорону довкілля з метою 

розширення використання альтернативних джерел енергії.  

Основними інструментами фінансово-економічного механізму є: 

податки, бюджетні субсидії та субвенції, кредити, митні тарифи, «зелений» 

тариф – економічний механізм, призначений для залучення інвестицій у 

технології використання поновлюваних джерел енергії, величина якого 

коректується залежно від виду генерації та введення потужностей в 

експлуатацію [15]; фінансування заходів у сфері альтернативних джерел 

енергії за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів 

державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не 

заборонених законодавством. 

Адміністративно-організаційний механізм включає сукупність 

адміністративних та організаційних інструментів, які формуються та 

реалізуються органами державної влади у спосіб встановлений нормативно-

правовими актами. За допомогою адміністративно-організаційного механізму 

відбувається взаємодія між елементами системи органів влади та суб’єктів 

альтернативної енергетики.  
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Адміністративно-організаційний механізм державного регулювання 

розвитку альтернативної енергетики функціонує за допомогою інструментів 

дозвільного, адміністративно-контрольного, інституціонального та 

нормативно-правового інструментів, а саме: підключення підприємствами 

електричних мереж (енергопостачальних компаній) об'єктів усіх форм 

власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел до об'єднаної 

енергетичної системи України; підтвердження відповідності 

енергогенеруючих об'єктів об'єктам альтернативної енергетики; 

ліцензування; стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії шляхом 

розробки нормативних документів з метою забезпечення на об'єктах 

альтернативної енергетики охорони довкілля, захисту життя і здоров'я 

людей; видача державою суб’єкту господарської діяльності – виробнику 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та 

коксівного газів, а з використанням гідроенергії – виробленої лише мікро-, 

міні- та малими гідроелектростанціями) гарантії походження електричної 

енергії для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії; створення сприятливих умов для 

спорудження об'єктів альтернативної енергетики; державний нагляд за 

режимами споживання енергії на об'єктах альтернативної енергетики; 

технологічні вимоги щодо виробництва, акумулювання, передачі, постачання 

та споживання альтернативної енергії; додержання єдиних державних норм, 

правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з будівництвом 

(створенням), експлуатацією, виведенням з експлуатації об'єктів 

альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління; державний нагляд за додержанням 

протиаварійного захисту та забезпечення екологічної безпеки при 

використанні альтернативних джерел енергії [47]. 

Інформаційно-комунікативний механізм державного регулювання 

розвитку альтернативної енергетики спрямований на забезпечення реалізації 

балансу інтересів підприємців, громадян та органів державної влади із 
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застосуванням інструментів психологічного спрямування. Інформаційно-

комунікативний механізм є важливим для спрямування державного впливу 

на підтримку розвитку галузі, а інформаційне забезпечення та створення 

можливостей розвитку комунікацій є одним з факторів сталого 

збалансованого та інноваційного розвитку альтернативної енергетики в 

Україні.  

Основою інформаційно-комунікативного механізму державного 

регулювання є: система інформаційної підтримки галузі, комунікацій; 

трансфер технологій; створення бази статистичних даних про ресурси 

альтернативних джерел енергії; запровадження інформативних Інтернет 

ресурсів відповідного тематичного наповнення, що дозволяє суб’єктам 

господарювання в режимі on-line отримувати актуальну інформацію, 

забезпечує просування ідей екологобезпечної відновлюваної енергетики та 

сприяє популяризації альтернативної енергетики серед населення. 

Таким чином, на основі проведених досліджень можна укласти, що 

тільки при забезпеченні реалізації на державному рівні вищевказаних цілей, 

принципів, методів та механізмів державного регулювання розвитку 

альтернативної енергетики, відкриються нові можливості щодо забезпечення 

необхідного рівня енергетичної безпеки України. Крім того, в сучасних 

умовах питання забезпечення національної енергетичної безпеки необхідно 

пов'язувати з дією не тільки внутрішніх, але й зовнішніх загроз. 

 

1.3. Особливості формування та реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики в зарубіжних країнах 

 

Стратегічна мета учасників глобального енергетичного ринку 

(виробників, споживачів і транзитерів паливно-енергетичних ресурсів) 

співпадає і спрямована на забезпечення надійності енергозабезпечення за 

економічно обґрунтованими цінами, підвищення ефективності 

енергоспоживання і зменшення шкідливого впливу на оточуюче середовище. 
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В той же час, пріоритетність і, особливо, конкретні механізми реалізації цієї 

мети значно відрізняються.  

Так, сучасна структура споживання первинної енергії у світі (за 

теплотворною здатністю) виглядає таким чином: нафта – 35 %, вугілля – 23%, 

природний газ – 21 % (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Структура споживання первинної енергії в країнах світу, % [57] 

Вид енергоносіїв Світ Україна 
Країни 

ЄС 
США 

Природний газ 21 41 22 24 

Нафта 35 19 41 38 

Вугілля 23 19 16 23 

Уран  7 17 15 8 

Гідроресурси та інші 

альтернативні джерела  
14 4 6 7 

Всього 100 100 100 100 

 

Отже світове господарство все більше споживає енергії і задоволення 

цих потреб відбувається в основному за рахунок переробки традиційних 

видів енергії, запаси яких є обмеженими, і з кожним роком вони 

скорочуються.  

Згідно з висновками вчених, результатами досліджень, проведених 

недержавними організаціями, статистичними даними, опублікованими 

найбільшими нафтовими компаніями, при нинішніх постійно зростаючих 

темпах споживання нафти та газу їх світові запаси вичерпаються через 40-45 

років [25].  

Тобто пріоритетними тенденціями розвитку світового ринку 

енергоносіїв в ХХІ сторіччі стане виснаження запасів викопного органічного 

палива в першій половині поточного сторіччя, які використовуються для 

виробництва вторинних енергоносіїв і кінцевих видів енергії та збільшення в 

структурі світового виробництва енергії питомої ваги відновлюваних 
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(сонячна, вітрова, геотермальна і т.д.) і нетрадиційних джерел енергії 

(виробництво синтетичного палива з вугілля, метанолу та природного газу, а 

також біомаси і т. і.), які будуть заміщати традиційні джерела енергії, 

насамперед, нафту і природний газ [5]. 

Як наслідок, в сучасних умовах у світі спостерігається підвищений 

інтерес до використання в різних сферах економіки альтернативних 

відновлюваних джерел енергії. Це зв'язано, перш за все, з необхідністю 

охорони навколишнього середовища. Рушійною силою цього процесу є зміни 

в енергетичній політиці країн із структурною перебудовою паливно-

енергетичного комплексу, пов'язаною з екологічною ситуацією і переходом 

на енергозберігаючі і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, в 

промисловості, в житлово-комунальному господарстві тощо.  

Тому новою системою державного управління, спрямованої на 

переосмислення економічної поведінки суб'єктів господарювання для 

багатьох розвинених країн став енергоменеджмент, як нова концепція 

економічної та державноуправлінської думки, спрямована на підвищення 

енергоефективності та заміщення традиційних джерел енергії на 

альтернативні відновлювані [43]. 

Енергетичний менеджмент виник в 80-х роках ХХ століття в країнах 

Західної Європи, США та Японії, як відповідь на виклики першої 

загальносвітової енергетичної кризи. У 2008 р. Міжнародна організація зі 

стандартизації (ISO), що об'єднує 157 країн-членів, почала розробку нового 

міжнародного стандарту ISO 50001 (Система енергоменеджменту – Вимоги з 

керівництва по експлуатації). З цією метою було створено новий технічний 

комітет ISO / TC 242 «Енергоменеджмент» (ISO / TC 242 Energy 

Management). Комітет підготував стандарт ISO 50001, який у 2011 р. був 

прийнятий світовим співтовариством. Мета стандарту полягає в наданні 

країнам, муніципалітетам, підприємствам і корпораціям структурованого і 

всеосяжного керівництва по оптимізації і системного управління процесами 

споживання енергетичних ресурсів з метою безперервного зниження 
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енергетичних і фінансових витрат [20]. 

Трансформаціям в світовій структурі споживання первинних 

енергоресурсів сприяє підписання в 1997 р. Кіотського протоколу, згідно з 

яким промислово розвинуті країни взяли зобов'язання скоротити викиди 

парникових газів. 

Так, наприклад, енергетична стратегія ЄС передбачає вже до 2020 р. 

скорочення на 20% викидів парникових газів у порівнянні з 1990 р. і 

збільшення частки альтернативних джерел в енергобалансі до 20 % [58].  

В результаті, уряд Німеччини припинив роботу 7 найстаріших атомних 

електростанцій Німеччини, які були введені в експлуатацію ще в 70-х роках 

ХХ в. Крім того, було введено мораторій на виконання прийнятого в 2010 р. 

Закону про продовження термінів дії 17 німецьких АЕС. Цей закон 

передбачає, що терміни експлуатації станцій, побудованих до 1980 р. 

збільшаться на 8 років, а АЕС, що побудовані після 1980 р. – на 14 років [52]. 

У зв'язку з рішенням німецького Уряду закрити всі АЕС країни до 2022 

р. в країні планується розширювати використання альтернативних джерел 

енергії [10].  

Уряд Швейцарії також вирішив припинити процес модернізації 

ядерних реакторів і будівництво нових АЕС. В даний час в Швейцарії діють 5 

атомних реакторів, які забезпечують 39% всієї електроенергії, що 

виробляється в країні [3]. 

Відмова Німеччини та Швейцарії від використання АЕС свідчить про 

кардинальний поворот в енергетичній політиці Євросоюзу. Проте повністю 

відмовитися від атомної енергетики за рахунок альтернативної енергетики в 

найближчому майбутньому навряд чи можливо. Відмова від розвитку АЕС 

можлива на нетривалий період: проблема полягає в тому, що частка 

виробництва енергії за всіма альтернативними джерелами має нестабільний 

характер: вона змінюється залежно від наявності ресурсів – вітру, сонця, 

води. Тобто 1000 МВт енергії, що виробляються на АЕС, не еквівалентні 

1000 МВт енергії, що виробляється з альтернативних джерел [3]. 
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В кінці 2012 р. в країнах ЄС була прийнята Директива, яка обмежує 

частку біопалива першого покоління (з традиційної харчової сировини) і 

заохочує розвиток біопалива другого покоління (з непродовольчої сировини). 

У підсумку, станом на 2013 р., на частку біоенергетики в ЄС припадало 

близько 9% валового кінцевого енергоспоживання [30]. 

Програма Європейського співтовариства у сфері відновлюваної 

енергетики отримала назву ALTENER. Цією програмою визначаються рамки 

діяльності з розширення сфери використання відновлюваних джерел енергії. 

Вона також формує частину стратегії Європейського Співтовариства зі 

зниження рівня викидів СО2. В рамках цієї програми надається підтримка 

проектам наступних напрямів: створення інформаційних мереж; створення 

інфраструктури; створення техніко-економічних обґрунтувань; освіта і 

експертна оцінка [23].  

Також надається підтримка розвитку цілого ряду відновлюваних 

джерел енергії, зокрема, малогабаритних гідроелектростанцій, вітроагрегатів, 

сонячних батарей, термальних і геотермальних джерел енергії, використання 

біомаси, біологічного палива, використання відходів.  

Зокрема, переслідується мета зниження рівня забрудненості СО2 

шляхом:  

 збільшення частки відновлюваних джерел енергії на 

енергетичному ринку з 4% до 8%; 

 збільшення об'єму виробництва електроенергії в 3 рази за 

рахунок використання відновлюваних джерел енергії; 

 забезпечення використання біологічного палива на рівні 5% від 

загальної кількості моторного палива. 

Програма ALTENER має сприяти вдосконаленню використання 

місцевих енергоресурсів, ефективному розміщенню суспільних фондів із 

захисту навколишнього середовища, а також консолідації внутрішнього 

ринку і зменшенню залежності Співтовариства від імпорту енергоносіїв. 

Програма здійснює також фінансову підтримку створенню стандартів 
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та інфраструктури відновлюваних джерел енергії в державах – членах ЄС, а 

ключовим її елементом є інтенсифікація розповсюдження інформації щодо 

напрямів розвитку альтернативної енергетики [23].  

Одним зі світових лідерів у використанні альтернативної енергії не 

тільки в ЄС, але і в світі є Німеччина, де 7 % всієї енергії, яка споживається, 

виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії, при цьому 4 % 

припадає на вітрові генератори. Однією з причин цього є послідовна політика 

держави щодо розвитку альтернативної енергетики: в країні був прийнятий 

закон, мета якого – розширення масштабів альтернативної енергетики.  

Слід зазначити, що рушійною силою розвитку альтернативної 

енергетики в Німеччині є дрібні виробники. 

Так, за даними бременської дослідницької компанії Trend: research, 

35% усієї виробленої в країні з поновлюваних ресурсів електроенергії 

припадає на домогосподарства, які встановили сонячні батареї на дахах 

будинків або купують біопаливо у навколишніх фермерів, ще 25% – на 

фермерів і компанії, що спеціалізуються на біоенергетиці. При цьому на 

чотири найбільші енергокомпанії, E.On, EnBW, RWE і Vattenfall, припадає 

всього 5% від сукупних «зелених» потужностей, загальний обсяг яких 

становить 73 ГВт. Слід зазначити, що домогосподарства в Німеччині 

створюють кооперативи і за допомогою урядових грантів і пільгових 

кредитів від банку KfW будують заводи з виробництва електроенергії з 

біопалива, сировину для якого поставляють місцеві фермери. На кінець 2014 

р. у Німеччині 92 села повністю забезпечували власні потреби в 

електроенергії за рахунок заводів, що працюють на біопаливі, а 350 

невеликих міст і сільських поселень вивчали або реалізовували подібні 

проекти [1]. 

У Великобританії умови для розвитку альтернативної енергетики 

виявилися сприятливими завдяки стабільному субсидуванню з 2011 р., а 

також підтримці суспільства та інноваційним інструментам фінансування, 

завдяки яким сукупні встановлені потужності зросли за останні роки в 2-4 
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рази. 

Слід зазначити, що Британська альтернативна енергетика знаходиться 

в авангарді інноваційних способів фінансування глобальної відновлюваної 

енергетики: це одна з небагатьох сфер, де інституціональні інвестори 

здійснюють прямі інвестиції. Так, девелопери для фінансування будівництва 

випускають «сонячні облігації», а приватні особи інвестують через такі 

компанії, як Abundance Generation, що використовують модель 

краудфандінга для залучення інвесторів до невеликих проектів (наприклад, 

встановлення панелей на дахах шкіл). Також у Великобританії поширилися 

фонди, які інвестують в сонячну енергетику, а їх паї обертаються на біржі 

(ETF) [27]. 

Інколи поля з сонячними панелями викликають протести місцевого 

населення, тому за наполяганням власників землі при встановленні сонячних 

панелей у Великобританії на полях передбачаються заповідники для тварин і 

польових квітів, а самі поля доступні для пасовищ [27]. 

