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Енергетичні ресурси мають велике значення для життєдіяльності людини. На сьогоднішній 

день інтенсивне розповсюдження відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в світі є результатом 

складних політичних, соціальних, економічних і природних процесів, які набувають розвитку на 

протязі останніх 40-50 років.  Ці процеси пов’язані з різним рівнем і динамікою економічного 

розвитку держав, ростом споживання енергії, нерівномірним розподілом природних ресурсів, 

збільшенням населення планети і кліматичними змінами. 

Енергозберігаючий шлях розвитку економіки передбачає значне зниження в розрахунку на 

одиницю продукції витрат палива, електроенергії і теплоти на кінцевій стадії їх споживання; 

вдосконалення видобування, транспортування, перетворення і зберігання енергоресурсів; 

вдосконалення структури енергобалансу у напрямку заміщення в ньому дефіцитних і дорогих 

енергоресурсів дешевими і доступнішими відновлювальними джерелами енергії. 

Зростання виробництва і споживання нерозривно пов’язано із розвитком суспільства, яке 

протягом свого розвитку веде боротьбу за збільшення свого енергетичного балансу. Боротьба за 

енергію, за її джерела, за відкриття нових способів її перетворення і використання йде безперервно 

й дедалі наростаючими темпами.  

Розвиток відновлювальних джерел енергії в світі пов’язаний із обмеженими енергетичними 

ресурсами. З відновлювальних джерел енергії набуло розвитку використання енергії сонця, енергії 

вітру, енергії води, енергії довкілля, геотермальної енергії, енергії біомаси. Найбільше в Україні 

використовують енергію біомаси для отримання теплової енергії. Також набуває розвитку 

використання енергії довкілля за рахунок впровадження теплових насосів в отоплюючи системах 

будинків, в технологічних процесах сушіння та охолодження. 

Ключові слова: енергетичні ресурси, відновлювальні джерела енергії, енергетичний баланс, 

природні ресурси. 
Табл. 3. Рис. 5. Літ. 23. 

 

1. Постановка проблеми 

Актуальність проблеми розвитку ВДЕ у світі та в Україні пов’язана з їх невичерпністю і 

екологічністю, а також із дефіцитом та обмеженістю запасів викопних енергетичних ресурсів. 

Розвиток енергетики є основою для розвитку економіки сучасного світу. Найбільший економічний 

підйом спостерігався в історії людства за рахунок доступу до дешевих енергетичних ресурсів.  

Використання традиційних вуглеводнів шляхом спалювання супроводжується загальними 

втратами енергії до 80-90% і тому вже на сьогодні розроблено технології електрохімічного їх 

перетворення, які зменшують втрати до 10 % та є більш екологічно безпечними. 

У провідних країнах світу спостерігається тенденція до зменшення виробництва 

енергоресурсів на основі традиційних видів палива, що пов’язано зі зменшенням запасів та 

екологічними недоліками технології його використання, а також із зниженням потреби в ньому за 

рахунок зменшення енергоємності виробництва та впровадження ВДЕ.  

Сектор ВДЕ вирішує також питання, пов’язані із глобальним потеплінням клімату, стрімко 

зростаючими цінами на вуглеводну сировину та електроенергію на світовому ринку. 
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2. Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Головною рисою світового паливно-енергетичного комплексу є поляризація: на одному 

полюсі розвинені країни з високим рівнем енергозабезпечення, на другому – більшість країн, що 

розвиваються і знаходяться в енергетичній бідності та відсталості. Більшість країн, серед яких на 

одному полюсі знаходяться США, Україна, Росія та ще 30 країн світу, що мають 95% всіх запасів 

землі, на іншому – такі країни як  Японія, Північна Корея, а також країни Європейського Союзу, що  

не мають значних власних запасів вуглеводнів [1]. Тому виникла необхідність створення міжнародної 

структури, яка б займалася підтримкою ВДЕ в країнах світу. Так, 26 січня 2009 року у м. 

