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Анотація 
Вступ. На сьогоднішній день країна перебуває в енергетичній імпортній залежності, 
тому виникає проблема переорієнтування потреб та пропозицій, які стосуються 
розвитку енергетики країни. Незважаючи на значний внесок науковців у розробку 
теоретичних і практичних аспектів впровадження відновлювальних джерел енергії в 
Україні, залишається невирішеною низка проблем, зокрема, в частині переваг і 
перспектив використання альтернативних джерел енергії в Україні. 
Метою цієї статті є визначення перспектив та позитивного впливу використання 
відновлювальних джерел енергії в Україні. 
Результати. В світі відбувається стрімкий розвиток відновлювальної енергетики, що 
пов'язано з виснаженням запасів традиційних видів енергоресурсів, зростанням 
негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, зростанням цін на 
традиційні енергоресурси, а також прагненням країн по всьому світу до енергетичної 
безпеки та незалежності. В умовах зростаючої енергетичної залежності України від 
російських енергетичних постачань та постійного підвищення цін на енергоносії, 
енергоємна національна економіка, що розвивається, зазнає значних втрат, що 
призводить до зниження рівня виробництва та гальмування соціально-економічного 
розвитку. Тож питання зниження енергозалежності через формування ефективної 
програми енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики України слід 
віднести до стратегічно важливих, які потребують нагального вирішення. Основними 
та найбільш ефективними напрямами відновлюваної енергетики в Україні є  
вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, гідроенергетика, геотермальна 
енергетика. 

 
 

© Наталя Анатоліївна Добрянська, Володимир Вікторович Лагодієнко, 
Людмила Анатоліївна Торішня, 2020 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1
mailto:lyuda040583@ukr.net


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.  

207 

Висновки. Досліджено основні сучасні погляди на визначення поняття «відновлювальні 
джерела енергії». Проаналізовано енергетичну Стратегію України до 2035 року. Визначені 
основні переваги відновлювальної енергетики та її позитивний вплив на навколишнє 
середовище. Зазначено найпотужніші сонячні електростанції та вітрові електростанції 
в Україні. Зроблено висновок, що використання відновлювальних джерел енергії – це 
екологічно чисто, сучасно, безпечно та ресурсоефективно.  

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, сонячна енергія, енергія вітру, біопаливо, 
гідроенергетика. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN UKRAINE 

Abstract 
Introduction. Today, the country is in energy import dependence, so there is a sharp problem of 
reorientation of needs and proposals related to the country's energy development. Despite the 
significant contribution of scientists to the development of theoretical and practical aspects of the 
introduction of renewable energy sources in Ukraine, a number of problems remain unresolved, in 
particular, in terms of benefits and prospects for the use of alternative energy sources in Ukraine. 
The purpose of this article is to determine the prospects and positive impact of the use of 
renewable energy sources in Ukraine. 
Results. The world is experiencing a rapid development of renewable energy, which is associated 
with the depletion of traditional energy resources, growing negative impact of energy on the 
environment, rising prices for traditional energy resources, as well as the desire of countries 
around the world for energy security and independence. Given Ukraine's growing energy 
dependence on Russian energy supplies and the constant rise in energy prices, the developing 
energy-intensive national economy suffers significant losses, leading to lower production and 
slowing down socio-economic development. Therefore, the issue of reducing energy dependence 
through the formation of an effective program of energy conservation and development of 
alternative energy in Ukraine should be considered as strategically important and in need of 
urgent solution. The main and most effective areas of renewable energy in Ukraine are wind 
energy, solar energy, bioenergy, hydropower, geothermal energy. 
Conclusions. The main modern views on the definition of “renewable energy sources” are studied. 
The energy strategy of Ukraine until 2035 is analyzed. The main advantages of renewable energy 
and its positive impact on the environment are identified. The most powerful solar power plants 
and wind power plants in Ukraine are listed. It is concluded that the use of renewable energy 
sources is environmentally friendly, modern, safe and resource efficient. 