Отже, субсидування, громадська підтримка та креативні схеми 

фінансування роблять Великобританію привабливою для розвитку цього 

виду альтернативної енергетики. 

Слід зазначити, що майже в усіх розвинутих країнах відбувається 

також стрімке зростання «вітряного» енерговиробництва, яке стимулюється 

різноманітними способами. Найпопулярнішими є пільгові програми (в сфері 

оподаткування, тарифоутворення), зокрема, введення «зелених тарифів», що 

зобов'язують енергорозподільні компанії купувати електроенергію, 

вироблену вітроелектростанціями (ВЕС), за ціною, яка у декілька разів 

перевищує середню вартість електроенергії в країні. Деякі держави 

використовують й інші методи стимулювання вітроенергетики, наприклад, в 

США запроваджено дотаційний механізм податкових пільг: кожна 

новозбудована ВЕС за кожний вироблений 1 кВт-ч одержує $0,015 протягом 

10 років [23]. 

США поставили завдання довести потужність вітроенергетичних 
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установок до 2020 р. до 120 тис. МВт. Станом на 2018 р. вітряні 

електростанції були побудовані в 34 штатах [31]. 

Один з найдієвіших стимулів до впровадження відновлюваних джерел 

енергії у Франції є запровадження «зеленого» тарифу: держава купує за 

завищеними цінами надлишки електроенергії, виробленої за допомогою 

сонячних панелей, і тим самим допомагає власникам окупити витрати на їх 

встановлення [56].  

Активно ринок вітроенергетики освоює Китай: з 2005 по 2010 рр. в цій 

країні потужність вітроенергетичних установок збільшилася в 35 разів – з 

1,26 до 44,73 ГВт. Вже в 2012 р. Китай мав загальну встановлену потужність 

– 67,7 ГВт і займав лідируючі позиції у світі. У країнах ЄС також ефективно 

діє законодавство, що сприяє розвитку ринку вітроенергетики. 

Європейськими лідерами зі впровадження вітроенергетики є Німеччина, 

Великобританія, Іспанія, Італія, Франція і Португалія. У 2014 р. європейські 

вітроенергетичні установки виробили близько 12 ГВт, що значно більше, ніж 

було отримано від газу і вугілля [31]. 

Динамічний розвиток енергетичних кооперативів в розвинутих країнах 

можна пояснити ініціативністю місцевих громад та всебічною і дієвою 

державною підтримкою. 

Щорічно компанією EYGM Limited публікується «Індекс 

привабливості країн для розвитку галузі відновлюваної енергетики». Згідно з 

останнім рейтингом, який було опубліковано у листопаді 2017 р., передові 

позиції в рейтингу в порівнянні з попереднім дослідженням зберегли тільки 

дві країни – Німеччина і Японія завдяки позитивним змінам, які уряди цих 

країн внесли в законодавство та енергетичну політику. У числі країн, які 

поліпшили свої позиції в рейтингу, знаходиться Індія, Уряд якої прийняв ряд 

законів, спрямованих на стимулювання державних і приватних інвестицій у 

розвиток «зеленої» енергетики. Також піднялися в рейтингу Бразилія, ПАР, 

Чилі і Кенія, які планують реалізацію декількох великих проектів у сфері 

альтернативної енергетики. Значні інвестиції направляються на «зелену» 
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енергетику в Ізраїлі та Нідерландах, що також поліпшило позиції цих країн у 

рейтингу. Країни ж, які вживали заходи законодавчого характеру, спрямовані 

на дискримінацію альтернативних джерел енергії, зниження величини 

«зелених» тарифів, проводили половинчаті реформи втратили свої позиції в 

рейтингу 2018 «Індекс привабливості країн для розвитку галузі 

відновлюваної енергетики» (Великобританія, Австралія, Італія та Іспанія) 

[23].  

Отже, узагальнення світового досвіду державного регулювання 

розвитку альтернативної енергетики, особливо досвіду тих країн, що досягли 

найкращих результатів, дозволило виявити раціональні підходи, механізми та 

інструменти для використання в українській державноуправлінській практиці 

стимулювання розвитку альтернативної енергетики.  

Світова практика свідчить, що держава є основним ініціатором 

розвитку альтернативної енергетики, яка, з одного боку, встановлює правила 

функціонування альтернативної енергетики, а з іншого – забезпечує 

необхідну правову та ресурсну підтримку, включаючи фінансування та 

пільгове оподаткування. Більшість країн успішно розвиває альтернативну 

енергетику за рахунок потужної підтримки з боку держави, розробки програм 

та стратегій розвитку альтернативної енергетики, надаючи фінансову та 

організаційну підтримку господарюючим суб’єктам. Розвитку 

альтернативної енергетики в світі також сприяють позитивне ставлення та 

всебічна підтримка цієї сфери Світовим банком та міжнародними банками, 

неурядовими організаціями, громадянським суспільством. 

Досвід розвинених країн свідчить, що інвестиції в розвиток 

енергоефективних технологій та альтернативних джерел енергії дають 

поштовх для інноваційного розвитку держави, підвищення 

конкурентоспроможності його промисловості на зовнішніх ринках, 

дозволяють значно знизити забруднення на навколишнє середовище і 

знизити витрати населення на енергоресурси. Крім того, це стимулює 

створення нових робочих місць, особливо в депресивних регіонах. Тому 
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конкурентоспроможність альтернативної енергетики та її роль будуть 

зростати, що зумовить майбутню стратегію розвитку країн світу, в першу 

чергу, розвинутих. Тому розвиток альтернативної енергетики в Україні за 

відповідної підтримки держави та громадянського суспільства має стати 

одним з основних чинників подолання сучасної економічної кризи та 

підвищення рівня національної енергетичної безпеки.  
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РОЗДІЛ 2. 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Рівень розвитку альтернативної енергетики в Україні, як 

об’єкту державної політики 

 

Загальновідомо, що за запасами викопних вуглеводневих паливно-

енергетичних ресурсів Україна належить до відносно забезпечених країн 

світу. Однак, в найближчі роки ставить перед собою мету значно скоротити 

залежність від викопних, в тому числі імпортних енергоресурсів (в першу 

чергу природного газу) шляхом розширення потужностей альтернативної 

енергетики. 

Так, наприклад, на сайті Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України було проведено опитування на тему: «Як на Вашу 

думку, можна досягти зменшення споживання природного газу в Україні?». 

Більшість респондентів (36%) серед інших варіантів відповіді на поставлене 

запитання зазначили, що зменшення споживання природного газу в Україні 

можна досягти шляхом широкого використання альтернативних джерел 

енергії [27]. 

Отже альтернативні джерела енергії можуть компенсувати недоліки 

існуючої енергетичної системи, адже запаси енергії сонця, води, вітру та 

біологічної сировини в країні практично невичерпні та сприятимуть 

економічному зростанню за рахунок скорочення витрат на енергію в усіх 

сферах господарювання.  

В останні роки зафіксовано динамічний розвиток української «зеленої» 

енергетики: встановлено 813 МВт нових потужностей (в які інвестовано 

понад 730 млн. євро), що майже втричі більше, ніж встановлено об’єктів 

відновлюваної електроенергетики впродовж 2018 р. (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики, 

що працюють за «зеленим» тарифом (в т.ч. СЕС домогосподарств), МВт [19]. 

 

Так, протягом 2018 р. в Україні встановили: 646 МВт сонячних 

електростанцій; 70 МВт СЕС приватних домогосподарств; 68 МВт 

вітроелектростанцій; 13 МВт станцій, що генерують електроенергію з 

біомаси; 12 МВт об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу; 4 МВт 

малих ГЕС. Загалом, на 1 січня 2019 р. в Україні введено у дію 2240 МВт 

потужностей, які генерують «чисту» електроенергію, що у 1,5 разу більше, 

ніж на кінець 2018 р. (близько 1500 МВт) [19]. 

Позитивною є також динаміка зростання частки «чистої» енергії в 

загальному обсязі генерування: з 2014 р. по 2018 р. вона збільшилася більш 

ніж у 1,5 рази – з 3,9% до 6,7% (підвищення майже на 1% щорічно), зокрема: 

в споживанні електроенергії – з 7,4% до 8,6%; системах опалення – в більш 

ніж два рази з 3,4% до 7,6%. 

Ці результати можуть свідчити про ефективність тих законодавчих 

змін, які були розроблені та реалізуються державою, а саме:  
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 стимулюючий тариф на тепло «не з природного газу»; 

 «зелений» тариф, прив’язаний до курсу євро для всіх видів 

генерації «чистої» енергії; 

 збільшений «зелений» тариф на електроенергію з біомаси та 

біогазу до 12,4 центи/кВт*год.; 

 можливість укладати довгострокові договори на продаж «чистої» 

електроенергії за «зеленим» тарифом; 

 надбавка до «зеленого» тарифу за використання українського 

обладнання тощо [24].  

Тому не випадково, що за даними звіту ОЕСР щодо моніторингу 

реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 р., прогрес у 

галузі альтернативних джерел енергії перебуває на етапі від проміжного та 

успішного (рис. 2.2).  

 

 

 

Рис. 2.2. Моніторинг галузі альтернативної енергетики [31]. 

 

Цільовий показник у розмірі 7% частки відновлюваних джерел енергії 

у виробництві електроенергії до 2020 р. було виконано. Завдяки значному 

збільшенню введення в експлуатацію потужностей альтернативної 

енергетики у 2019 р. був досягнутий значний прогрес у напрямку виконання 
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інших завдань у секторі відновлюваної енергетики (за винятком транспортної 

галузі) [31].  

Значний прогрес досягнуто у забезпеченні законодавчої підтримки 

відновлюваної енергетики, зокрема, затвердження КМУ правил про 

проведення відповідних аукціонів та адміністратора аукціонної системи. 

Крім цього, вживалися заходи зметою залучення іноземних інвесторів до 

галузі із дуже сприятливими вхідними тарифами.  

Прогрес у напрямку збільшення частки відновлюваних джерел енергії у 

загальному постачанні первинної енергії та кінцевому споживанні енергії 

перебуває на проміжному етапі. Однак у розвитку технологій зберігання 

енергії та гнучкості виробничих потужностей, що буде необхідним для 

забезпечення ефективного збалансування різної продукції електроенергії з 

відновлюваних джерел енергії, зафіксовано незначний  прогрес. Крім цього, 

не було забезпечено відповідної урядової підтримки та необхідних 

законодавчих положень [31].  

Внесок альтернативних джерел енергії в загальний баланс 

єнергозабезпечення України значною мірою забезпечується за рахунок 

виробництва електроенергії гідроелектростанціями, а також за рахунок 

використання твердого палива для обігріву житла, біомаси для 

технологічного опалювання в деревообробній промисловості і виробництва 

електроенергії на ТЕЦ. Згідно з національним енергетичним балансом частка 

відновлюваних джерел енергії в загальному обсязі виробництва первинної 

енергії в Україні складає лише біля 2% [68].  

Так, згідно з даними «Енергетичного балансу України в 2019 р.», 

підготовленого Державною службою статистики, на частку відновлюваних 

джерел енергії припадало 2,7% від загальних поставок первинної енергії, а у 

промисловості частка альтернативної енергії становила 5,88% [40]. 

І це при тому, що Україна має значний технічно-досяжний потенціал 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, який становить понад 98,0 млн. т умовного палива (у. п.) на рік 
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(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Технічно-досяжний потенціал виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії (ВДЕ) та видів палива в Україні [51] 

№  

з/п 
Напрями освоєння ВДЕ 

Річний технічно-

досяжний енергетичний 

потенціал, млн. т у. п. 

1. Вітроенергетика 28,0 

2. Сонячна енергетика, в тому числі 6,0 

2.1. - електрична 2,0 

2.2. - теплова 4,0 

3. Мала гідроенергетика 3,0 

4. Біоенергетика, в тому числі: 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 паливно-

енергетичних ресурсів 
98,0 

 

При цьому, найбільшу питому вагу в обсязі потенціалу виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

складають біоенергетика – 31,6%, вітроенергетика – 28,6% та енергія 

довкілля (теплові насоси) – 18,4%. 

Станом на кінець 2019 р. в Україні встановлена потужність об'єктів 

альтернативної енергетики, яким надано «зелений» тариф, становить 1051,9 

МВт, з яких у 2019 р. було введено 54,8 МВт. 

Зазначеними об'єктами у 2016 р. вироблено 1,28 млрд. кВт / год. 

електроенергії (табл. 2.2). 

В цілому за період 2010-2016 рр. встановлена потужність об'єктів 

альтернативної енергетики України, що працюють за «зеленим» тарифом 

збільшилася в 7 разів до 1051,9 Мвт, а обсяги виробленої електроенергії 

збільшились у 5,3 рази. 
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Таблиця 2.2 

Встановлена потужність та обсяги виробленої за «зеленим» тарифом 

електроенергії об'єктами альтернативної енергетики в Україні [47]. 

Напрям 

відновлюваної 

енергетики 

Встановлена потужність, 

МВт 

Виробництво 

електроенергії,  

млн. кВт*год. 

2010 р. 2015 р. 2017 р.  2019 р. 2010 р. 2015 р. 2017 р. 2019 р. 

Вітроенергетика 76,6 193,8 513,9 432,7 49,2 257,5 1171,5 592,0 

Сонячна енергетика 2,5 371,6 818,9 473,7 0,5 333,6 485,2 428,1 

Мала 

гідроенергетика 
62,5 73,5 80,3 89,5 192,5 171,9 250,7 137,2 

Біомаса 4,2 6,2 35,2 38,7 0,002 17,7 60,9 58,8 

Біогаз - - 13,9 17,2 - - 39,3 65,4 

Всього 145,8 645,1 1462,2 1051,9 242,2 780,7 2007,6 1281,4 

 

Зазначеними об’єктами у 2019 р. вироблено 2173 тис. Гкал, що на 90 % 

більше ніж у 2013 р., зокрема вироблено теплової енергії: об’єктами сонячної 

енергетики – 0,87 тис. Гкал; тепловими насосами – 6,4 тис. Гкал; об’єктами 

біоенергетики – 2165,8 тис. Гкал. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Виробництво теплової енергії об'єктами альтернативної енергетики  

в Україні, 2019 р. [19]. 

Напрям 

відновлюваної 

енергетики 

Загальна кількість 

об'єктів відновлю-

ваної енергетики 

Встановлена 

потужність, МВт 

Вироблено 

теплоенергії, тис. 

Гкал  

Сонячна 

енергетика 
20 0,81 0,87 

Теплові насоси 43 5,56 6,4 

Біоенергетика 822 1552,3 2165,8 

Всього 885 1558,6 2173 

 

Слід зазначити, що виробництво теплової енергії об’єктами 

відновлюваної енергетики дало можливість замістити 253 млн. м
3
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природного газу [19]. 