Бонн (Німеччина) було започатковане Міжнародне агентство з відновлювальної енергетики – IRENA 

(на відміну від існуючих МАГАТЕ та МЕА). Завдання цієї організації є стимулювання розвитку 

відновлювальних джерел енергії в країнах світу. Станом на травень 2014 року державами-членами 

організації IRENA є 131 країна, ще 37 держав підписали, але не ратифікували договір про членство.  3 

лютого 2021 р. в Об’єднаних Арабських Еміратах на знак визнання спільних цілей щодо збільшення 

рівня поглинання енергії з відновлюваних джерел, Міжнародне агентство з відновлюваних джерел 

енергії (IRENA) та Міжнародна асоціація гідроенергетики (IHA) підписали офіційну угоду про 

партнерство [2]. 

Для України, стратегічною метою якої є інтеграція до ЄС, розвиток ВДЕ та біоенергетики має  

особливо велике значення, оскільки використання відновлюваних джерел енергії не нижче  

середньоєвропейського рівня – одна з вимог Європейського Союзу до країн-кандидатів, що є  

додатковим аргументом на користь розвитку відновлюваних джерел енергії [3]. 

З огляду на важливість розвитку енергоефективності для усіх країн світу та для України, над 

цією проблематикою, а також над роллю ВДЕ для її досягнення працюють ряд науковців: Гунько І.В., 

Гончарук І.В., Гелетуха Г.Г., Кудря С.О., Пришляк Н.В., Титко Р. та ін. Заслуговують на увагу ряд 

економічних та технічних патентів у цій сфері та інші творчі продукти їхньої діяльності. Зокрема, 

фундаментальна праця «Енергозбереження в агропромисловому комплексі» під авторством М. 

Корчемного, В. Федорейка, В. Щербаня [4], (яка претендувала на Державну премію), серія 

актуальних статей  та праць д.т.н., проф., академіка НААНУ Калетніка Г.М. [5-7].  

Проте, досягнення енергоефективного розвитку економіки є важким завданням, технології 

застосування ВДЕ постійно змінюються, сектор активно розвивається в країнах світу, тому 

актуальним завданням є огляд сучасного стану проблеми енерегоефективості та перспектив її 

розвитку. 

 

3. Виклад основного матеріалу 

За експертними оцінками розвіданих у світі запасів нафти та газу залишилось на 40-50 років, 

вугілля – близько на 400 років.  

Ефективність використання енергоносіїв в Україні значно нижча, ніж у світі – у  2,6 рази, а 

також у 3,1 рази – ніж у країнах Євросоюзу (табл. 1) [8]. 

Таблиця 1 

Структура наявних енергетичних ресурсів та їх використання в окремих країнах світу [1] 

Країни 

Наявність ресурсів % використання 

Нафта, 

млн. т. 

Газ,  

млрд.  м3 

Вугілля, 

млн. т. 
Нафта Газ Вугілля 

Японія 8 39 773 50,5 12,7 15,2 

США 3728 4740 249994 40,7 23,6 23.3 

Франція 21 14 36 39,0 14,4 5,8 

Польща 14 122 22160 20,9 11,4 66,4 

Росія 6654 47730 157010 18,3 54,9 15,4 

Україна 173 825 34153 11,8 43,7 28,8 

Світ 142487 151502 984453 38,8 23,0 22,3 
 

З огляду на вичерпність традиційних енергоносіїв та перспективність освоєння 

відновлюваних джерел енергії багато країн світу почали стимулювати освоєння ВДЕ і їх масове 

застосування для генерування енергії та виробництва палива. 
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Зобов’язання країн – членів Європейського енергетичного співтовариства з досягнення певної 

частки енергії з відновлювальних джерел у кінцевому споживанні енергії у 2020 року  представлені 

на рис. 1.  
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Рис. 1. Зобов’язання країн-членів Європейського енергетичного співтовариства з розвитку ВДЕ [9] 

 

Найбільший розвиток ВДЕ запропонувала Швейцарія – 49% від загального 

споживання (рис. 1), в середньому по ЄС – 20%, Україна поряд з Мальтою і Люксембургом займають 

останні місця. 

До 2040 року у розвиток ВДЕ в світі інвестують до $10,2 трильйони. Інвестиції в нову 

енергетичну технологію будуть інвестуватись завдяки швидкому падінню витрат на сонячну та 

вітрову енергію та росту ролі батарей, в тому числі електричних акумуляторів. Найбільші інвестиції 

до 2040 року у відновлювальні джерела енергії вкладають Китай та Індія – відповідно 28% та 11% від 

загальної кількості (біля 4 трильйонів доларів) [10].  