Key words: renewable energy sources, solar energy, wind energy, biofuel, hydropower. 
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Вступ 

Сьогодні в Украї ні відбувається стрімке зростання цін на енергоносії , а також 
наявність перебої в у ї х постачанні, які пов'язані з політичними проблемами, що свідчить 
про незадовільнии  стан сучасної  енергетичної  системи в краї ні. Тому потрібно шукати 
нові, альтернативні джерела енергії , до яких відносять сонце, воду, вітер та біогаз, які 
покликані компенсувати недоліки існуючої  енергетичної  системи, скоротити викиди 
вуглекислого газу, покращити екологічну ситуацію та вирішити проблему щодо охорони 
довкілля. Серед вітчизняних науковців, що досліджували питання перспективи 
використання відновлювальних джерел енергії  в Украї ні слід виділити: Л.П. Клименко, 
С.М. Солови ова, Г.Л. Норда, О.М. Бородіну, В.Є. Барановську, С.В. Берзіна, О.Д. Богдана, 
О.І. Возного, М.І. Сиротюка, А.І. Шевцова, М.Г. Земляного, Т.В. Ряузову та ін. 

Мета та завдання статті 

Метою цієї  статті є визначення перспектив та позитивного впливу використання 
відновлювальних джерел енергії  в Украї ні. У межах досягнення мети виокремлено 
наступні завдання: 

❖ дослідити теоретичний базис визначення поняття «відновлювальні джерела 
енергії»; 

❖ здійснити аналіз використання відновлювальних джерел енергії в Україні; 
❖ обґрунтувати прогнозні показники розвитку використання нетрадиційних та 

відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) за основними напрямами освоєння, млн у. п. 
тон/рік. 

Виклад основного матеріалу 

Сьогодні в світі відбувається стрімкии  розвиток відновлювальної  енергетики, що 
пов'язано з виснаженням запасів традиціи них видів енергоресурсів, зростанням 
негативного впливу енергетики на навколишнє середовище (зокрема, це шкідливі 
викиди парникових газів та різка зміна клімату), зростанням цін на традиціи ні 
енергоресурси, а також прагненням краї н по всьому світу до енергетичної  безпеки та 
незалежності.  

Відновлювальні джерела енергії  ( або альтернативні джерела енергії  ) – це 
природні явища, що шляхом перетворення в спеціальних установках перетворюються в 
теплову або електричну енергію. До них відносять: енергію сонця, вітрову енергетику, 
гідроенергетику та біопаливо (рис. 1) [1].  
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Відновлювальні джерела енергії 
Визначень категоріи  «відновлювальні джерела енергії » безліч. Приведемо 

наи більш розповсюджені визначення у табл. 1. 
За результатом аналізу існуючих сучасних поглядів на визначення терміну 

«відновлювальні джерела енергії » запропоновано трактувати цеи  термін як природні 
явища (сонце, вітер, гідроенергетика та біопаливо), що шляхом перетворення в 
спеціальних установках перетворюються в теплову або енергетичну енергію.  

Украї на є краї ною, яка залежить від імпорту дорогих енергетичних ресурсів, що в 
свою чергу, породжує складні соціально-економічні проблеми. Надзвичаи но високии  
ступінь зношення вітчизняної  інфраструктури, зокрема енергетичної , і, відповідно, 
низька ефективність використання енергетичних ресурсів є одним із факторів, чому 
Украї на опинилася серед краї н з високими показниками енергоємності економіки [2]. 

Відновлювальні джерела енергії   

Сонячна енергія  Вітрова енергетика Гідроенергетика Біопаливо 
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Таблиця 1. Визначення поняття «відновлювальні джерела енергії» у наукових 
працях дослідників 

Автор Визначення поняття «відновлювальні джерела енергії » 
Л.П. Клименко, 
С.М. Солови ов, 
Г.Л. Норд [1] 

До самовідновлюваних джерел енергії  відносяться енергія сонячного проміння, 
вітру, геотермальна, припливів та відпливів тощо. 