При цьому Україна значно відстає від розвинених країн в плані 

впровадження біоенергетики, незважаючи на те, що в нашій країні є 

сприятливі умови для виробництва різних видів біопалива. Адже за даними 

Державної служби статистики за 2013 р. на частку біомаси у валовому 

кінцевому енергоспоживанні доводилося лише 2,28%. Це більше, ніж в 2012 

р. на 23%, але в цілому вкрай недостатньо [30]. 

Важливим напрямком розвитку альтернативної енергетики в Україні є 

виробництво альтернативних видів палива. 

Тільки протягом 2019 р. Держенергоефективності кваліфіковано 26 

когенераційні установки, із них в якості основного палива використовують 

природний газ – 20 установок, скидний енергетичний потенціал (коксовий, 

доменний, конверторний гази) – 6 установок. Однак цього недостатньо 

враховуючи існуючий потенціал розвитку виробництва альтернативних видів 

палива в Україні. 

Обсяг виробництва альтернативних видів палива в Україні за період 

2018-2019 рр. склав 6664759 т умовного палива (табл. 2.4). 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про альтернативні види 

палива» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.04 № 1307 

Агентство здійснює ідентифікацію палива як альтернативного [8].  

У 2019 р. Агентством видано 75 свідоцтв про належність палива до 

альтернативного, із них 29 свідоцтв на тверде паливо та 46 свідоцтв на рідке 

сумішеве паливо. Крім того, за даними НЕК «Укренерго», згідно з виданими 

технічними умовами, у 2015 р. на об’єктах енергетики, що виробляють 

електроенергію з відновлюваних джерел, планується приєднання 

потужностей в обсязі 2401 МВт, з яких: 1178 МВт – на об’єктах 

вітроенергетики; 1198 МВт – на об’єктах сонячної енергетики; 5 МВт – на 

об’єктах малої гідроенергетики; 20 МВт – на об’єктах біоенергетики. 

До недоліків державного регулювання розвитку альтернативної 

енергетики в Україні слід віднести той факт, що станом на 01.01.20 р. без 
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свідоцтв про отримання «зеленого» тарифу працювало 25 об’єктів 

енергетики, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел 

встановленою потужністю 28,4 МВт та 15 об’єктів – з вторинних 

енергетичних ресурсів загальною потужністю 585,9 МВт.  

Таблиця 2.4 

Обсяги виробництва альтернативних видів палива в Україні [19]. 

Види палива 

Вироблено (видобуто) продукції  

станом на 01.01.2020 р. 

натуральні од. 

(т, тис. м
3
) 

відносні од. 

т у. п. т н. е. 

Тверде біопаливо, т 1082456 671123 469786 

Біодизель,  - - - 

Паливний біоетанол, т 24678 22457 15720 

Біогаз, т 24661 20962 14673 

Фрезерний торф та 

торфобрикети, т 
462089 217182 152027 

Промисловий газ, в тому 

числі: 
29839141 5733035 4013125 

коксовий газ, тис. м
3
 3114771 1790993 1253695 

доменний газ, тис. м
3
 26374053 3771490 2640043 

газ метан, тис. м
3
 72300 78807 55165 

сланцевий газ, тис. м
3
 - - - 

конверторний газ, тис. м
3
 - - - 

феросплавний газ, тис. м
3
 278017 91746 64222 

Низьконапірний газ з 

нафтогазових родовищ  (тис. 

м
3
 

- - - 

Синтетичне паливо, в тому 

числі: 
- - - 

газоподібне тис. м
3
 - - - 

рідке, тис. м
3
 - - - 

Всього по Україні  6664759 4665331 

 

Зазначеними об’єктами у 2014 р. було вироблено 1486,5 млн. кВт / год. 
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І ця ситуація вимагає відповідного врегулювання відповідно до чинного 

законодавства [19]. 

Слід зазначити, що згідно із Законом України «Про альтернативні 

джерела енергії», основними засадами державної політики у сфері 

альтернативних джерел енергії є:  

 додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення 

негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об'єктів 

альтернативної енергетики, а також при передачі, транспортуванні, 

постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних 

джерел;  

 нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, 

виробленої з альтернативних джерел, з метою економного витрачання 

традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності 

України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і раціонального 

споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, виробленої з 

альтернативних джерел;  

 додержання умов раціонального споживання та економії енергії, 

виробленої з альтернативних джерел;  

 додержання безпеки для здоров'я людини на об'єктах 

альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, 

транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з 

альтернативних джерел;  

 додержання законодавства всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з 

виробництвом, збереженням, транспортуванням, постачанням, передачею і 

споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел;  

 науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної 

енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних досягнень у 

цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних 

закладах;  

 залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка 
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підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі шляхом 

розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих програм розвитку 

альтернативної енергетики [35].  

З усього вищенаведеного переліку основних завдань державної 

політики у сфері альтернативних джерел енергії, можна засвідчити лише 

наявність тенденції нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, 

виробленої з альтернативних джерел. Тоді як всі інші потребують негайного 

вирішення на державному рівні, особливо це стосується додержання 

законодавства та екологічної безпеки у сфері виробництва і споживання 

енергії, виробленої з альтернативних джерел. 

Енергетична безпека є невід'ємною складовою економічної і 

національної безпеки України, необхідною умовою існування і розвитку 

держави. В сучасному розумінні гарантування енергетичної безпеки - це 

досягнення стану технічно надійного, стабільного, економічно ефективного і 

екологічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і 

соціальної сфери країни, а також створення умов для формування і реалізації 

політики захисту національних інтересів у енергетичній сфері. Сучасний 

рівень енергетичної безпеки та розвитку енергетики України, в тому числі 

альтернативної є незадовільним, а саме: 

 нераціональна структура паливно-енергетичного балансу країни;  

 зниження ефективності виробництва і транспортування 

енергетичних продуктів;  

 надвисока енергоємність споживання енергетичних продуктів в 

галузях економіки і соціальній сфері;  

 високий рівень шкідливого впливу об'єктів енергетики на 

оточуючу середовище значна частка імпорту в балансі енергоспоживання 

[15]. 

При цьому існуючі механізми державної політики розвитку 

національної енергетики, в тому числі альтернативної не сприяють: 

 забезпеченню на державному рівні соціальної спрямованості 
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енергетичної політики щодо енергозабезпечення населення;  

 надійному та ефективному функціонуванню і розвитку галузей і 

підприємств паливно-енергетичного комплексу;  

 надійному забезпеченню енергетичними ресурсами потреб 

національної економіки і населення в об'єктивно необхідних обсягах;  

 зменшенню шкідливого впливу від діяльності об'єктів паливно-

енергетичного комплексу на оточуючу середовище і населення відповідно до 

внутрішніх і міжнародних норм та стандартів [25]. 

Отже, зусилля, що прикладаються на державному рівні у вигляді 

формування різних програм і стратегій, таких, наприклад, як «Енергетична 

стратегія України на період до 2035 року» та інші, складені без чіткого 

визначення джерел фінансування, визначення термінів виконання і 

відповідальних за їх реалізацію як за етапами, так і в цілому, залишаються 

лише задекларованими документами, які не виконуються і не сприяють 

досягненню основної мети – підвищення рівня енергетичної безпеки держави 

в довгостроковому періоді. А існуючі механізми державної політики не 

гармонізовані і не достатньо погоджені з глобальною політикою 

енергобезпеки, енергоефективності і енергозбереження.  

Тому в сучасних умовах на державному рівні необхідно надавати 

першочергову увагу розвитку альтернативних джерел виробництва енергії в 

Україні. Тому освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії слід 

розглядати, як важливий чинник підвищення рівня енергетичної безпеки 

України і зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля.  

Таким чином, враховуючи аналіз наведеної інформації щодо сучасного 

стану альтернативної енергетики в Україні, слід зазначити, що 

результативність механізмів державної політики її розвитку в сучасних 

умовах є недостатньою і потребує суттєвого підвищення. Альтернативна 

енергетика має зіграти важливу роль у подоланні економічної кризи і 

підвищити рівень енергетичної незалежності України. Тому кожний регіон 

країни має ефективно використовувати, як мінімум, кілька джерел 
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альтернативної енергії: біомасу, воду, вітер, геотермальну і сонячну енергію. 

Для цього необхідно підвищити результативність механізмів державної 

політики розвитку альтернативної енергетики, що сприятиме сталому 

розвитку України і підвищенню рівня енергетичної безпеки держави. 

 

2.2. Нормативно-правове забезпечення державної політики 

розвитку альтернативної енергетики 

 

В сучасних умовах в Україні збільшення питомої ваги енергетики, 

заснованої на нетрадиційних відновлюваних джерелах енергії вимагає 

відповідного законодавчого забезпечення державної політики розвитку 

альтернативної енергетики в Україні.  

Фундаментальним законодавчим актом, який визначає правові, 

економічні, екологічні, організаційні та державно-управлінські засади 

використання альтернативних джерел енергії та сприяє розширенню їх 

використання у паливно-енергетичному комплексі країни є Закон України 

«Про альтернативні джерела енергії», який вступив у дію у 2003 р. 

Згідно з цим Законом цілями державної політики розвитку 

альтернативної енергетики в Україні є: 

 створення умов для розвитку відновлюваної енергетики, 

диверсифікації енергоресурсів, оптимізації енергетичного балансу;  

 виконання Україною зобов’язань, взятих відповідно до 

Протоколу про вступ до Світової організації торгівлі та Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства; 

 підвищення інвестиційної привабливості сфери відновлюваної 

електроенергетики України; 

 запровадження дієвого механізму видачі гарантії походження 

електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють 

електричну енергію з альтернативних джерел енергії; 

 стимулювання приватних домогосподарств до використання 
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вітроустановок [7]. 

Згідно з вищенаведеними цілями розвитку цієї галузі, державна 

політика у сфері альтернативних джерел енергії передбачає:  

 розроблення загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у 

сфері альтернативних джерел енергії, а також їх наукове, науково-технічне та 

фінансово-економічне супроводження, розробку і виконання завдань 

відповідних загальнодержавних цільових наукових та науково-технічних 

програм;  

 розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх 

компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і 

стандартів, методичних документів щодо використання альтернативних 

джерел енергії;  

 координацію та узгодження галузевих і місцевих програм у сфері 

альтернативних джерел енергії із загальнодержавними програмами;  

 здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері 

альтернативних джерел енергії та за виконанням загальнодержавних програм 

у цій сфері [33]. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про електроенергетику» 

гарантія походження електричної енергії – електронний документ, який 

підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії 

вироблена з альтернативних джерел енергії може видаватися тільки органом 

державної влади [36]. 

Одним з найбільш впливових інструментів стимулювання розвитку 

відновлюваної енергетики в Україні є застосування «зеленого» тарифу для 

електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.  

На законодавчому рівні «зелений» тариф був введений в Україні в 2009 

р. з дією до 2030 р.  

В Україні величина «зеленого» тарифу є добутком роздрібного тарифу 

для другого класу споживачів (напруга до 35 кВ) на підвищувальний 

коефіцієнт, який встановлюють для кожного виду альтернативної енергетики 



 52 

окремо. Базовий тариф щомісяця залежно від офіційного курсу гривні 

коригує НКРЕКП.  

Одним з найбільш впливових інструментів державної політики 

стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в контексті підвищення 

енергоефективності та енергозбереження в Україні є застосування «зеленого» 

тарифу для електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.  

Законом України «Про електроенергетику» передбачено встановлення 

«зеленого» тарифу для стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 

використанням гідроенергії – вироблену лише малими 

гідроелектростанціями) [36]. 

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо встановлення «зеленого» тарифу», який був прийнятий 25 

вересня 2008 р. («зелений» тариф був введений в Україні в 2009 р. з дією до 

2030 р.), «зелений» тариф – це спеціальний тариф, за яким закуповується 

електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що 

використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та 

коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими 

гідроелектростанціями).  

Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками 

електроенергії (енергоринком) від наступних джерел: 

 Малі гідроелектростанції (встановленою потужністю до 10 МВт); 

 Вітрові електростанції; 

 Сонячні електростанції; 

 Електростанції, що використовують біомасу як паливо. 

Зелений тариф може використовуватись виробником протягом 10 років 

з моменту встановлення [6].  

Також цим законом уточнено поняття «альтернативні джерела енергії», 

а саме, – це відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, 

вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія 
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біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, 

біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та 

коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення 

скидного енергопотенціалу технологічних процесів [6]. 

Інституційне забезпечення державної політики енергоефективності та 

енергозбереження в Україні покладено на Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності), 

яке було створено 9 грудня 2010 р. Указом Президента України № 1085/2010.  

До основних завдань агенства Держенергоефективності належать:  

 реалізація державної політики у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива; 

  здійснення державного контролю у сфері ефективного 

використання ПЕР; 

 забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива в енергетичному балансі України [52]. 

Посилену увагу політиці енергоефективності та енергозбереженню на 

державному рівні стали приділяти лише у 2014-2015 рр. До цього часу 

протягом чверть століття державна підтримка енергоефективності та 

енергозбереження мала фрагментований та несистемний характер і 

переважно реалізовувалась тільки на рівні окремих міст та органів місцевої 

влади. 

Так, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015 р. передбачав прив’язку 

«зеленого» тарифу до курсу євро до 2030 року, що дозволяє нівелювати 

існуючі ризики інфляції. Також скасовано вимогу щодо «місцевої складової» 

та запроваджено надбавку до тарифу за використання українського 

обладнання.  

Так, для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 р. по 31 грудня 2024 р. 
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об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг 

будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють 

електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та 

коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та 

малими гідроелектростанціями), до «зеленого» тарифу встановлюється 

надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського 

виробництва, яка є фіксованою і визначена відсотках. Так, при рівні 

використання обладнання українського виробництва в 30% розмір надбавки 

до «зеленого» тарифу складає 5%, а при рівні використання обладнання 

українського виробництва в 50%, розмір надбавки до «зеленого» тарифу 

складає 10% [5]. 

20 листопада 2012 р. вступив у дію Закон України № 5485-VI «Про 

внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо 

стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» 

(набув чинності 1 квітня 2013 р.), яким приведено у відповідність до 

європейського законодавства термін «біомаса» [37]. 

Вищезазначений Закон, також: вводить «зелений» тариф на 

електроенергію, вироблену з біомаси тваринного походження, промислових 

або побутових відходів, що здатні до біологічного розкладу та біогазу; 

вводить терміни та диференціює «зелений» тариф для мікро -, міні - та малих 

ГЕС; передбачає введення «зеленого» тарифу для окремих черг будівництва 

електричних станцій, які виробляють електричну енергію з альтернативних 

джерел енергії, в залежності від дати їх введення в експлуатацію; зменшує 

величину «зеленого» тарифу для сонячних електростанцій, що вводяться в 

експлуатацію з квітня 2013 р.; дозволяє приватним домогосподарствам з 2014 

р. продавати електроенергію від встановлених на своїх дахах сонячних 

батарей без ліцензії. Разом з тим, Закон було доповнено статтею 17-3 

«Місцева складова при створенні об’єкта електроенергетики» в якому 

визначено вимоги до розміру місцевої складової та встановлено порядок її 

розрахунку для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з 
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відновлюваних джерел та мають намір отримати «зелений» тариф [37]. 