На теперішній час можна точно казати, що процес освоєння ВДЕ не лише почав рух, але й 

став набирати темпи. У 2008 році у світі було витрачено на впровадження ВДЕ приблизно 27,5 млрд. 

доларів, у 2018 році вже 146 млрд. доларів. За підрахунками Європейської Ради Відновлюваної 

Енергетики (EREC) у 2020 р. число задіяних у секторі ВДЕ одиниць в усьому світі складатиме 

близько 9,1 млн., а у країнах ЄС приблизно 450 тис. Дохід за рік у цій галузі оцінюється майже в 45 

млрд. євро. Максимальні інвестиції за попередні роки були у Китаї – 14 млрд. доларів та США – 10 

млрд доларів. Згідно з даними Renoble Policy Network розподіл відновлювальної енергетики у світі за 

видами  отриманої енергії у 2008 році було наступним: 47% – вітрова енергія, 30% – електроенергія 

від фотовольтажних геліосистем,  23% – інші види відновлювальних джерел енергії [11]. 

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) для сприяння реалізації проєктів з 

використання ВДЕ в Україні створена програма розвитку відновлювальних джерел енергії (USELF), 

яка передбачає інвестиції у обсязі до 50 млн. євро [12]. 

Відновлювальна енергетика стає одним із базових напрямів розвитку технологій у світі, разом 

із інформаційними та нанотехнологіями вона стає складовою нового постіндустріального укладу. 

До нетрадиційних відновлювальних джерел енергії відносять [13]: 

- гідроелектростанції (малі); 

- геотермальна, сонячна, фотоелектрична та теплова енергія; 

- енергія припливів, хвиль, вітру; 

- тверда біомаса, гази з біомаси, рідкі палива та відновлювальні муніципальні відходи; 

- розсіяна теплова енергія навколишнього середовища (тепло повітря, ґрунту, природних течій). 

Сезар де Бріто (CesardeBrito), управляючий фондом Фундація Чистої Енергії 

(CleanEnergyFund) в Нью-Йорку, наголошує на 10 передумовах потужного ринкового розвитку ВДЕ:  

1. Кліматичні зміни, що є одною з ключових загроз, які стоять перед глобальною економікою. 

Лише інвестиції в екологічно-безпечну енергію ВДЕ здатні її подолати.  

2. Збільшення політичної підтримки відновлюваної енергетики. Зменшення емісії 

вуглекислого газу має підтримуватися на найвищому рівні держав.  

3. Ґрунтовна законодавча підтримка бізнесу у сфері відновлюваної енергетики.  
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4. Стале збільшення попиту на енергію викопного палива та відповідну сировину. Інтерес до 

ВДЕ більшає разом із збільшенням цін на газ та нафту.  

5. Зростання кількості організацій відновлюваної енергетики на світовому ринку.  

6. Збільшення світової популярності інвестицій у ВДЕ.  

7. Потреба в інвестуванні задля обмеження емісії вуглекислого газу на підприємствах з метою 

збереження їх конкурентоздатності.  

8. Підвищення витрат на сектор відновлюваної енергетики забезпечить підприємства даної 

галузі суттєвими прибутками.  

9. Зменшення показників ризику інвестицій в сектор відновлюваної енергетики.  

10. Купівля акцій відновлюваної енергетики може сприяти можливостям залучення в 

найперспективнішу ринкову область [14]. 

Масштаби заміщення органічних видів палива за типами відновлювальної енергетики в світі 

до  2025 року, млн. т. у. п. наведено в табл. 2. [15] 

Таблиця 2 

Масштаби заміщення органічних видів палива за типами відновлювальної енергетики  

в світі до 2025 року, млн.т.у.п. 

Ресурси 
1995 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 

2025 р. 

(прогноз) 

Мала гідроенергетика 0,7 0,8 1,2 1,5 2,0 3,0 

Геотермальна енергія 0,3 0,4 0,7 1,0 2,0 5,0 

Енергія біомаси 0,3 1,0 1,4 1,7 2,4 4,8 

Енергія вітру 0,01 0,08 0,3 1,0 1,5 3,0 

Сонячна енергія 0,0015 0,0015 0,15 2,9 6,2 7,5 

Низькопотенційне тепло 0,055 0,073 0,2 0,9 2,5 4,9 

Разом по ВДЕ 1,37 2,37 3,95 9,0 16,6 28,2 
 

Однією з найважливіших характеристик ВДЕ є їх енергетичний потенціал – показник, який 

визначає кількість енергії, властиву відповідному виду ВДЕ. 

