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У статті проаналізовано перспективи створення 
і діяльності комплексів альтернативної енергетики, які б 
мали можливість повноцінно забезпечити потребу Укра-
їни в енергоресурсах. Досліджувались теоретичні та прак-
тичні проблеми, з якими доведеться зіткнутися у разі 
впровадження відновлювальної енергетики в тому вигляді, 
у якому передбачено в Національній стратегії України до 
2035 року. Крім того, у дослідженні наведені можливі пра-
вові шляхи подолання зазначених загроз та поступове впро-
вадження такого виду електроенергетики.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, від-
новлювальна енергетика, вітроелектростанції, сонячні 
електростанції, «зелений» тариф.

В статье проанализированы перспективы создания 
и деятельности комплексов альтернативной энергетики, 
которые бы могли полноценно обеспечить потребность 
Украины в энергоресурсах. Исследовались теоретические 
и практические проблемы, с которыми придётся стол-
кнуться при внедрении возобновляемой энергетики в том 
виде, в котором предусмотрено в Национальной стра-
тегии Украины до 2035 года. Кроме того, в исследовании  
приведены возможные правовые пути преодоления указан-
ных угроз и постепенное внедрение данного вида электро-
энергетики.

Ключевые слова: альтернативные источники энер-
гии, возобновляемая энергетика, ветроэлектростанции, 
солнечные электростанции, «зелёный» тариф.

The article examines the impact of primary energy sources 
on the state, highlights both the environmental and general legal 
aspects. The need to introduce newer renewable energy sources 
is noted. This is not the first year the neighboring European 
states have been engaged in this activity, following the example 
of which Ukraine is trying to introduce this type of energy.

However, as we were exploring this topic, we encountered 
a number of obstacles to its rapid implementation and legal 
problems in its operation. So these problems affect both the envi-
ronmental side of public policy and economic and financial.

To the problems that will bring with them alternative 
energy sources, we distinguish the following: 1. Large area 
occupied by renewable energy facilities for energy generation. 
At the same time, similar power generation capacities with 
primary sources occupy many times smaller land. 2. It is not 
possible to install wind farms close to cities, as they generate 
too much noise when generating energy, which causes discom-
fort not only for humans but also for animals, thus damaging 
the ecosystem. 3. The tariff aimed at promoting renewable 
energy is too large, which negatively affects the overall finan-
cial picture. Thus, with the current development of renewable 
energy, we can speak of the rapid depletion of state budget 
funds to pay the specified tariff. Summarizing the above, it is 
necessary to state the negative impact of renewable energy, 
at the level of development that Ukraine has today, on the state 
of the country as a whole.

Without solving these problems, Ukraine will not be able to 
make full use of renewable energy and receive the mentioned 
benefits from its operation. Thus, possible means have been 
found that Ukraine can implement to overcome them and create 
optimal conditions for the development of the industry in ques-
tion. These funds are successfully used in European countries, 
such countries are rapidly developing the renewable energy sec-
tor and according to national strategic plans, consider it possi-
ble already in 2050 to completely switch to energy consumption 
generated from alternative sources. This transition will have 
a positive impact on the economic, political life of the state 
and increase the national security level of the country.

Key words: alternative energy sources, renewable energy, 
wind power, solar power, green tariffs.

Постановка проблеми. У всьому світі динамічно 
розвиваються програми, за якими для відновлювальних 
джерел енергії відведена головуюча роль на світовому 
енергетичному ринку. Україна також заохочує впрова-
дження відновлювальних джерел енергії. Так, надаються 
державні дотації, податкові пільги та інша державна  
підтримка для тих, хто вирішив перейти на альтерна- 
тивні джерела енергії або розпочати діяльність з продажу 
електроенергії, генерованої з альтернативних джерел. 

Відповідно до Директиви 2009/28/ЄС до 2020 року 
частка використання відновлюваних джерел енергії 
в країнах-членах ЄС має становити 20% від загального 
обсягу енергопостачання, що дають змогу зменшити 
залежність від імпортованого викопного палива та під-
вищити рівень використання нових енергетичних тех-
нологій [1].

Нові альтернативні джерела енергії мають певні 
переваги над старими викопними, які до того ж є вичер-
паними та можуть закінчитись у майбутньому. Однак 
при цьому є і певні загрози у активному розвитку аль-
тернативної енергетики. 