Важливою складовою державної політики розвитку альтернативної 

енергетики в Україні до 2020 р. є Національний план дій з відновлюваної 

енергетики до 2020 р., який передбачає залучення близько € 17 млрд. 

інвестицій. Тому щоб залучити приватних інвесторів вкладати кошти в 

альтернативну енергетику, Уряд прийняв цілий ряд стимулюючих 

законодавчих актів. 

Наприклад, постанова №293 «Про стимулювання заміщення 

природного газу в сфері теплопостачання» передбачає компенсаційні заходи 

при виробництві теплової енергії для потреб населення з будь-яких видів 

палива та енергії за винятком газу. У Державному бюджеті щорічно 

передбачається компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової 

енергії з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім газу. 

Іншим важливим документом є постанова №453 «Про стимулювання 

заміщення природного газу при виробництві теплової енергії для установ і 

організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів». Цим 

документом для бюджетних установ та організацій введений в дію 

інвестиційно-привабливий тариф на виробництво теплової енергії з 

використанням будь-яких видів палива за винятком газу [31]. 

Виконання цих документів, а також ряду інших рішень 

адміністративного характеру дозволили скоротити споживання газу 

теплокомуненерго для виробництва теплової енергії для потреб населення і в 

бюджетній сфері. 

У 2014 р. було розпочато роботу щодо зміни Енергетичної стратегії 

України, в основі якої лежать принципи, закладені в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

При цьому Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

передбачала реалізацію Нової політики енергетичної незалежності шляхом:  

 інтеграції української енергосистеми в мережу європейських 

енергосистем ENTSO-E; 
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 модернізації інфраструктури паливно-енергетичного комплексу; 

 диверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв; 

 підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з 

використанням альтернативних джерел енергії;  

 запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного 

сектору відповідно до міжнародних стандартів [6]. 

До речі, оподаткування альтернативної енергетики є важливою 

складовою державного регулювання розвитку цієї сфери в Україні. 

Особливості оподаткування прибутку підприємств, що працюють у сфері 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, визначено 

Податковим кодексом. 

Так, пунктом 158.1 статті 158 Кодексу передбачено звільнення від 

оподаткування 80% прибутку підприємств, отриманого від продажу на 

митній території України товарів власного виробництва за переліком, 

встановленим Кабінетом Міністрів України. Зазначений перелік затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1005. 

Пунктом 158.2 статті 158 передбачено звільнення від оподаткування 

50 % прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та 

реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до 

Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються 

розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та 

енергоефективних проектів. Порядок включення до Державного реєстру 

затверджено наказом НАЕР від 01.04.08 № 49. 

Пунктом 197.16 статті 197 передбачено звільнення від оподаткування 

операцій із ввезення на митну територію України енергозберігаючих 

матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих. Перелік таких 

товарів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 

2008 року № 444 «Питання ввезення на митну територію України 

енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих». 

Пунктом 2 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» 
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передбачено тимчасове, до 1 січня 2019 р., звільнення від сплати податку на 

додану вартість операцій із постачання техніки, обладнання, устаткування, 

визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», на 

території України операцій з імпорту за кодами УКТ ЗЕД, визначеними 

статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», техніки, 

обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих 

і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і для виготовлення 

та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання 

біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, 

а також технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних 

сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари 

не виробляються в Україні. Порядок ввезення на митну територію України 

техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що 

використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання 

біологічних видів палива затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 травня 2011 р. № 581 [15]. 

Пунктом 15 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» 

передбачено звільнення від оподаткування прибутку виробників біопалива, 

отриманого від продажу біопалива, прибутку підприємств, отриманого ними 

від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії 

та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів 

палива, прибутку виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених 

статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива» для 

виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому 

числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, 

які споживають біологічні види палива, одержаного від продажу зазначеної 

техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території 

України [15]. 

Слід зазначити, що встановлення «зеленого» тарифу за умови 

дотримання розміру місцевої складової суперечило міжнародним 
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зобов’язанням України, взятим відповідно до Протоколу про вступ України 

до Світової організації торгівлі та Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства [2]. 

Як наслідок, 2 жовтня 2014 р. Секретаріат Енергетичного 

Співтовариства листом № ECS-7/13 розпочав процедуру вирішення спору 

проти України щодо невідповідності українського законодавства статті 13(2) 

Директиви 2009/28/ЕС та статті 7 Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, а саме щодо застосування місцевої складової, як передумови 

для отримання «зеленого» тарифу підприємствами, що виробляють 

електроенергію з використанням відновлюваних джерел [9].  

Слід зазначити, що застосування місцевої складової значно обмежувало 

перелік обладнання, яке використовують інвестори для виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел, що, в свою чергу, призвело до 

зниження інвестиційної привабливості сфери відновлюваної енергетики 

України та поставило під питання досягнення Україною цілі щодо 

виробництва 11% енергії з відновлюваних джерел в кінцевому 

енергоспоживанні в 2020 р.  

У червні 2015 р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо конкурентних умов 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії», який має 

підвищити рівень інвестиційної привабливості альтернативної енергетики в 

Україні. Цей Закон знімає питання про можливе скасування «зелених» 

тарифів, як основного стимулу для інвесторів. Важливим є також той факт, 

що, прийнявши Закон Верховна Рада підтвердила легітимність чинних 

«зелених» тарифів. 

Слід відзначити, що вказаний Закон вводить новий понятійний апарат, 

який відповідає європейським стандартам. Зокрема, значно розширено 

поняття «біомаса», що дасть можливість використовувати не тільки відходи 

та енергетичні культури, а й продукцію інших галузей (наприклад, пелети). 

Тобто, як відходи, так і продукція інших галузей будуть вважатися біомасою 
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в проектах, які претендують на отримання «зеленого» тарифу, що значно 

поліпшує умови їх впровадження. 

Не менш важливим для підвищення інвестиційної привабливості 

української альтернативної енергетики стало скасування обов'язкової 

місцевої складової. Мова йде про частку сировини, комплектуючих, послуг і 

робіт українського походження, розмір якої становить 50%. Іншими словами, 

для інвестора створювався додатковий бар'єр: під існуючі в Україні 

технології важко залучити кошти, а при порушенні встановленого розміру 

місцевої складової і використанні імпортних комплектуючих неможливо 

отримати «зелений» тариф. Операторам з великими труднощами вдавалося 

«вибирати» квоту за рахунок максимального збільшення в кошторисі частки 

робіт, місцевих будівельних матеріалів і т. і.  

Отже, в цілому прийнятий 4 червня 2015 р. закон щодо забезпечення 

конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії передбачає зміни, спрямовані на: 

 імплементацію законодавства ЄС в частині визначення поняття 

«біомаса» (приведення терміну «біомаса» у відповідність до вимог 

Директиви 2009/28/EC дасть можливість застосування «зеленого» тарифу для 

найбільш поширених видів біомаси таких як дрова, пелети, гранули, тріска та 

енергетичні рослини, як біопалива для ТЕЦ та ТЕС, а також силос кукурудзи, 

як сировина для біогазових установок.);  

 наближення рівнів «зеленого» тарифу на електроенергію, що 

вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до 

середньосвітових рівнів (підвищення «зеленого» тарифу для електроенергії, 

виробленої з біомаси до 2,7 та біогазу до 3,0 дасть змогу розробляти проекти 

з терміном окупності в межах 7-10 років, що є мінімально необхідним для 

залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у галузь біоенергетики); 

 скасування пільг щодо приєднання об’єктів електроенергетики, 

що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел; 

 скасування вимоги щодо місцевої складової як такої, що 
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суперечить вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Україною 

(скасування вимог, викладених в Законі України «Про електроенергетику», 

щодо обов’язкового дотримання вимог місцевої складової при застосуванні 

«зеленого» тарифу, дозволить підвищити міжнародний імідж України та 

інвестиційну привабливість сфери відновлюваної електроенергетики); 

 встановлення розмірів винагороди у вигляді надбавки до 

«зеленого» тарифу за використання складових українського виробництва при 

проектуванні та будівництві об’єктів енергетики на альтернативних джерелах 

енергії; 

 вирішення проблеми надмірного стимулювання розвитку 

виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та 

недостатнього стимулювання біоенергетики та геотермальної енергетики; 

 стимулювання приватних домогосподарств до запровадження 

енергоефективних технологій виробництва електричної енергії не лише з 

енергії сонячного випромінювання, а й з енергії вітру (введення «зеленого» 

тарифу для вітроустановок домогосподарств потужністю до 10 кВт 

сприятиме: децентралізації енергетичної системи; зменшенню втрат при 

транспортуванні та перетворенні електричної енергії; надійності 

енергопостачання в низьковольтних мережах; більш стабільній роботі 

енергетичної системи.);  

 визначення відповідального за видачу «гарантії походження», що 

дасть можливість визначити уповноваженим за видачу гарантії походження 

електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють 

електричну енергію з відновлюваних джерел, ДП «Енергоринок», який 

відповідно до покладених на нього Кабінетом Міністрів України завдань 

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

функціонування оптового ринку електричної енергії, розрахунок звітного 

балансу купівлі-продажу електроенергії та має достовірну інформацію щодо 

кількості електричної енергії, виробленої об’єктами відновлюваної 

енергетики [9].  
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Таким чином, законодавче забезпечення державної політики 

альтернативної енергетики в Україні ще не в повній мірі сприяє розвитку цієї 

сфери економіки і вимагає подальшого удосконалення у відповідності з 

передовим світовим та європейським досвідом. Однак прийняті в останні 

роки законодавчі зміни у цій сфері позитивно впливають на функціонування 

альтернативної енергетики в Україні і ведуть до зниження рівня її 

енергетичної залежності та розвиток енергетики на екологічних засадах. 

 

2.3. Проблеми та суперечності державної політики розвитку 

альтернативної енергетики 

 

Україну визнали найнепривабливішою країною в рейтингу 

інвестиційних майданчиків для розвитку «зеленої», тобто альтернативної 

енергетики. Такий висновок зафіксовано в дослідженні компанії EYGM 

Limited «Індекс привабливості країн для розвитку галузі відновлюваної 

енергетики». Причиною стали заходи законодавчого характеру, спрямовані 

на дискримінацію альтернативних джерел енергії [41]. 

Так, несприятливими для інвестування в альтернативну енергетику 

були урядові рішення, прийняті в 2014 р., а саме : «скасування звільнення від 

податку на прибуток для виробників електроенергії з відновлюваних джерел 

енергії; відміна звільнення від ПДВ операцій з продажу біопалива, в т. ч. 

дров, трісок, гранул, брикетів; відмова від перегляду величини «зелених» 

тарифів на електроенергію з відновлюваних джерел енергії в залежності від 

курсу євро; введення акцизів на виробництво рідких біопалив; зменшення 

розміру «зеленого» тарифу [30]. 

Так, у лютому 2015 р. Національна комісія, що здійснює регулювання у 

сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на 

відпуск у мережу електроенергії, яка виробляється на сонячних 

електростанціях, на 55%. Крім того, тарифи для інших видів «зеленої» 

генерації було знижено на 50%. НКРЕКП прийняла відповідні рішення, 
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виходячи з надзвичайного стану в енергетиці, яке було введено Урядом 

України для забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єднаної 

енергосистеми України [5]. 

При цьому НКРЕКП не оприлюднювала жодних економічних 

обґрунтувань щодо рішення знизити розмір «зелених» тарифів, що є 

порушенням прав учасників ринку електроенергетики.  

Як наслідок, з'являються ризики судових процесів і значних збитків для 

держави, погіршуються умови для залучення інвестицій в Україну, ставиться 

під загрозу авторитет держави щодо дотримання своїх гарантій, а також є 

суттєві ризики щодо невиконання Україною існуючих зобов'язань перед 

Енергетичним Співтовариством. 

І хоча з 25 березня 2015 р. «зелений» тариф, який застосовується для 

об'єктів альтернативної енергетики України, зріс у 2-2,2 рази після 

закінчення надзвичайного стану в електроенергетиці: тариф для сонячних 

електростанцій встановлено на рівні 11,6-15,8 грн. за кВт/год, для вітряних 

електростанцій – 2,2-3,9 грн. за кВт/год. [48], однак таке коливання розміру 

«зеленого» тарифу для відновлюваних джерел енергії від встановленого 

законом рівня дуже негативно сприймається нинішніми та потенційними 

інвесторами в біоенергетичні проекти з виробництва електроенергії. І це 

особливо важливо, враховуючи той факт, що виключно за рахунок 

бюджетних ресурсів, тобто без залучення приватних інвесторів, у тому числі 

іноземних, Україна не здатна вирішити зазначені проблеми у сфері 

альтернативної енергетики. Тому для того, щоб в країні ефективно 

розвивалася альтернативна енергетика, необхідно створити умови, при яких 

ведення бізнесу в цій сфері стало б прозорим, зрозумілим і прогнозованим, як 

для українців, так і для іноземних інвесторів. 

Позитивними слід вважати дії Уряду України, пов’язані з виділенням у 

вересні 2014 р. 500 млн. грн. на реалізацію муніципальних програм, які 

передбачають використання альтернативних джерел енергії. При цьому 50 

млн грн. буде спрямовано на компенсацію процентних виплат за кредитами, 

http://economics.unian.ua/energetics/1050477-zeleniy-tarif-na-elektroenergiyu-znizili-na-50-55.html
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що дозволить додатково залучити до програми біля 200 млн. грн. [9]. 

Цією постановою на ринку альтернативної енергетики України було 

сформовано новий привабливий для інвесторів сегмент – переведення 

котелень на використання енергії твердої біомаси (твердого біопалива – дров, 

відходів лісового та сільського господарства, пелет, паливних брикетів і т.д.). 

Адже, на відміну від інвестицій у виробництво «альтернативної» 

електроенергії (вітрової, сонячної), цей напрямок вкладення коштів має 

незаперечні переваги:  

По-перше, виробництво теплової енергії з альтернативних джерел в 

умовах існуючих проблем з імпортом природного газу, вкрай важливе для 

населення країни.  

По-друге, йдеться про перерозподіл на користь інвесторів вже наявних 

коштів, які за теплову енергію платять громадяни та бюджетні організації, які 

дотуються з бюджету. Тому ці кошти не залежать від суперечливої державної 

політики у сфері альтернативної енергетики та розміру «зелених» тарифів.  