Для оцінки енергетичних ресурсів відновлювальних джерел енергії, можливих для 

використання, розрізняють наступні види енергетичного потенціалу ВДЕ: 

- теоретичний, що характеризує загальну кількість енергії; 

- технічний – частина теоретичного потенціалу, яку принципово можливо використати за 

допомогою сучасних пристроїв; 

- економічно ефективний – частина технічного потенціалу, яку в теперішній час доцільно 

використовувати, виходячи з економічних, соціальних, екологічних та інших факторів. 

Орієнтовні показники світових енергетичних ресурсів ВДЕ у світі показано в табл. 3. 

Таблиця 3 

Енергетичний потенціал відновлювальних джерел енергії у світі [16] 

Відновлювальні енергоресурси 

Енергетичний потенціал,  

млрд. т. ум. п. /рік 

технічний економічний 

Променева енергія Сонця 5 1 

Енергія вітру 5 1 

Гідроенергія, в тому числі: 

- енергія водяних потоків 

- енергія хвиль 

- енергія припливів 

 

4,5 

0,05 

0,7 

 

2,6 

0,01 

- 

Енергія біомаси  

(не враховуючи дрова) 
2,55 2,0 

Теплова енергія морів і океанів 1 0,1 

Геотермальна енергія 0,4 0,2 

Всього 19,2 6,91 
 

За теперішнього технічного розвитку суспільства можна додатково освоїти 19,2 млрд. т. ум. 

палива, при економічній доцільності 6,91млрд.т.ум.п.   
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Основними перевагами ВДЕ в порівнянні з традиційними джерелами, є: 

- практично невичерпні ресурси; 

- зниження негативного впливу на довкілля, включаючи викиди різних забруднюючих 

речовин, парникових газів, радіоактивне і теплове забруднення тощо; 

- відносно малі терміни введення в експлуатацію, можливість поблочного нарощування 

потужностей з близькими до традиційної енергетики термінами окупності ( в середньому 8-10 років). 

Завдяки цьому, необхідний рівень інвестицій є доступним не тільки для великого, але і для 

середнього бізнесу. 

Основними факторами, що обмежують використання нетрадиційних ВДЕ, є: 

- мала густина енергетичного потоку, яка складає, наприклад, для сонячної енергії на поверхні 

Землі – 1,36·10-3МВт/м2, вітрової при швидкості вітру 10 м/с – 6·10-4МВт/м2, геотермальної –            

3·10-8МВт/м2, в той час як для енергії АЕС – 0,2 МВт/м2; 

- значна нерівномірність вироблення енергії в часі та її використання; 

- відносно висока капіталоємність енергетичних установок і вартість виробленої 

електроенергії [16]. 

Найбільш динамічно розвиваються  такі види ВДЕ як вітроенергетика, біоенергетика, сонячна 

енергетика та використання низькопотенційної енергії  із застосуванням теплових насосів. 

Розвиток технологій відновлювальних джерел енергії передбачає перехід від ринку енергетичних 

ресурсів до ринку енергетичних технологій. Тенденція збільшення потужностей і об’єму інвестицій в 

основному у вітрову та сонячну енергетику в світі пов’язана з видобутком і виробництвом 

рідкоземельних металів (використовують 13 рідких металів: телур, літій, неодим та ін.).   

Китай на сьогодні є основним виробником рідких та рідкоземельних металів – від 85-95% 

світового попиту – і споживає як основний споживач 2/3 від світового попиту. Монопольне 

споживання китайського експорту знизилось після 2013 року через зростання видобутку в США та 

Австралії. Планується розпочати розробку нових копалин в Австралії, Північній Америці та Африці, 

що в майбутньому знизить залежність від китайських постачальників. Закупівлі Китаєм руд 

рідкоземельних металів у США виросли з 5148 тонн в жовтні 2019 року до 9340 тонн в жовтні 2020 

року, при цьому середня імпортна ціна виросла на 64% і склала 1977 долара США за тонну і частка 

на ринку видобутку рідкоземельних металів Китаєм склала 36% від загального світового видобутку 

[17]. 