Результати аналізу наукових джерел і публіка-
цій демонструють недостатню розробленість цієї теми. 
Так, недостатніми є дослідження проблематики альтер-
нативної енергетики, а саме недоліків у системі впро-
вадження зазначеної галузі. Так, серед вітчизняних 
учених зазначену тематику досліджують Н.А. Вальд-
ман, С.С. Дев’яткіна,  Н.І. Дунаєвська, Б.К. Ільєнко, 
Г.М. Калетнік, С.О. Кудря, Л.Л. Озерова, С.Г. Плач-
кова, М.С. Труб та інші. Серед іноземних дослідників 
тематики альтернативної енергетики слід назвати таких 
науковців, як Ван ден Броек, В. Дорнбург, Е. Смитс, 
А. Фаідж, Б. Фішер та ін.

Метою цієї статті є визначення потенційних ризиків, 
що можуть настати за умови  переходу на альтернативні 
джерела енергії без обмежень їх використання, вра-
ховуючи європейський досвід та знаходження засобів 
протидії таким ризикам.

Виклад основного матеріалу. Виробництво та спо-
живання енергії пов’язане з різними видами життє- 
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діяльності людини: з обігрівом житла, приготуванням 
їжі, переміщенням людей та виробництвом певних благ 
цивілізації. На такому етапі всі джерела енергії мож-
ливо поділити на:

1) викопні (вугілля, нафта тощо);
2) ядерні і термоядерні джерела енергії;
3) відновлювальні джерела енергії (енергія вітру, 

сонця, води тощо).
Так, за даними Державної служби статистики Укра-

їни, у 2018 році було спожито в країні 10 011 794,42 тонн 
палива, з яких – 45 354 тис. т вугілля, 31 623 793,9  м3 при-
родного газу, 2 469 508,1 т нафти. Крім того, 34,3% всієї 
енергії України імпортується з інших країн світу [4].

Перероблення такої кількості сировини негативно 
позначається на загальному стані екології. Так, спа-
лювання викопного твердого та рідкого палива супро-
воджується виділенням вуглекислого, сірчистого 
і чадного газів, а також пилу, сажі та інших забруд-
нювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим 
способом, як і торфорозробки, ведуть до руйнування 
та зміни природних ландшафтів. Розливи нафтопро-
дуктів і нафти під час видобутку і транспортування 
здатні нанести шкоду біосфері на значних територіях. 
Також через високу вартість енергоносіїв збільшується 
кінцева вартість продуктів, під час виготовлення яких 
потрібна значна кількість енергії, у зв’язку з чим кон-
курентоздатність вітчизняних виробників знижується, 
що негативно впливає на обсяги промислового вироб-
ництва та загальний рівень життя населення.

Нині Україна йде у напрямі стратегічного розвитку 
та розширення використання відновлювальних джерел 
енергії в галузі енергетики. Необхідно зазначити, що 
саме курс на розвиток відновлювальної енергетики 
продиктований європейськими віяннями, спрямова-
ними на розвиток цієї галузі.

Однак чи справді курс слідування за європейськими 
стандартами, вибраний Україною, настільки бездоган-
ний та економічно вигідний? 

У науковій праці вважається за доцільне розглядати 
такі різновиди альтернативних джерел енергії, як віт-
рові та сонячні електростанції, як основні засоби для 
генерації відновлювальних видів електроенергії.

Так, вітрова електростанція – група вітрових елек-
тричних установок або окрема вітрова електроуста-
новка, устаткування і споруди, розташовані на певній 
території, які функціонально пов’язані між собою і ста-
новлять єдиний комплекс, призначений для виробни-
цтва електричної енергії шляхом перетворення кінетич-
ної енергії вітру на електричну енергію [15].

На думку О.І. Соловей, вітроустановки виробля-
ють електричну енергію практично без забруднення 
довкілля, але при цьому їх негативний вплив пов’яза-
ний із відведенням під будівництво значних площ і змі-
ною ландшафту, загрозою загибелі птахів, металоємні-
стю вітроустановок, що зумовлює забруднення під час 
виробництва металу [11]. 