1 жовтня 2014 р. набули чинності 2 постанови Кабінету міністрів – № 

293 від 09.07.14 р. «Про стимулювання заміщення природного газу в сфері 

теплопостачання» і № 453 від 10.09.14 р. «Про стимулювання заміщення 

природного газу в ході виробництва теплової енергії для установ та 

організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів» [19].  

Зараз у ЖКГ дотується тільки теплова енергія, вироблена з природного 

газу, собівартість якої становить 913 грн. / Гкал, а населення платить за тепло 

по 314 грн. / Гкал. 

Бюджетним організаціям оплата дотується з розрахунку повної 

вартості при використанні природного газу. Для бюджетних установ 

встановлена певна ціна 1 Гкал, яка виробляється з газу, а бюджетні установи, 

які перейдуть на альтернативне паливо, отримають таку ж ціну. 

Щодо дотування тепла для потреб населення, слід зазначити, що 

Постанова №293 регламентує порядок розрахунку собівартості тепла з 

альтернативного джерела і закладає рентабельність постачальника теплової 
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енергії в розмірі 21%. Якщо отримана сума менше розміру 

середньозваженого тарифу на тепло, отримане в результаті спалювання газу, 

мінус 10% або дорівнює йому, її затверджують. Тобто, виробник тепла з 

альтернативного палива отримає тариф на рівні 822 грн. за 1 Гкал. З них 314 

грн. оплачує населення, а 508 грн. відшкодовується з бюджету з тих грошей, 

які раніше йшли на субсидування вартості газу.  

За розрахунками експертів, виходячи з нинішніх цін на біопаливо, 

реально можна говорити про економію бюджетних коштів на рівні 15% [9]. 

До речі, поки що вказані норми введені виключно для вітчизняних 

котелень. Разом з тим, питання про використання альтернативних видів 

палива на великих об'єктах енергетики (ТЕЦ і ТЕС) поки не розглядається 

(Уряд поширив дію постанов №293 і №453 тільки на малі об'єкти 

теплоенергетики (котельні), адже досвіду використання твердої біомаси для 

виробництва енергії у великих обсягах в Україні практично немає).  

Тоді як у 40 країнах світу налічується близько 2 тис. біопаливних ТЕС і 

ТЕЦ загальною встановленою електричною потужністю 22,5 ГВт (очікується, 

що в 2015 р. їх сумарна потужність зросте до 30 ГВт), а щорічні інвестиції в 

будівництво та експлуатацію таких енергоустановок складають EUR12,2-15,5 

млрд. [9]. 

Тому і в Україні слід використовувати можливості, як великих 

потужностей з виробництва альтернативної енергії, так і дрібних виробників 

«зеленої» енергії по всій країні. Тобто вказаними постановами Уряду 

фактично створено економічну передумову для заміщення природного газу в 

ЖКГ альтернативним джерелом енергії – твердим біопаливом. Однак 

використання цього виду альтернативної енергетики має бути раціональним 

та не завдавати шкоди навколишньому середовищу через неконтрольоване 

знищення зелених насаджень [42].  

В цілому ступінь виконання положень Програми діяльності Уряду 

України, в тому числі в енергетичній сфері, зокрема альтернативній 

енергетиці, наведено на рис. 2.3. 
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% виконання завдань реформування, запланованих в Україні. 

 

Реформа управління державною власністю                                        72% 

 

Податкова реформа                                                                              57% 

 

Реформа сільського господарства                                                    56% 

 

Програма просування інтересів України у світі                             56% 

 

Реформа децентралізації                                                                 55% 

 

Судова реформа                                                                           51% 

 

Конституційна реформа                                                              51% 

 

Реформа охорони здоров’я                                                         51% 

 

Реформа освіти                                                                         48% 

 

Реформа правоохоронної системи                                      40% 

 

Реформа державних закупівель                                           40% 

 

Оновлення влади та Антикорупційна реформа           36% 

 

Національна безпека та оборона                            34% 

 

Реформа державного управління                      30% 

 

Дерегуляція та розвиток підприємництва       30% 

 

Реформа фінансового сектору                 29% 

 

Енергонезалежність                                  29% 

 

Рис. 2.3. Моніторинг прогресу реформ в Україні [14]. 

 

Отже спостерігається низький рівень виконання Програми діяльності 

Уряду України за напрямком енергонезалежність – 29%, а також інших сфер, 

пов’язаних з розвитком альтернативної енергетики: дерегуляція та розвиток 

підприємництва – 30%; реформа державного управління – 30%; оновлення 
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влади та антикорупційна реформа – 36%. І це враховуючи недосконалість 

вказаної системи оцінки, адже мова йде про частку від 100%-го виконання 

заявлених перетворень, тобто про оцінку процесу, а не результату. 

Після аналізу вказаних показників складається враження, що Україна 

реформується надвисокими темпами (наприклад, виконання завдань 

реформування управління державною власністю склало 72%), адже 

проведення реформ розраховане на три-п'ять років. А вже зараз, за даними 

Національної ради реформ, в середньому виконано майже 50 % з необхідного 

переліку заходів.  

Очевидно, що система оцінки результативності реформування країни, в 

тому числі результативності державної політики розвитку альтернативної 

енергетики є недосконалою. Тим більше, що йдеться про формальне 

виконання законодавчих та регуляторних ініціатив, а не про ефективність 

перетворень для економіки в цілому та альтернативної енергетики зокрема.  

Для забезпечення об’єктивного моніторингу ефективності та 

результативності державної політики розвитку альтернативної енергетики 

поки що відсутнє належне забезпечення обов’язкової статистичної звітності 

суб’єктів господарювання та домогосподарств щодо обсягів виробництва та 

використання енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. 

Тому для відстеження результативності державної політики розвитку 

альтеративної енергетики в Україні доцільно використовувати такі 

статистичні показники:  

1. Кількість господарюючих суб’єктів, що виробляють та реалізують 

енергію з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом. 

2. Кількість домогосподарств, що виробляють та реалізують енергію з 

альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом. 

3. Обсяг енергії, виробленої та реалізованої об’єктами альтернативної 

енергетики за «зеленим» тарифом. 

4. Встановлена потужність об’єктів енергетики, які виробляють та 

реалізують енергію з відновлюваних джерел за «зеленим» тарифом. 

http://reforms.in.ua/scorecard/onovlennya-vlady-ta-antykorupciyna-reforma
http://reforms.in.ua/scorecard/reforma-upravlinnya-derzhavnoyu-vlasnistyu
http://reforms.in.ua/scorecard/reforma-upravlinnya-derzhavnoyu-vlasnistyu
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5. Кількість суб’єктів, які виробляють енергію з альтернативних 

джерел, однак не отримали «зеленого» тарифу та обсяги виробленої ними 

відновлюваної енергії.  

За підсумками 2020 р. в Україні за «зеленим» тарифом було куплено 

2624 тис. МВт/год., однак рівень оплати не є стовідсотковим, тому 

спостерігається зростання заборгованості держави перед інвесторами у 

відновлювану енергетику (рис. 2.4). 

 

 

 

Рис. 2.4. Рівень купівлі та оплати електроенергії за «зеленим» тарифом, 

2020 р. [31]. 

 

І це при тому, що у кінці липня 2020 р. набув чинності Закон про 

зниження "зеленого" тарифу (на 15% - для сонячних електростанцій і на 7,5% 

- для вітрових). Зниження "зелених" тарифів заощадило "ГарПоку" в серпні-

жовтні 2020 р. 1,5 млрд. грн. Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії 

має покривати нестачу коштів ДП "ГарПок" для виплат по "зеленому" 

тарифу. 

У серпні 2020 р. тариф "Укренерго" на передачу електроенергії зріс на 

55% (до 240,23 грн/МВт-год). За рішенням НКРЕКП, у грудні 2020 р. він 

збільшився на 30% (до 312,76 грн/МВт·год). "Укренерго" за підсумками 2020 
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р. звітує про збиток 27,5 млрд. грн., тоді як у 2019 р. був прибуток 1,86 млрд. 

грн. При цьому прибуток “Укренерго” за IV квартал 2020 р. становив 1,05 

млрд. грн. (за три квартали був збиток 28,55 млрд. грн.). Доходи "Укренерго" 

за 2020 р. - 64,6 млрд. грн. (за 2019 р. - 29,6 млрд. грн.). НКРЕКП з січня 2021 

р. знизила тариф ПрАТ "НЕК" Укренерго" на передачу електроенергії на 6% 

в порівнянні з чинним в грудні 2020 р. - до 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ). 

Згідно з підписаним у 2020 р. Меморандумом між Урядом та 

виробниками енергії з відновлювальних джерел, останні мали отримати 

оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд. грн. у IV кварталі 2020 р. Решта 

60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами у 2021 р. по 15% 

або 3,36 млрд. грн. щоквартально. Таким чином, на 31 березня 2021 р. 

виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн, або 55% заборгованості. 

Українська асоціація відновлюваної енергії констатувала, що за 

підсумками І кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом 

менш як на половину. Адже фактичний рівень погашення заборгованості 

перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного. При цьому не всі 

виробники зеленої енергетики отримали виплати: борги тих, хто звернувся до 

суду щодо стягнення заборгованості ДП "Гарпок" не визнає. 

Тому господарський суд м. Києва в квітні 2021 р. задовольнив низку 

позовів виробників «зеленої» електроенергії до державного підприємства 

«Гарантований покупець» (ДП «Гарантований покупець») про стягнення 

заборгованості за “зеленим” тарифом, у т.ч. ТОВ “Аякс Дніпро” - на 47,3 млн 

грн., ТОВ “Дніпроукренерго” - 25,7 млн. грн.; ТОВ “Евда Енерго” - 16,3 млн. 

грн.; ТОВ “Астерія Солар” - 14,4 млн. грн. 

Раніше виробники “зеленої” електроенергії відсудили в ДП “ГарПок” 

600 млн. грн. заборгованості за “зеленим” тарифом. З урахуванням вказаних 

вище чотирьох справ, на підставі судових рішень з ДП “ГарПок” загалом має 

бути стягнено 700 млн. грн. боргу. 

В цілому, що з кінця 2020 р. були задоволені позови в т.ч. таких 

виробників “зеленої” електроенергії до ДП “ГарПок”: ТОВ "З-Енерджі" - на 
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21,6 млн. грн.); ТОВ "Енерджі Солар" - 19,8 млн. грн.; ТОВ “Воскресенське-

Терра” - 19,4 млн. грн.; ТОВ "Строй Центр" - 15 млн. грн.; ТОВ 

"Зоннененергі" - 13 млн. грн.; ТОВ "Кіровоградбудресурс" - 10,9 млн. грн.; 

ТОВ "Еней Солар" - 9,9 млн. грн.; ТОВ "Вінницька птахофабрика" - на 101,5 

млн. грн.; ТОВ “Ред Инвест” - 90,5 млн. грн.; ТОВ "Приморська 

енергогенеруюча компанія" - 62 млн. грн.; ТОВ "Михайлівська СЕС" - 57,5 

млн. грн.; ТОВ "Віта Солар" - 49,4 млн грн; ТОВ "Р-Енерджі" - 35,5 млн грн; 

ТОВ "Енерджі Рей" - 21,5 млн грн ; ТОВ "Еко-Фотуре "Стара Ушиця" - 21,5 

млн грн ; ТОВ "Фора-С2" - 17,4 млн грн; ТОВ "Біогазенерго" - 13,8 млн грн; 

ТОВ "Вінсолар" - 12,9 млн грн; ТОВ "Гідропауер" - 7,4 млн грн; ТОВ 

"Гідропауер-1" - 5,6 млн. грн. 

На 1 квітня 2021 р. відповідний борг був 15,1 млрд. грн. (у т.ч. за 2021 

р. – 2,8 млрд. грн., за 2020 р. – 12,3 млрд. грн.), а на 15 березня – 17,2 млрд. 

грн. (у т.ч. за 2021 р. – 2,86 млрд. грн., за 2020 р. – 14,3 млрд. грн.). 

Як зазначалося, на 15 квітня заборгованість «Укренерго» за 2020 р., яка 

є джерелом розрахунків з "Енергоатомом" за електроенергію, вироблену за 

потреб населення, – 4 млрд. грн. (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5. Рівень оплати електроенергії для забезпечення потреб 

населення, 2020 р. [31]. 
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За даними держпідприємства "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок"), 

на 15 квітня 2021 р. заборгованість "Укренерго" перед ним, яка є джерелом 

розрахунків за "зеленим" тарифом, становила 15,3 млрд. грн. (у т.ч. за 2021 р. 

- 3 млрд. грн., за 2020 р. - 12,3 млрд. грн.) (рис. 2.6). 

 

 

 

Рис. 2.6. Рівень виплат за «зеленим» тарифом, 2020 р. [31]. 

 

Слід зазначити, що Господарський суд м. Києва задовольнив уже два 

позови "Енергоатома" до "ГарПока" та вирішив стягнути з відповідача на 

користь позивача 6,8 млрд. грн. Також суд розглядає позов "ГарПока" до 

“Укренерго” про стягнення 25,7 млрд. грн. Разом з тим, "Укренерго" 

озвучило претензії до "ГарПока" на 2,1 млрд. грн. 12.02.2021 р. ДП 

"Гарантований покупець" виплатив "Енергоатому" і виробникам "зеленої" 

електроенергії по 2,23 млрд. грн. (тобто сукупно – 4,46 млрд. грн.) у рамках 

погашення заборгованості за 2020 р. 

Перед цим – 04 лютого 2021 р. – "ГарПок" виплатив "Енергоатому" і 

виробникам "зеленої" електроенергії по 0,9 млрд. грн. (тобто сукупно - 1,8 

млрд. грн.). Відповідні виплати були здійснені за рахунок коштів, які 

"Укренерго" залучило, як позики в держбанків. 31 грудня 2020 р. 

"Укренерго" підписало кредитні угоди з трьома держбанками на отримання 

http://finbalance.com.ua/news/enerhoatom-zvitu-pro-zrostannya-dokhodiv-u-i-kvartali-na-13-r_r
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кредитів загальним обсягом 10,25 млрд. грн. (у т.ч. від Ощадбанку – 5 млрд. 

грн., Укрексімбанку – 4 млрд. грн., Укргазбанку – 1,25 млрд. грн.). 

«Укренерго» до кінця квітня 2021 р. отримало всі ці позики. 

У січні 2021 р. НКРЕКП наказала "ГарПоку" направити не менше 50% 

отриманих від "Укренерго" (за рахунок залучення вказаних кредитів 

держбанків на 10,25 млрд. грн.) на погашення заборгованості перед ДП 

"НАЕК «Енергоатом». 

Перед цим було прийнято рішення щодо розподілу 10,25 млрд. грн. 