О.М. Бородіна [2] 

Альтернативні джерела енергії  – це поновлювані джерела, до яких відносять 
енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, тепло Землі, та 
вторинні енергетичні ресурси, які існують постіи но або виникають періодично 

у довкіллі. 
В.Є. Барановська, 

С.В. Берзіна, О.Д. Бог-
дан, О.І. Вознии  [3] 

Відновлювані джерела енергії  – це джерела, що постіи но існують або 
періодично з’являються в навколишньому середовищі у вигляді потоків енергії  

Сонця, вітру, тепла Землі, енергії  морів, океанів, річок, біомаси. 

В.В. Лагодієнко [5, 6], 
М.І. Сиротюк [9], 

Поновлювані джерела енергії  (ПДЕ) у географічніи  оболонці Землі – це сонячна, 
вітрова, геотермальна, біоенергія та гідроенергія річок. Основна ї х спільна 

властивість – це практична невичерпність та екологічна чистота 

А.І. Шевцов, 
М.Г. Землянии , 
Т.В. Ряузова [10]. 

До нетрадиціи них та відновлюваних джерел енергії  відносимо 
гідроелектростанції  (великі, середні та малі), геотермальну, сонячну, 

фотоелектричну та теплову енергію, енергії  припливів, хвиль океану, вітру, 
тверду біомасу, гази з біомаси, рідкі біопалива та відновлюванні муніципальні 
відходи (ці види енергії  за визначенням МЕА – відновлювані джерела енергії ). 

Джерело: складено за матеріалами [1, 2, 3, 5,6, 9, 10] 

В умовах зростаючої  енергетичної  залежності Украї ни від росіи ських 
енергетичних постачань та постіи ного підвищення цін на енергоносії , енергоємна 
національна економіка, що розвивається, зазнає значних втрат, що призводить до 
зниження рівня виробництва та гальмування соціально-економічного розвитку. Тож 
питання зниження енергозалежності через формування ефективної  програми 
енергозбереження та розвитку альтернативної  енергетики Украї ни слід віднести до 
стратегічно важливих, які потребують нагального вирішення [3]. 

Урядом Украї ни в 2017 році була прии нята нова енергетична Стратегія Украї ни 
до 2035 року: «безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», в цьому 
документі окреслено стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного 
комплексу Украї ни на період до 2035 року [4]. Зокрема, особлива увага приділяється 
розвитку відновлювальних джерел енергії . Частка енергії , добутої  за рахунок 
альтернативних джерел, становить сьогодні близько 3%. Згідно з украї нською 
енергетичною стратегією, до 2035 р. частку альтернативної  енергетики на загальному 
енергобалансі краї ни буде доведено до 20%. Основними та наи більш ефективними 
напрямами відновлюваної  енергетики в Украї ні є: вітроенергетика, сонячна енергетика, 
біоенергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика (табл. 2). 

Таблиця 2. Прогнозні показники розвитку використання нетрадиційних та 
відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) за основними напрямами освоєння,  

млн у. п. тон/рік 

Напрями освоєння НВДЕ 
Рівень розвитку НВДЕ по роках 
2010 р. 2020 р. 2035 р. 

Позабалансові джерела енергії , всього 15,96 18,5 22,2 
Відновлювальні джерела енергії , всього 0,96 2,8 5,8 

Біоенергетика 2,7 6,3 9,2 
Сонячна енергетика 0,032 0,284 1,1 
Мала гідроенергетика 0,52 0,85 1,13 

Геотермальна енергетика 0,08 0,19 0,7 
Вітроенергетика 0,21 0,53 0,7 
Енергія довкілля 0,3 3,9 22,7 

Усього 19,83 30,55 57,73 

Джерело: Енергетична стратегія України на період до 2035 року 
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Згідно з новою енергетичною Стратегією Украї ни, до 2035 року виробництво 
електроенергії  нетрадиціи ними та відновлювальними джерелами енергії  буде зростати 
із року в рік, а виробництво електроенергії  ТЕС та АЕС маи же залишиться на тому самому 
рівні (табл. 3). Перехід на більш екологічно чисті джерела енергії , до яких належить 
сонце, вітер, вода і біогаз, допоможе знизити темпи зміни клімату, адже головна 
перевага використання відновлювальних джерел енергії  – це екологічність і повна 
відсутність шкідливих викидів в атмосферу [5, 6]. 