Таким чином, основним економічним недоліком віт-
роенергетичних станцій (ВЕС) є використання під будів-
ництво ВЕС значних земельних ресурсів. Під потужні 
промислові ВЕС необхідна площа з розрахунку від 5 до 
15 км2/МВт залежно від рози вітрів і місцевого рельєфу 
району. Максимальна потужність, яка може бути отри-
мана з 1 км2 площі, залежить від району будівництва 
ВЕС, типу станції і технологічних особливостей кон-

струкції; середнє значення отриманої потужності ста-
новить приблизно 10 МВт. Для ВЕС потужністю 1000 МВт 
потрібна площа в 70–200 км2. Крім того, вироблення 
сонячної енергії за допомогою наземних сонячних пане-
лей, які з’єднуються у великі сонячні електростанції, 
потребують відведення також значних територій. Так, 
у середньому на 1 МВт баштової сонячної електростан-
ції для слідкуючих геліостатів потрібна площа близько 
0,035 км2. У цілому площа, необхідна для сонячних 
електростанцій на 1 МВт потужності, становить по різ-
них країнах світу 0,001–0,008 км2 [13].

Однак слід пам’ятати, що земля в Україні є основним 
національним багатством, яке перебуває під особливою 
охороною держави [6].

У своїй праці Є.С. Лазеба зазначає, що земля завжди 
була, є і буде обмеженим ресурсом, у зв’язку з чим 
завдання держави – забезпечувати ефективне її вико-
ристання. Під ефективністю використання земель 
необхідно розуміти економічний результат від їх вико-
ристання [10].

Так, Запорізька атомна станція займає близько 4 кв. 
км та виробляє близько 6 000 МВт [14]. Тобто виходячи 
із даних, вказаних вище, можна встановити, що для 
виробітку 6 000 МВТ за допомогою відновлювальних 
джерел енергії потрібно близько 420–1200 кв. км, що 
є дуже великою площею для розміщення вітроустано-
вок або сонячних панелей на земельних ділянках.

Крім того, ще один з недоліків таких ВЕС – непри-
ємні звуки, що утворюються під час обертання лопатей 
ротора. Люди бідкалися, що нерідко під час набли-
ження до електростанції вони починали відчувати 
дискомфорт, а іноді навіть напади невмотивованого 
страху. Тварини і птахи мали за краще одразу залишати 
зони, забудовані ВЕС, а перелітні птахи відхилялися від 
звичного маршруту і робили гаки в декілька кілометрів, 
щоб їх облетіти. Особливу екологічну проблему станов-
лять шумові впливи вітроагрегатів потужністю 250 кВт 
і більше [13].

Крім того, ще одним, та мабуть, основним фінан-
совим недоліком електростанцій, що виробляють елек-
троенергію з альтернативних джерел енергії, необхідно 
вважати вартість електроенергії, за якою держава 
зобов’язується її купити. 

Так, ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» вста-
новлено, що «зелений» тариф – спеціальний тариф, 
за яким закуповується електрична енергія, вироблена 
на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених 
в експлуатацію чергах будівництва електричних стан-
цій (пускових комплексах), з альтернативних джерел 
енергії (а з використанням гідроенергії – лише мікро-, 
міні- та малими гідроелектростанціями) [15].

Отже, відповідно до встановлених тарифів закупівля 
електричної енергії державою, яку виробляють при-
ватні домогосподарства з енергії сонячного випромі-
нювання об’єктами електроенергетики, величина вста-
новленої потужності яких не перевищує 30 кВт та які 
введені в експлуатацію з 01 січня 2017 року по 31 грудня 
2019 року, становить 550,21 коп/кВт·год (без ПДВ) [16].

Однак роздрібний тариф на електричну енергію, 
що відпускається для кожного споживача станом на 
IV квартал 2018 року для І класу напруги, встановле-
ний АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 178,079 коп/кВт·год  
(без ПДВ) та для ІІ класу напруги – 212,776 коп/кВт·год 
(без ПДВ) [8].
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За даними, які в своїй статті наводить Б.К. Ільєнко, 
за останні півтора року в Україні з’являлись щоквар-
талу 400 нових СЕС потужністю близько 8 МВт, тобто 
2400 СЕС сумарною потужністю 48 МВт.

За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН 
України, у 2017 р. установлена потужність СЕС України 
становила 740 МВт, вироблено 710 млн кВт∙год. елек-
троенергії. Тут доплата за «зелений» тариф становить 
більш як 3 млрд грн [7].

На сайті Державної служби статистики України 
міститься інформація про постачання електроенергії 
з відновлювальних джерел енергії, а саме з сонячної 
та вітрової енергії. Так, у 2010 році вона становила 
4 тис. т н.е.; 2011 рік – 10 тис. т н.е.; 2012 рік – 53 тис. 
т н.е.; 2013 рік – 104 тис. т н.е.; 2014 рік – 134 тис. т 
н.е.; 2015 рік – 134 тис. т н.е.; 2016 рік – 124 тис. т 
н.е.; 2017 рік – 149 тис. т н.е., при цьому дані взяті за 
2014–2017 роки без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Доне-
цькій та Луганській областях [5].