кредитів під державні гарантії, отримані НЕК "Укренерго" від трьох 

держбанків для погашення її заборгованості перед "Гарантованим покупцем", 

передбачає рівний поділ коштів між "Енергоатомом" і ВДЕ-генерацією: при 

такому підході сторони в результаті отримають, приблизно, по 5,1 млрд. грн. 

За інформацією "ГарПока", держпідприємство розподіляє кошти, що 

отримуються від "Укренерго", між "Енергоатомом" і ВДЕ згідно з 

алгоритмом, затвердженим НКРЕКП. Відповідно до цього алгоритму, з 10,25 

млрд. грн. кредитних коштів держбанків "ГарПок" повинен виплатити 

"Енергоатому" – 3,15 млрд. грн., ВДЕ – 7,1 млрд. грн. [31]. 

Чинне законодавство передбачає оплату з бюджету як мінімум 20% 

«зеленої» електроенергії. Але необхідно конкретизувати джерела і конкретні 

суми цих виплат шляхом внесення змін до Держбюджету 2021 р. Варіантом 

вирішення питання боргу перед виробниками «зеленої» електроенергії (ВДЕ) 

може стати випуск «зелених» облігацій на суму до 24 млрд. грн. На 

погашення боргу буде спрямована також, як мінімум половина кредитів 

держбанків для "Укренерго" на суму 10,25 млрд. грн. Емітентом "зелених" 

облігацій для розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії (ВДЕ) 

може стати "Укренерго", а самі облігації будуть випускатися під 

держгарантії. Планується, що спеціалізовані інвестори в "зелені" облігації 

дозволять розмістити такі українські папери за ставкою нижче суверена.  

Говорячи про більш довгострокове вирішення проблеми оплати 

гарантованих державою «зелених» тарифів на більш високому, ніж ринковий, 

http://finbalance.com.ua/news/ukrenerho-otrimav-4-mlrd-hrn-vid-ukreksimbanku-dlya-viplati-borhiv-pered-harpok
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рівні, одним з варіантів назвав податок на вуглецеві викиди. Зараз цей 

податок в 60 разів нижчий за європейський, і його підвищення до рівня 

половини від європейського дозволить перекрити потреби ВДЕ вдвічі. 

Мінфін виступає проти випуску ОВДП для погашення "зелених" боргів, 

пропонуючи як емітента "Укренерго" - з варіантом надання держгарантій за 

цими паперами. У держбюджеті на 2021 р. передбачено право Кабміну 

надавати для "Укренерго" держгарантії по кредитам на 24 млрд. грн. 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №5041, який передбачає 

для розрахунків з виробниками «зеленої» електроенергії випуск облігацій 

внутрішньої держпозики (ОВДП) на суму 25 млрд. грн., тоді як раніше 

поданий і відкликаний подібний законопроект передбачав їх випуск на 19,6 

млрд. грн. А у жовтні 2020 р. Мінфін повідомив Кабміну, що не вбачає 

можливості закласти в держбюджеті компенсацію виробникам електроенергії 

з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). 

Таким чином, подальший розвиток альтернативної енергетики в 

Україні потребує підвищення результативності механізмів державної 

політики шляхом створення і законодавчого забезпечення сприятливих умов 

інвестування, розробки і впровадження конкурентоздатних технологій і 

зразків устаткування у виробництво, подальшого розширення масштабів та 

сфер використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, 

забезпечення вільного доступу до енергомереж виробників енергії з 

альтернативних джерел шляхом запровадження дієвої державної підтримки, 

яка сприятиме розв’язанню наявних проблем галузі.  
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Шляхи трансформації державної політики в контексті 

подальших перспектив та напрямів розвитку альтернативної 

енергетики в Україні 

 

У концепції сталого глобального розвитку, сформульованої на 

конференції ООН ще в 1992 р в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), значну увагу 

було приділено енергетичним проблемам. Основний висновок Конференції 

полягав у тому, що сучасна цивілізація не може розвиватися традиційним 

шляхом, який характеризується нераціональним використанням природних 

ресурсів і прогресуючим негативним впливом виробничих технологій на 

навколишнє середовище. Вимоги невичерпності використовуваних 

енергетичних ресурсів та екологічної чистоти, закладені в концепції чистої 

енергетичної системи, повинні відповідати двом найважливішим принципам: 

дотримання інтересів майбутніх поколінь і збереження навколишнього 

середовища [2]. 

Експертна оцінка Біоенергетичної асоціації України оцінює потенціал 

альтернативної енергетки, тобто використання біомаси, втричі вище – в 27,71 

млн. т умовного палива (табл. 3.1).  

Про необхідність подальшого розвитку біоенергетики свідчить той 

факт, що відповідно до зобов'язань України, як члена Європейського 

енергетичного співтовариства, питома вага альтернативної енергії у валовому 

кінцевому енергоспоживанні до 2020 р. має складати 11%, а на біомасу 

відведено 85% від усіх відновлюваних джерел енергії [43]. 

Реалізація існуючого потенціалу біоенергетики ускладнюється 

недостатнім розвитком інфраструктури і сировинної бази, необхідних для 
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забезпечення безперебійних поставок сировини.  

Таблиця 3.1 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні [13] 

Вид біомаси 

Теоретичний 

потенціал, 

млн. т 

Частка, 

доступна для 

отримання 

енергії, % 

Економічний 

потенціал, млн. 

т у. п. 

Солома зернових культур 30,6 30 4,54 

Солома ріпаку 4,2 40 0,84 

Відходи виробництва 

кукурудзи на зерно (стебла, 

стрижні) 

40,2 40 4,39 

Відходи виробництва 

соняшнику (стебла, кошики) 
21,0 40 1,72 

Вторинні сільськогосподар-

ські відходи (лушпиння, 

жом) 

6,9 75 1,13 

Деревна біомаса (дрова, 

порубкові залишки, відходи 

деревообробки) 

4,2 90 1,77 

Біодизель (з ріпаку) - - 0,47 

Біоетанол (з кукурудзи та 

цукрових буряків) 
- - 0,99 

Біогаз з відходів та побічної 

продукції АПК 

1,6 млрд. м
3
 

метану (СН4) 
50 0,97 

Біогаз з полігонів ТПВ 
0,6 млрд. м

3
 

СН4 
34 0,26 

Біогаз із стічних вод 

(промислових та 

комунальних) 

1,0 млрд. м
3
 

СН4 
23 0,27 

Енергетичні культури: 

- верба, тополя, міскантус 
11,5 млрд. м

3
 

СН4 
90 6,28 

- кукурудза (біогаз) 
3,3 млрд. м

3
 

СН4 
90 3,68 

Торф - - 0,40 

Всього - - 27,71 

Експертна оцінка Біоенергетичної асоціації України.  

 

До того ж, не завжди рівень розвитку галузей-постачальників 

устаткування відповідає відповідним технологічним вимогам. Той факт, що 
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біоенергетика в Україні має чи не найбільший потенціал розвитку 

обумовлено особливостями клімату, потенціалом аграрного сектора і 

наявністю необхідної робочої сили.  

Найбільший енергетичний потенціал в Україні мають такі види 

біомаси, як сільськогосподарські культури і відходи деревини. Крім того 

можливе використання рідких видів палива з біомаси, біологічну складову 

твердих побутових відходів та біогаз. За різними оцінками, потенційна 

потужність в цьому сегменті біоенергетики становить 15 ГВт [26]. 

Загальновідомо, що значну частину паливних потреб Україна 

задовольняє за рахунок імпорту природного газу. Для потреб населення 

країни разом із теплокомуненерго та бюджетними організаціями в 2014 р. 

витрачено близько 25 млрд. кубометрів газу, з яких 8,3 млрд. – на опалення 

та підігрів води [1].  

Частину природного газу можна замінити, використовуючи солому 

зернових культур, яка є стратегічним ресурсом України. 

Вважається, що на 1 т зібраного зерна припадає приблизно 1 т соломи. 

Щороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 

до 70 млн. т соломи [1].  

Як правило, її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, 

спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус. 

І це при тому, що солома є природним висококалорійним джерелом 

енергії: при спалюванні 1 т виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто 

3 т соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або 1 т дизельного 

палива. Потенціал використання соломи в Україні величезний: 1 млн. т цієї 

сировини дозволить замінити понад 300 млн. м
3
 природного газу [1].  

Тобто при виробництві соломи від 45 до 70 млн. т щорічно можна 

замінити від 13,5 до 21 млрд. м
3
 природного газу, що практично співставно з 

обсягом його споживання населенням країни разом із теплокомуненерго та 

бюджетними організаціями в 2014 р. (біля 25 млрд. м
3 
). 

На жаль, як відновлюваний енергоресурс, солома поки що 
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використовується в Україні недостатньо, що зумовлено цілим рядом 

об'єктивних і суб'єктивних причин організаційного, економічного, техніко-

технологічного плану. Отже переробка та використання соломи має стати 

новою високоефективною та перспективною підгалуззю альтернативної 

енергетики в Україні.  

Тому доцільно розробити Державну програму використання соломи з 

широкою участю наукових і виробничих установ, бізнес-структур, 

міжнародних та громадських організацій. На регіональному рівні до 

розробки цієї програми та реалізації узгоджених проектів і пропозицій мають 

бути залучені органи регіональної влади та місцевого самоврядування, 

професійні енергетики, виробники енергетичного обладнання, 

сільськогосподарські виробники та громада. Адже розвиток цього напрямку 

альтернативної енергетики дозволить створити нові робочі місця на всіх 

етапах виробництва енергії з соломи: збирання та перевезення сировини до 

місць переробки, виробництво пелет, налагодження виробництва 

технологічного обладнання для спалювання пелет, організація системи 

спалювання пелет, виробництво та використання отриманої енергії тощо.  

«Енергетична стратегія України на період до 2030 р» ставить за мету 

освоєння економічно та екологічно обґрунтованого гідроенергетичного 

потенціалу країни. Збільшення виробництва електроенергії планується 

досягти за рахунок будівництва гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, 

насамперед, Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2, добудови другої черги 

Дністровської ГАЕС, масштабної модернізації дніпровських та дністровських 

ГЕС, що дозволить збільшити сумарну встановлену потужність на 245 МВт. 

Що стосується капітального будівництва, то високоманевреним резервом 

генерації стане Канівська ГАЕС, будівництво якої передбачено державною 

стратегією розвитку. Якщо стратегія буде реалізована і буде побудовано цей, 

один з найбільших інфраструктурних проектів країни, вкрай важливий з 

технічної та соціально-економічної точок зору, то вже до 2030 р. велику 

гідроенергетику країни чекає двократне збільшення потужності до 11,5-12 
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МВт [27].  

До речі, якщо в розвинених країнах економічно доцільний 

гідропотенціал освоєний в значній мірі (у Європі на 75%, в Північній 

Америці – на 70%) [33], то в Україна, існують значні резерви для 

інтенсивного розвитку галузі. 

Гідроенергетика становить лише 8% від загальної встановленої 

потужності електрогенеруючих об’єктів країни, нові об’єкти можуть 

потенційно розміщуватись у будь-якому регіоні, який має малі або великі 

річки. В Україні понад 22 тис. річок, але лише 110 із них довші за 100 км, 

тому основні ресурси гідроенергетики зосереджені на малих річках. Україна 

має значний потенціал використання ресурсів малих річок (головним чином 

у західних регіонах), що складає майже 28% загального гідропотенціалу всіх 

рік країни [18]. 

Слід зазначити, що природний потенціал ресурсів малих річок, 

зокрема, у західних регіонах України, на сьогодні в повній мірі не 

реалізований. Його використання дозволить досягти економії паливно-

енергетичних ресурсів, сприятиме децентралізації загальної системи, яка 

здатна вирішити проблеми в електропостачанні віддалених і важкодоступних 

регіонів Західної України, а для деяких районів Чернівецької та 

Закарпатської областей стане джерелом повного енергозабезпечення. 

Згідно з національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2020 

р., розробленим відповідно до Директиви Європейського парламенту, можна 

забезпечити виробництво електроенергії мікро- і мінігідроелектростанцій до 

130 ГВт-год. (загальною потужністю 55 МВт), малими 

гідроелектростанціями – до 210 ГВт-год. (загальною потужністю 95 МВт) 

[33].  

Втілення вказаного Національного плану дій неможливо без 

модернізації існуючих потужностей, відновлення потужностей, які 

працювали раніше та будівництва нових.  

Для розвитку малої гідроенергетики Україна має достатній науково-
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технічний потенціал і значний досвід в сфері проектування і розробки 

конструкцій гідротурбінного обладнання, а українські підприємства мають 

необхідне виробниче обладнання для забезпечення таких 

гідроелектростанцій необхідним обладнанням. Запровавадження «зеленого 

тарифу», наявність існуючої інфраструктури і науково-технічного потенціалу 

збільшують шанси малої гідроенергетики стати перспективним напрямом 

розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

При цьому малу гідроенергетику в Україні треба розвивати не тільки 

лише заради виробництва електроенергії, а, в тому числі, заради соціально-

економічного та інфраструктурного розвитку західних регіонів країни на 

екологічних засадах. В цьому має має полягати політика держави. Адже при 

всіх перевагах і відносній екологічній чистоті малих ГЕС, будівництво з 

порушенням правових норм, на жаль, призводить до неоднозначного 

сприйняття широкою громадськістю малої гідроенергетики.  

Це підкреслює необхідність комплексного підходу, належного 

інформування та ретельного процесу узгодження проектів у сфері малої 

гідроенергетики шляхом удосконалення інформаційно-комунікативного 

механізму державної політики розвитку альтернативної енергетики, який має 

бути спрямований на забезпечення балансу інтересів громади, органів 

державної влади та підприємців. 

Адже при використанні гідропотенціалу малих річок України можна 

досягти значної економії паливно-енергетичних ресурсів, причому розвиток 

малої гідроенергетики сприятиме децентралізації загальної енергетичної 

системи, чим вирішить низку проблем в енергопостачанні віддалених і 

важкодоступних районів сільської місцевості [18]. 

Слід зазначити, що Україна також має певний потенціал розвитку 

геотермальної енергетики. Проте в даний час в країні наукові, 

геологорозвідувальні та практичні роботи зосереджені тільки на 

геотермальних ресурсах, які представлені термальними водами. За різними 

оцінками економічно доцільний енергетичний ресурс термальних вод 
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України становить до 8,4 млн. т нафтового еквівалента на рік [26]. 

В Україні достатньо геотермальних родовищ з високим температурним 

потенціалом (120-230 °С), що дозволяє використовувати геотермальне тепло 

для виробництва електроенергії. Перспективні для розвитку даної технології 

райони Закарпаття, де на глибині до 6 км температура гірських порід досягає 

230 °C і вище, а також в Криму (Тарханкутський та Керченський п-ва), де 

температура гірських порід на глибині 3,5-4 км становить від 160 °C. Великі 

запаси термальних вод виявлено на території Чернігівської, Полтавської, 

Харківської, Луганської та Сумської областей. При цьому сотні свердловин, 

в яких виявлено термальну воду знаходяться в консервації [26].  