Таблиця 3. Орієнтовний прогноз виробництва електроенергії  
до 2035 р., млрд кВт.·год 

Наи менування складових структури генерації  
електричної  енергії   

2015 р. 2020 р. 2025 р. 2030 р. 2035 р. 

Виробництво електричної  енергії  - всього, у т.ч.: 157 164 178 185 195 
АЕС 88 85 91 93 94 
ТЕС/ТЕЦ 61 60 64 63 63 
Гідро 7 10 12 13 13 
ВДЕ 2 9 12 18 25 

Джерело: Енергетична стратегія України на період до 2035 року 

Украї на має значнии  потенціал відновлюваної  енергетики, якии  може бути вико-
ристании , щоб покращити торговии  баланс, створити робочі місця та стимулювати еко-
номічну діяльність за часів, коли краї на має подолати важливі економічні виклики, такі 
як збільшення залежності від імпорту енергоносії в та необхідність терміново оновити 
застарілі основні виробничі фонди в енергетиці [7; 8]. Розвиток відновлюваної  енерге-
тики також буде важливим внеском у досягнення встановлених політичних цілеи  – скоро-
чення залежності від імпорту природного газу та диверсифікації  джерел енергопос-
тачання. І таке енергопостачання також краще забезпечуватиме енергетичну безпеку [9]. 

Серед областеи  Украї ни, що активно використовують відновлювальну енерге-
тику, лідерами є Херсонська, Запорізька, АР Крим та Миколаї вська область (табл. 4). 

Таблиця 4. Загальна встановлена потужність об'єктів ВДЕ  
серед областей України, МВт 

Назва області Загальна встановлена потужність, МВт 
Херсонська область 543,6 
Запорізька область 524,5 

АР Крим 494,9 
Миколаї вська 419,8 

Дніпропетровська 389,0 
Вінницька 242,2 
Львівська 213,3 

Хмельницька 201,9 
Кіровоградська 145,3 

Киї вська 143,2 
Івано-Франківська 134,1 

Інші області 367,8 

Джерело: власна розробка автора 

Сонячна енергетика – одна з наи перспективніших і динамічно розвиваючих 
галузеи  відновлювальної  (нетрадиціи ної ) енергії . Клімат і географічне положення 
сприятливі для розвитку сонячної  енергетики і будівництва сонячних електростанціи  в 
Украї ні, зокрема на півдні та сході Украї ні (Одеськіи , Херсонськіи , Запорізькіи , 
Дніпропетровськіи  та Миколаї вських областях) [10]. Наи потужніші сонячні 
електростанції  в Украї ні приведені у табл. 5. Станом на 1-и  квартал 2020 року 
встановлено СЕС загальною номінальною потужністю 4925 МВт без урахування близько 
407,9 МВт потужностеи , які перебувають на окупованіи  Росією території , які генерують 
1,265 млрд кВт-год електроенергії  [11]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
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Таблиця 5. Найпотужніші сонячні електростанції в Україні 

Назва сонячної  
електростанції  

П
о
т
у
ж
-

н
іс
т
ь
, 

В
т

 

П
л
о
щ
а,
 

га
 

Місце знаходження 
Рік 

запуску 

Покровська сонячна 
електростанція 

240 437 
с. Покровське, Нікопольськии  раи он, 

Дніпропетровська область 
2019 

Нікопольська сонячна 
електростанція 

200 400 
с. Старозаводське, Нікопольськии  раи он, 

Дніпропетровська область 
2019 

«Яворів-1» 72 115 
с. Терновиця, Яворівськии  раи он, 

Львівська область 
2018 

Кам'янець-Подільська 
сонячна електростанція 

63,8 110 
с. Панівці Кам'янець-Подільськии  раи он, 

Хмельницька область 
2019 

СЕС Тоkmak Solar Energy 50 96,4 м. Токмак, Запорізька область 2018 
Дунаи ська сонячна 
електростанція 