Таким чином, спостерігається велике зростання 
електроенергії, видобутої з відновлювальних джерел 
енергії. Крім того, державні видатки, які спрямовані на 
розвиток сектору альтернативної енергетики, щороку 
збільшуються, що негативно може відбитися на Дер-
жавному бюджеті країни. 

Вирішенням проблеми з державними видатками на 
оплату «зеленої» енергії, що все збільшуються, може 
стати зменшення ставки «зеленого» тарифу до розмірів 
середнього тарифу, який розрахований для споживачів 
ІІ класу напруги без ПДВ. Таким чином, держава зможе 
підтримати енергетичні кооперативи та приватні домо-
господарства, генеруючі установки яких виробляють 
електричну енергію з альтернативних джерел енергії 
та для яких встановлено «зелений» тариф, адже вони 
здебільшого належать до побутових споживачів, для 
яких різниця між споживанням ними електричної енер-
гії за тарифом 1,68 грн з ПДВ та продажу 2,1 грн (серед-
нього тарифу, який розрахований для споживачів ІІ 
класу напруги без ПДВ) буде приносити добрі дивіденди.

Вирішенням проблеми встановлення вітроелектро-
станцій може слугувати їх встановлення на території, 
не зайнятої людьми. Так, уряд Великобританії затвер-
див план, відповідно до якого до 2030 року морські 
вітроелектростанції мають виробляти третину елек-
троенергії в країні. Уряд Великобританії планує додат-
ково стимулювати бізнес, затвердивши видатки на ці 
цілі близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 
329 мільйонів доларів) [3].

Станом на кінець 2013 року в світі експлуатувалося 
більше 60 ВЕС, встановлених у морі, загальною потуж-
ністю близько 6 ГВт, в основному стаціонарних (2 пла-
вучі в Норвегії та Португалії) і на внутрішніх водоймах 
(3 – в Німеччині, Нідерландах і Швеції). Більше поло-
вини наявної потужності припадає на Великобританію. 
Крім того, в світі розвиваються технології, які дають 
змогу ставити ВЕС як на мілководді, так і в місцях, 
де станція не буде встановлюватись на дні водойми 
(тобто на глибині), а буде діяти за принципом поплавку 
[2, с. 211–215].

Крім того, необхідно зазначити, що відповідно до 
Конвенції ООН з морського права, яка ратифікована ЗУ 
№ 728-XIV від 03.06.1999 № 31, суверенітет прибереж-

ної держави поширюється за межі її сухопутної території 
і внутрішніх вод, а в разі держави-архіпелагу – її архі-
пелажних вод, на що примикає морський пояс, званий 
територіальним морем. Зазначений суверенітет поширю-
ється на повітряний простір над територіальним морем, 
так само як на його дно і надра. Ширина територіаль-
ного моря встановлюється та не може перевищувати 
дванадцяти морських миль, які відміряються від вихід-
них ліній, визначених відповідно до цієї Конвенції [9].

Глибина територіальних вод України на Азовському 
морі становить близько 2–4 метрів [12, с. 390], що від-
мінно підходить для встановлення вітроелектростанцій 
на морському дні.

Користуючись прикладом уряду Великобританії про-
понується також стимулювати бізнес у цьому напрямі 
шляхом надання відповідних дотацій на будівництво 
морських вітрових електростанцій, підвищеного «зеле-
ного» тарифу порівняно з наземними електростанціями 
відновлювальної енергетики, за яким буде закупатись 
згенерована електроенергія, та податкових пільг для 
зазначеного бізнесу.

Висновки. У статті наголошується про необхідність 
подальшого реформування системи електроенергетики 
в галузі альтернативної енергетики. Зазначається, що 
держава щороку втрачає великі кошти з державного 
бюджету на стимулювання споживачів та виробників 
електроенергії з альтернативних джерел енергії шля-
хом купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом, що 
значно вищий за показники в інших країнах та еконо-
мічно не дуже вигідний для самої України. 

Крім того, ставиться питання про скасування або 
зменшення «зеленого» тарифу та впровадження нових 
стимулюючих заходів для виробників електроенергії 
з альтернативних джерел. 

Також задля економії земельних ресурсів України 
пропонується займатись розробкою та впровадженням 
вітроелектростанцій на морі, а саме на смузі в Азов-
ському морі, яка належить Україні на праві територі-
альних вод.
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