Тому вони мають бути відновлені для їх подальшої експлуатації як 

системи видобутку геотермального тепла та як важливий напрямок розвитку 

альтернативної енергетики в цих регіонах України. 

З урахуванням досвіду європейських країн щодо впровадження 

геотермальних електростанцій в Україні може бути забезпечено виробництво 

електроенергії геотермальними установками шляхом введення в 

експлуатацію нових потужностей в обсязі 44 ГВт-год. в 2015 р і 120 ГВт-год. 

– в 2020 р. [26]. 

Важливим напрямком збільшення використання позабалансових 

альтернативних джерел енергії є видобуток та утилізація шахтного метану, 

ресурси якого в Україні є значними. Використання метану для виробництва 

тепла та електроенергії забезпечить заміщення 5,8 млн. т у. п. первинної 

енергії на рівні 2030 р., близько 1 млн. т у. п. – на рівні 2010 р., водночас 

поліпшиться екологічний стан і стан безпеки у вуглевидобуванні.  

Поряд з цим, необхідно збільшувати використання природного газу 

малих родовищ, газоконденсатних родовищ і попутного нафтового газу для 

виробництва електроенергії і тепла. Економічно доцільним також є 

збільшення використання горючих газів промислового походження. 

Так, обсяги видобутку цих ресурсів оцінюються в 830 тис. у. п. у 2030 

р. При цьому передбачається виробництво електроенергії за рахунок 
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надлишкового тиску доменного та природного газів до 1,3 млрд. кВт-год. у 

2030 р. [27]. 

Тому залучення теплоти довкілля за допомогою теплових насосів і 

термотрансформаторів є одним із найбільш ефективних та екологічно чистих 

напрямів розвитку систем низькотемпературного теплопостачання і має 

набути значного поширення в Україні. 

Стратегія державної політики розвитку альтернативної енергетики в 

Україні має враховувати фактори, розуміння яких сприятиме подальшому 

довгостроковому та інтенсивному розвитку цієї сфери національної 

економіки, а саме: 

1) Політичний. Україна, яка в повній мірі освоїть енергетику, засновану 

на альтернативних джерелах, отримає визнання, підвищить свою роль і 

значимість у світовому співтоваристві, позбавиться від енергетичної 

залежності перед експортерами енергоресурсів та підвищить національний 

рівень енергетичної безпеки. 

2) Економічний. Перехід на альтернативні технології в енергетиці 

дозволить зберегти непоновлювані паливні ресурси. Крім того, вартість 

енергії, виробленої з альтернативних джерел, вже сьогодні нижче вартості 

енергії, отриманої з традиційних джерел, а терміни окупності проектів з 

виробництва альтернативної енергії постійно знижуються.  

Так, наприклад, собівартість 1 кВт-год. на вітрогенерації знизилася з $ 

0,38 на початку 80-х рр. минулого сторіччя до нинішніх $ 0,03-0,035 за кВт-

год. Для порівняння: собівартість 1 кВт-год., отриманого за допомогою 

газових турбін, збільшилася до $ 0,055 [11]. 

3) Техніко-технологічний. Створення нових робочих місць у секторі 

розвитку технологій, виробництва техніки, що працює на альтернативних 

джерелах енергії, сприяє інноваційному розвитку національної економіки в 

цілому. 

4) Соціальний. Вітрові установки та сонячні електростанції, є особливо 

ефективними в невеликих поселеннях, і призначені для автономних 
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енергоспоживачів, віддалених від централізованих систем енергопостачання і 

належать жителям відповідної територіальної громади, що сприяє їх 

соціально-економічному розвитку та запобігає занепаду. Розвиток 

альтернативної енергетики має бути скоординованим з розвитком ринку 

енергоресурсів та соціально-економічним розвитком країни (підвищення 

рівня та якості життя громадян, в тому числі шляхом забезпечення 

доступною енергією економіки і населення). 

5) Екологічний. Загальновідомий і доведений факт згубного впливу на 

навколишнє середовище видобутку і переробки традиційних енергоресурсів, 

що актуалізує необхідність розвитку альтернативної енергетики, яка сприяє 

збереженню довкіллля.  

Тому освоєння нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії слід 

розглядати, як важливий фактор зниження антропогенного впливу на 

довкілля та вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату планети. 

Тому державне регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні 

має враховувати глобальні і регіональні екологічні обмеження та виклики 

[17].  

Отже, реалізація Стратегії державної політики розвитку альтернативної 

енергетики в Україні має відбуватися шляхом реалізації наявного 

національного економічного, екологобезпекового, інтелектуально-освітнього 

потенціалу з використанням механізму публічно-приватного партнерства, а 

також із залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-

технічної допомоги.  

Незважаючи на всі стримуючі фактори (необхідність значних 

інвестицій, неоднозначне ставлення суспільства, постійна зміна чиновників), 

за альтернативної енергетикою майбутнє. Тільки планомірний розвиток 

галузі збільшить частку альтернативних джерел енергії, внесе значний внесок 

на шляху до енергонезалежності країни і оптимізує структуру паливно-

енергетичного балансу України, зменшивши використання традиційних 

джерел енергії.  
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3.2. Удосконалення механізмів реалізації державної політики 

розвитку альтернативної енергетики в Україні 

 

В сучасних умовах перед Україною стоїть невідкладне завдання 

підвищення рівня енергетичної безпеки, розробки пропозицій і рекомендацій 

щодо зниження рівня загроз і викликів в цій сфері. Створення ефективної 

системи забезпечення енергетичної безпеки України передбачає 

налагодження рівноправної та взаємовигідної міжнародної співпраці шляхом 

подальшої інтеграції національного енергоринку, важливою складовою якого 

є альтернативна енергетика в глобальний енергетичний ринок, особливо в 

сучасних умовах, коли енергоресурси в світі все частіше стають засобом 

політичного тиску і примусу [8].  

Так, 8 червня 2015 р. лідери країн «Великої сімки» заявили про 

неприпустимість використання енергоносіїв, як засобу політичного тиску і 

висловили підтримку Україні у реформуванні та лібералізації енергетичного 

сектору економіки. Вони мають намір продовжувати роботу з оцінки 

вразливості енергетичних систем та розглядають диверсифікацію, як 

основний елемент глобальної енергетичної безпеки, а зміцнення 

співробітництва у галузі енергоефективності та спільні заходи будуть 

спрямовані на підвищення кібербезпеки енергетичного сектору. 

У документі також зазначається, що держави «Великої сімки» 

працюватимуть спільно, а також з іншими зацікавленими країнами (серед 

яких і Україна), у питанні посилення загальної координації і прозорості 

досліджень і розробок у сфері енергетики, «підкреслюючи важливість 

відновлюваних джерел енергії та інших технологій з низьким вмістом 

вуглецю» [26]. 

Одним з найбільш дієвих інструментів стимулювання розвитку 

відновлюваної енергетики є застосування «зеленого» тарифу для 

електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Проте недосконалість 

норм Закону України «Про електроенергетику» уповільнює розвиток сфери 

http://economics.unian.ua/energetics/1032248-ukrajini-potribno-reformuvati-energosektor-rezolyutsiya-evroparlamentu.html
http://economics.unian.ua/energetics/1032248-ukrajini-potribno-reformuvati-energosektor-rezolyutsiya-evroparlamentu.html
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використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

Так, відповідно до абзацу 15 статті 17-1 Закону України «Про 

електроенергетику» «зелений» тариф встановлюється за умови дотримання 

розміру місцевої складової (тобто європейські енергетичні компанії 

вимушені купувати певну кількість товарів і послуг українського 

походження), що суперечить міжнародним зобов’язанням України, взятим 

відповідно до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі 

(СОТ) та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Тому 

невипадково, що 2 жовтня 2014 р. Секретаріат Енергетичного Співтовариства 

листом № ECS-7/13 розпочав процедуру вирішення спору проти України 

щодо невідповідності українського законодавства статті 13(2) Директиви 

2009/28/ЕС та статті 7 Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, а саме щодо застосування місцевої складової, як передумови 

для отримання зеленого тарифу підприємствами, що виробляють 

електроенергію з використанням відновлюваних джерел [4].  

На думку Європейського Енергетичного Співтовариства, це порушує 

директиву про сприяння використанню альтернативної енергії та суперечить 

нормам СОТ (до речі, в 2013 р. СОТ вже визнавала, що аналогічні дії Канади 

суперечать нормам цієї організації) [8].  

Крім того, слід зазначити, що застосування місцевої складової значно 

обмежує перелік обладнання, яке використовують інвестори для виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел енергії, що в свою чергу може 

призвести до зниження інвестиційної привабливості сфери альтернативної 

енергетики України та поставить під питання не тільки досягнення Україною 

визначеної частки виробництва енергії з відновлюваних джерел в кінцевому 

енергоспоживанні в 2020 р. (11%), а й подальші євроінтеграційні прагнення 

України в енергетичній сфері, в тому числі в сфері альтернативної 

енергетики. 

Також слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про 

електроенергетику», гарантією походження електричної енергії є 
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електронний документ, який підтверджує, що частка або визначена кількість 

електричної енергії вироблена з альтернативних джерел енергії може 

видаватися тільки органом державної влади. Однак на даний час 

повноваження щодо видачі гарантії походження покладено на 

Держенергоефективності, яке не має технологічної можливості та коштів для 

впровадження електронного реєстру для ведення обліку відомостей про 

видачу, використання та припинення дії гарантій, а також не має контрольно-

наглядових функцій для здійснення відповідних перевірок [4], що не 

відповідає взятим Україною зобов’язанням у рамках членства в 

Енергетичному Співтоваристві та в рамках приєднання до Договору щодо 

Енергетичної Хартії. 

Окрім того, учасники ринку альтернативної енергетики акцентують 

увагу на тому, що розмір «зеленого тарифу» на електричну енергію потрібно 

переглянути через збільшення курсу євро, що й передбачено законодавством. 

Проте, часто лобісти традиційної енергетики ініціюють зниження 

стимулюючих тарифів для альтернативної енергетики. Найбільші 

дискримінаційні зміни пропонуються для сонячної енергетики, зниження 

розміру «зеленого тарифу» для якої може привести до мільярдних збитків 

галузі та інвесторів.  

Зокрема, інвестиції Китайської Національної Групи Корпорацій за 

будівельними Матеріалами (CNBM) в «зелену енергетику» України, зокрема, 

в сонячні електростанції, складають близько 1 млрд. дол. США. Збитки від 

зниження розміру «зеленого тарифу» можуть понести не тільки підприємства 

альтернативної енергетики, але і іноземні банки, у тому числі ЄБРР, які 

прокредитували ці проекти, покладаючись на гарантований Законом «Про 

електроенергетику» незмінний рівень «зеленого тарифу» до 2029 р. [13]. 

Проте всупереч законодавчим гарантіям про стабільність умов роботи 

в галузі, «зелені тарифи» в Україні, на жаль, можуть зменшуватись, що і 

викликає стурбованість іноземних інвесторів та кредиторів, за оцінками яких 

існуючий розмір українського «зеленого тарифу» для об'єктів генерації в 
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сонячній енергетиці не є завищеним, а відповідає тим інвестиційним умовам 

ведення бізнесу, які склалися в Україні. Слід зазначити, що аналітики і 

учасники ринку неодноразово відзначали, що рішення НКРЕКУ 

приймаються кулуарно, без обговорення і відповідних економічних 

розрахунків [13], тому існуючу практику необхідно кардинально змінювати, 

в тому числі шляхом налагодження відповідного переговорного процесу на 

міжнародному рівні. 

На наш погляд, важливим напрямком трансформації державного 

регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні в умовах 

інтеграційних процесів є приєднання до Міжнародного агентства з 

поновлюваних джерел енергії.  

Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (англ. 

International Renewable Energy Agency, IRENA) – це перша міжнародна 

організація, яка концентрується виключно на поновлюваних видах енергії 

(заснована в 2009 р. в м. Бонні (Німеччина)). Метою агентства є ліквідація 

розриву між гігантським потенціалом відновлюваних видів енергії та їх 

відносно обмеженим використанням, а також сприяння забезпеченню 

прориву в справі використання поновлюваних видів енергії [15]. 

Головним напрямком діяльності IRENA є надання консультаційних 

послуг, створення рамкових умов для використання поновлюваних видів 

енергії, а також фінансування та надання відповідних технологій їх 

застосування [15], що надзвичайно актуально для України у питаннях 

подальшого сталого розвитку альтернативної енергетики.  

Тому виходячи, насамперед, із потреби забезпечення національних 

інтересів, Україна має вживати необхідних заходів для налагодження 

міжнародного співробітництва у сфері розвитку альтернативної енергетики. 

Це, насамперед, виконання зобов’язань у рамках членства України в 

Європейській економічній комісії ООН, Енергетичному Співтоваристві та в 

рамках приєднання до Договору до Енергетичної Хартії. З урахуванням 

існуючих тенденцій розвитку світової енергетики Україна має спрямовувати 
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свою діяльність у першу чергу, в напрямку поступової інтеграції України в 

європейські та міжнародні структури з метою входження до європейського 

енергетичного простору та глобального енергоринку. 

Отже, проблеми національної енергетичної безпеки носять системний 

характер, вирішити які неможливо без досягнення між країнами консенсусу, 

який передбачає налагодження між ними енергетичної співпраці та 

стратегічного партнерства, які повинні спиратися на національний інтерес і 

необхідність створення системи колективної енергетичної безпеки в світі.  

Таким чином, для України розвиток міжнародного співробітництва та 

участь у глобальних інтеграційних процесах є важливим завданням 

державного регулювання розвитку альтернативної енергетики, адже це не 

тільки питання її енергетичного забезпечення і посилення енергобезпекових 

позицій країни, а й питання підвищення зовнішньополітичного авторитету 

країни, а також забезпечення сталого збалансованого розвитку держави в 

довгостроковому періоді [35]. 

Посилення «зелених» трендів у світовій енергетиці і енергозалежність 

України вимагають підвищеної уваги до реформування енергоринку взагалі 

та альтернативної енергетики зокрема. Необхідно реформувати енергетичну 

галузь, зокрема, повернути в неї конкуренцію, а також провести 

демонополізацію, диверсифікацію і деолігархізацію енергоринку, як 

необхідні принципи забезпечення його безпеки. 

Реалізація стратегічних завдань розвитку альтернативної енергетики в 

Україні в сучасних умовах потребує запровадження масштабних заходів з 

інвестиційно-інноваційного розвитку, здійснення антимонопольних заходів, 

розвитку конкурентних відносин, удосконалення цінової і тарифної політики 

через впровадження економічно-обгрунтованого рівня цін і тарифів не тільки 

в сфері «зеленої» енергетики, а й на суміжних енергоринках (наприклад, 

встановлення оптимального співвідношення цін і тарифів на енергію, яка 

отримується з традиційних та альтернативних джерел енергії). 