43,14 80 м. Арциз, Одеська область 2013 

Старокозача сонячна 
електростанція 

43 80 
поблизу села Старокозаче, Одеська 

область 
2012 

СЕС Терновиця 20 12 
с. Терновиця Яворівськии  раи он, 

Львівська область 
2017 

Калинівська сонячна 
електростанція 

13,5 20,22 с. Калинівка, Миколаї вська область 2019 

Джерело: розробка автора за джерелами [12, 13] 

Вітрова енергетика в регіонах Украї ни є одним із потужних напрямів розвитку 
сучасної  енергетики. Наша краї на має значнии  природнии  потенціал для реалізації  
вітроенергетичних проектів. За оцінками фахівців, загальна потенціи на потужність 
украї нської  вітроенергетики становить 5000 МВт. Узбережжя Чорного та Азовського 
морів, гористі раи они Кримського півострова (особливо північно-східне узбережжя) і 
Карпат, Одеська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська і Миколаї вська області 
наи більш підходять для будівництва вітрових електростанціи . Тільки потенціал Криму 
достатніи  для виробництва більш ніж 40 млрд кВт год. електроенергії  щороку [14]. 

Наи потужніші украї нські вітрові електростанції  представлені в табл. 6.  

Таблиця 6. Найпотужніші українські вітрові електростанції 

Назва вітряної  електростанції  Потужність, Вт Місце знаходження Рік запуску 
Ботієвська ВЕС 200 с. Ботієво, Запорізька область 2012 
Приморська ВЕС 200 с. Борисівка, Запорізька область 2019 
Дмитрівська ВЕС 35 с. Дмитрівка, Миколаї вська область 2011 

ВЕС Старии  Самбір – 2 20, 7 м. Старии  Самбір, Львівська область 2017 
ВЕС Старии  Самбір – 1 13, 2 МВт м. Старии  Самбір, Львівська область 2015 

Тузлівська ВЕС 12, 5 МВт с. Тузли, Миколаї вська область 2012 
ВЕС Берегова 12, 3 МВт с. Тарасівка, Херсонська область 2014 

Джерело: власна розробка автора 

Біогаз – один із наи перспективніших видів альтернативного палива. Й ого 
виробництво не тільки не вимагає вирощування чи іншої  підготовки вихідного 
матеріалу, а и  дозволяє позбавлятися відходів, тим самим знижуючи екологічне 
навантаження на навколишнє середовище. В регіонах Украї ни отримання палива в 
біогазових установках стає трендом. За обсягами ринку цеи  напрям посідає третє місце 
після сонячної  і вітрової  енергетики [14]. 

Таким чином, Украї на має непогании  потенціал для використання відновлю-
вальних джерел енергії , зокрема сонячної  енергії , енергії  вітру та біогазу. Перевагами 
використання відновлювальних джерел енергії  є ї х невичерпаність, екологічність та 
сучасність. Уряд Украї ни розробив енергетичну Стратегію до 2035 року, в якіи  особливе 
місце посідає розвиток і впровадження альтернативних джерел енергії , що лише 
підтверджує актуальність та необхідність розвитку відновлювальних джерел енергії .  
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Використання відновлювальних джерел енергії є актуальним на сьогоднішній 
день для України, адже традиційні запаси енергії (нафта, газ, вугілля) є невідновлю-
вальними ресурсами, тобто рано чи пізно вони вичерпають себе. Окрім цього, перева-
гами відновлювальних джерел енергії є їх екологічність (зменшують викиди парни-
кових газів та не порушують кліматичний баланс), їх відновлювальний характер (вони 
невичерпні), а також це сучасний новий тренд, який популярний у всіх розвинутих краї-
нах світу. При проведенні дослідження був зроблений висновок, що Україна має значний 
потенціал для використання альтернативних джерел енергії, зокрема у використанні 
енергії сонця та вітру, тому що географічне положення та клімат цьому сприяють. 
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