Ціни і тарифи на енергію, яка виробляється з альтернативних джерел 
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енергії мають відшкодовувати економічно обгрунтовані витрати на 

виробництво, забезпечувати ефективне функціонування та розвиток об’єктів 

альтернативної енергетики, стимулювати залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій, а також впровадження енергозберігаючих екологічно 

чистих технологій. 

Однак через непослідовність дій держави щодо виконання чинного 

законодавства існує значний ризик втрати інвестиційної підтримки з боку 

європейських фінансових установ. Адже значну питому вагу коштів, 

залучених інвесторами в будівництво об’єктів альтернативної енергетики в 

Україні, складають кредити, отримані в міжнародних фінансових інститутах, 

таких як ЄБРР, експортно-кредитні агентства Німеччини, королівства Данії 

та Польщі, а також міжнародні банки [31].  

Тому дії держави щодо необгрунтованого зниження «зелених» тарифів 

не тільки призводять до значних збитків господарюючих суб’єктів, істотно 

погіршують інвестиційний клімат в Україні і ведуть до припинення 

інвестування в галузь альтернативної енергетики, а й підривають довіру до 

України з боку міжнародних фінансових інститутів та іноземних інвесторів. 

Щоб забезпечити сприятливі умови для інвесторів в сфері 

альтернативної енергетики, необхідно запроваджувати програми 

енергоефективності та вдосконалити нормативно-правову базу. 

Так, у червні 2015 р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо конкурентних умов 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». 

Згідно з Законом були підвищені коефіцієнти «зеленого» тарифу для 

електроенергії, виробленої малими гідро- і сонячними електростанціями. 

Крім того, крім тарифу для індивідуальних сонячних панелей з'явився і 

«зелений» тариф для індивідуальних (до 30 кВт) вітроустановок [7]. 

Однак недоліком є різниця у величині тарифу для домашніх сонячних і 

вітрових установок, що створює технічні складності у разі використання 

комбінованих вітро-сонячних систем. Крім того, зауважимо, що наприклад, 
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комбінована переробка в одній енергетичній установці і біосировини, і 

іншого виду альтернативного палива не дає права на отримання «зеленого» 

тарифу. І це протиріччя необхідно виправити на законодавчому рівні. 

Важливою передумовою підвищення рівня інвестиційної 

привабливості альтернативної енергетики в Україні є заплановане створення 

українського Фонду енергоефективності, який буде функціонувати разом з 

Фондом донорів (планується, що ним керуватиме ЄБРР) і на який 

покладаються завдання щодо забезпечення сталого фінансування програм 

енергоефективності, а також інвестування у будівництво заводів з 

виробництва пелет, котлів, що працюють на біопаливі, виробництво 

біоетанолу другого покоління, будівництво БіоТЕЦ тощо [55]. 

Слід зазначити, що створення українського Фонду енергоефективності 

передбачено Коаліаційною угодою і підтримується Енергетичним 

Співтовариством та низкою міжнародних фінансових установ. 

Держенергоефективності спільно з Міністерством навколишнього 

середовища Німеччини та компанією «Berlin Economics» напрацьована 

модель Фонду. 

Український Фонд енергоефективності працюватиме за револьверним 

механізмом. Револьверний механізм передбачає, що частина зекономлених 

на субсидіях державних коштів будуть спрямовані на підтримку проектів з 

енергоефективності. Представники міжнародних фінансових організацій 

будуть залучені до органів управління та контролю фонду, щоб забезпечити 

його прозорість. Очікується, що Фонд запрацює до кінця 2015 р. [19]. 

Фонд енергоефективності в Україні має керуватися низкою принципів, 

основним з яких є прозорість у розпорядженні фінансовими ресурсами. 

Також установа має забезпечити об’єктивність у прийнятті рішень та 

надавати всім заявникам рівні шанси у конкурсах Фонду. Члени Правління та 

Наглядової Ради Фонду мають обиратися на демократичних засадах за чітко 

визначеними критеріями, а у складі Наглядової Ради мають бути присутні не 

тільки представники органів законодавчої та виконавчої влади, а й 
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донорських організацій, приватного сектору та громадськості. Це допоможе 

забезпечити більш широку довіру до Фонду з боку громадськості та 

міжнародних організацій [21].  

На наш погляд, необхідно розширити коло повноважень Фонду щодо 

проектів з альтернативних джерел енергії та втілення інших екологічних 

проектів, не фокусуючись лише на питаннях енергоефективності. Тому, 

необхідно розширити сферу діяльності цієї інституції шляхом створення 

Фонду енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики. 

Створення в Україні Фонду енергоефективності та розвитку 

альтернативної енергетики, побудованого за найкращими міжнародними 

принципами, має стати загальнонаціональною метою, функціонування якого 

зробить альтернативну енергетику більш привабливою для іноземних і 

внутрішніх інвесторів і сприятиме оновленню енергетичної системи країни 

та підвищенню рівня її енергетичної безпеки на екологічних засадах. Адже 

сьогодні одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки України є 

енергоефективність, а також зниження навантаження на навколишнє 

середовище в частині споживання енергоресурсів і пов'язаних зі 

споживанням утворень відходів, викидів, скидів.  

Важливим напрямом удосконалення державної політики розвитку 

альтернативної енергетики є енергоменеджмент та енергетичний моніторинг 

– збір та аналіз інформації про споживання енергоносіїв. Цей елемент 

енергоменеджменту необхідно впровадити в першу чергу. Тому що будь-які 

заходи можуть плануватися і фінансуватися на підставі реальних даних про 

витрату енергії на кожному об'єкті. Цей моніторинг повинен охоплювати всіх 

споживачів, особливо підприємства бюджетної та комунальної сфер, де 

фіксуються найбільші втрати енергії. В розвинутих країнах вирішенням цих 

питань та пошуком коштів для реалізації проектів займаються енергосервісні 

компанії. Але в Україні їх поки одиниці, а гострий дефіцит фахівців з 

енергетичного менеджменту відчувається навіть в обласних центрах. Тому 

державна влада на місцях, навіть розробивши план з енергоефективності, не 
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володіє інформацією про те, куди звернутися та як правильно оформити 

заявку на грант або технічну допомогу від міжнародної організації. І це при 

тому, що в Україні працюють міжнародні кредитні і донорські програми та 

приватні інвестори, які інвестують кошти в муніципальні проекти з 

енергоефективності.  

Так, наприклад, в рамках залучення грантів німецької програми GIZ в 

Україні ведеться підготовка сучасних управлінських кадрів, в тому числі 

енергоменеджерів, а також фінансуються окремі проекти в сфері 

енергоефективності [6].  

Однак цього недостатньо і процес становлення системи енергетичного 

менеджменту в Україні потребує всебічної державної підтримки. 

Вимагає відповідної державної підтримки розвиток альтернативної 

енергетики в сільській місцевості. Тому важливим є застосування публічно-

приватного партерства, в тому числі у вигляді сервісної кооперації, яка 

здатна стати потужним джерелом фінансування проектів у цій сфері, і 

допоможе вирішити проблеми не тільки дорогих енергоресурсів і утилізації 

сміття та відходів сільськогосподарського виробництва, а й сталого розвитку 

сільських територій. 

Так, в Україні дотепер не налагоджене належне використання соломи і 

існує чимало бар'єрів для використання та поширення нових 

енергоефективних технологій переробки соломи, як джерела енергії. 

Насамперед, сільськогосподарські підприємства не мають у своєму 

розпорядженні достатнього обсягу власних фінансових ресурсів на 

впровадження таких проектів, а кредитування в сучасних умовах – практично 

не доступне через дорожнечу. Крім того, недостатнє поширення 

енергетичних кооперативів, та й самих проектів з альтернативної енергетики, 

пояснюється також економічними та політичними проблемами в державі. 

Однією з основних проблем, що стоять на шляху розвитку 

енергосервісних кооперативів в Україні залишається висока ціна 

устаткування для всіх видів альтернативної енергетики, що потребує на 



 91 

державному рівні залучення відповідних інструментів фінансування [2]. 

Водночас ефект від використання альтернативного палива з відходів 

сільського господарства досить вагомий, а саме: створення екологічно 

чистого безвідхідного виробництва; зниження собівартості енергії; створення 

нових робочих місць у сільській місцевості шляхом розвитку малого та 

середнього бізнесу; економія бюджетних коштів, які виділяються на купівлю 

палива для муніципальних котелень (в основному природного газу). 

Так, згідно з підрахунками, перевід однієї школи чи лікарні з 

природного газу на альтернативне паливо дозволить економити як мінімум 

200 тис. грн. бюджетних коштів за один опалювальний сезон [29]. 

Таким чином, до основних напрямів удосконалення виокремлених 

нормативно-правового, фінансово-економічного, адміністративно-

організаційного та інформаційно-комунікативного механізмів реалізації 

державної політики розвитку альтернативної енергетики в Україніможна 

віднести наступні (рис. 3.1) [20]. 

Реалізація вказаних заходів з державного регулювання сприятиме 

сталому розвитку альтернативної енергетики в Україні та зменшенню рівня 

національної енергетичної залежності.  

Отже, основними результатами удосконалення механізмів реалізації 

державної політики розвитку альтернативної енергетики в Україні мають 

стати: 

 зменшення енергоємності ВВП і збільшення рівня 

енергозабезпеченості країни; 

 збільшення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел 

енергії в загальному паливно-енергетичному балансі країни та підвищення 

ефективності їх споживання; 

 зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх 

поставок енергоресурсів та збільшення обсягів виробництва енергії з 

альтернативних джерел, як необхідна складова екологізації національної 

енергетики. 
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Рис. 3.1. Напрямки удосконалення механізмів реалізації державної 

політики розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

Низька питома вага 

альтернативних 

джерел енергії в 

енергетичному 
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 реалізації програм енергозбереження в галузях економіки та у 

соціальній сфері; 

Зазначені напрямки удосконалення механізмів реалізації державної 

політики розвитку альтернативної енергетики в Україні сприятимуть 

раціональному енергоспоживанню з мінімально негативним впливом на 

довкілля, дбайливому використанню енергетичних ресурсів при розумному й 

достатньому задоволенні потреб суспільства в екологічно чистій енергії, 

забезпечать сталий розвиток альтернативної енергетики в країні в 

довгостроковій перспективі. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Сучасна світова енергетична система знаходиться в стані 

невизначеності, адже поточні глобальні тенденції щодо постачання та 

споживання енергії є нестійкими в екологічному, економічному і 

соціальному аспектах. Як наслідок, проблема забезпечення енергетичної 

безпеки (забезпечення надійних шляхів постачання енергії та здійснення 

переходу до більш ефективних і екологічно безпечних систем 

енергозабезпечення) набула глобального характеру, однак взаємно визнаної 

більшістю країн стратегії забезпечення енергетичної безпеки на світовому 

або загальноєвропейському рівні поки не існує. Проте у світі спостерігається 

підвищений інтерес до використання в різних сферах економіки 

альтернативних відновлюваних джерел енергії. Альтернативна енергетика – 

це сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та 

механічної енергії з альтернативних джерел енергії до яких належать: енергія 

сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, 

енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних 

станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать 

доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, 

перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.  

2. Досвід розвинених країн свідчить, що інвестиції в розвиток 

енергоефективних технологій та альтернативних джерел енергії дають 

поштовх для інноваційного розвитку держави, підвищення 

конкурентоспроможності його промисловості на зовнішніх ринках, 

дозволяють значно знизити забруднення на навколишнє середовище і 

знизити витрати населення на енергоресурси, стимулює створення нових 

робочих місць, особливо в депресивних регіонах. Тому 

конкурентоспроможність альтернативної енергетики та її роль будуть 

зростати, що зумовить майбутню стратегію розвитку країн світу.  
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3. Аналіз сучасного стану розвитку альтернативної енергетики в 

Україні свідчить про наявність позитивної тенденції значного нарощування 

обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних 

джерел, однак потребують негайного вирішення на державному рівні 

питання необхідності дотримання існуючого законодавства та екологічної 

безпеки у сфері виробництва і споживання енергії, виробленої з 

альтернативних джерел. Невизначена ситуація в українській енергетиці, а 

також існування гострого дефіциту енергоресурсів призводить до того, що 

держава намагається вирішувати проблему неплатежів шляхом скорочення 

закупівельних тарифів для виробників електроенергії з альтернативних 

джерел, що не сприяє зацікавленості інвесторів і в подальшому вкладати 

кошти в альтернативну енергетику. 

4. Подальший розвиток альтернативної енергетики в Україні потребує 

підвищення результативності механізмів реалізації державної політики 

шляхом створення і законодавчого забезпечення сприятливих умов 

інвестування, розробки і впровадження конкурентоздатних технологій і 

зразків устаткування у виробництво, подальшого розширення масштабів та 

сфер використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, 

забезпечення вільного доступу до енергомереж виробників енергії з 

альтернативних джерел шляхом запровадження дієвої державної підтримки, 

яка сприятиме розв’язанню наявних проблем галузі. Окрім традиційних 

джерел фінансування розвитку альтернативної енергетики в Україні 

(прибуток, амортизаційні відрахування, кредити), до переліку джерел 

фінансування таких заходів мають входити: надання інвестиційних субсидій 

на основі чітко визначених підстав та критеріїв визначення отримувачів 

вказаної державної підтримки; збори та штрафи за забруднення довкілля; 

кошти, отримані за скорочення викидів парникових газів, передбачені 

Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: 

торгівля квотами на викиди парникових газів та реалізація відповідних 

проектів спільного впровадження; фінансування за рахунок грантів 
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міжнародних фондів, цільового державного та місцевого бюджетів тощо.  

5. Стратегія подальшого розвитку альтернативної енергетики України 

потребує створення та законодавчого забезпечення сприятливих умов 

інвестування та відповідної державної підтримки, розробки та впровадженні 

конкурентоспроможних технологій і зразків обладнання, впровадженні їх у 

виробництво. Державна підтримка виробництва альтернативної енергії 

повинна полягати також у наданні пільг і стимулюванні інвестицій, що 

спрямовуються у розвиток різних секторів альтернативної енергетики, а 

також шляхом укладання відповідних міжнародних угод. Основними 

результатами удосконалення існуючих механізмів державного регулювання 

розвитку альтернативної енергетики в Україні мають стати: зменшення 

енергоємності ВВП і збільшення рівня енергозабезпеченості країни; 

реалізації програм енергозбереження в галузях економіки та у соціальній 

сфері; збільшення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел 

енергії в загальному паливно-енергетичному балансі країни та підвищення 

ефективності їх споживання; зменшення рівня енергетичної залежності 

країни від зовнішніх поставок енергоресурсів та збільшення обсягів 

виробництва енергії з альтернативних джерел, як необхідна складова 

екологізації національної енергетики. 
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