Важливою тенденцією у розвитку ВДЕ у світі є висока монополізація не тільки ринку 

рідкісних та рідкоземельних матеріалів, але й ринку обладнання – вітрових генераторів і 

фотоелементів сонячних батарей.   

У вітроенергетичному секторі на даний час працюють біля 70 країн світу. Серед країн з 

найбільшими потужностями вітроенергетики – Німеччина, США, Іспанія, Індія, Китай, Данія. Зростає 

як загальна потужність таких установок, так і одинична потужність, яка на найближчий період може 

досягти 1 ГВт.  На кінець 2014 р. встановлена потужність вітроелектричних станцій (ВЕС) становила 

369 ГВт. Тільки в 2014 р. було введено в експлуатацію 51 ГВт нових ВЕС. Лідерами в цій галузі є 

Китай (114,6 ГВт), США (65,9 ГВт), Німеччина (39,1 ГВт), Іспанія (22,9 ГВт), Індія (22,4 ГВт). 

Стрімко розвивається вітроенергетика у Франції – 9,2 ГВт встановленої потужності, що відповідає 

близько 7% загальної потужності електростанцій у цій країні [8].  

Світовий ринок вітроенергетики продовжував залишатися досить стабільним у 2018 році, 

встановивши близько 51 ГВт потужності у всьому світі (у тому числі майже 47 ГВт на суші та 4,5 ГВ 

в морі), приблизно  на 4% більше 2017 року (рис. 2) [18].   

У 2000 році 90% всіх вітряних турбін були виготовлені десятками виробників. Західні 

компанії, такі як Vestas, GE Enercon, Gamesa і Siemens, продовжували домінувати на світовому ринку, 

проте, більш ніж 99% вітрових установок у Китаї були вже не імпортними, а власними. В світовому 

масштабі 80% усіх вітрових турбін виробляють 4 мегакомпанії, розташовані в Німеччині: Simens, 

Nordex, Senvion, Areva, а також Датська Vestas, двома іспанськими Iberdrola і Acciona, британською 

Scottish Power та американською GEWind [1]. 

До 2020 року планувалося довести виробництво вітрової електроенергії: в країнах ЄС до 10 

%,  США до 15% від загального обсягу електрогенерації. Така можливість буде досягнута завдяки 

вдосконаленню турбін, розширенню діапазону швидкостей вітру у вітроустановках. 
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Рис. 2. Динаміка росту вітроенергетики в світі 

 

Що стосується розвитку сонячних фотоелектричних систем (ФЕС) у світі, то лідерами з 

виробництва сонячної енергії є Німеччина – 38,2 ГВт; Китай – 28,1 ГВт; Японія – 23,3 ГВт; Італія –

18,5 ГВт; США – 18,3 ГВт. Так, у Німеччині в липні 2018 р. за допомогою фотоелектричних систем 

було вироблено стільки ж електроенергії, скільки й на атомних електростанціях. Окремо слід 

звернути увагу на Францію, традиційно «атомну» державу, в якій загальна потужність ФЕС 

становить 5,6 ГВт.  

Головним фактором розвитку є значне падіння світових цін на кристалічний кремній – з 475 у 

2008 р. до 17 $/кг у 2018 р., а також зниження вартості сонячних модулів – з 76 у 1977 р. до 0,3 $/Вт у 

2018 р. [19]. 

Сонячна енергетика має дещо обмежені можливості використання (залежить від погоди, 

широти розташування території та ін.).  

В країнах ЄС широко використовуються так звані «сонячні зобов’язання» відносно 

будівництва з використанням нових сонячних технологій. Це сприяє істотним змінам у житловому 

фонді та промисловості, готуючи його до неминучого дефіциту викопного палива, дає потужний 

сигнал для користувачів, підприємців – сприяє розвитку будівельного бізнесу (проєкт «Тисяча дахів» 

у Німеччині та програма «Мільйон сонячних дахів» у США).  

Наразі розвиток сонячної енергетики в Україні знаходиться на стадії, яку Європа пройшла 7-

10 років тому. У той же час ми маємо одну з найпривабливіших інвестиційних структур в Європі для 

розвитку галузі. Дійсно, тут були створені сприятливі умови: наявність ресурсів і земельних ділянок, 

пільговий тариф, державна підтримка і цільова енергетична стратегія, мета якої – досягти 25% 

виробництва чистої енергії до 2035 року. В результаті інтерес до відновлюваної енергетики в Україні 

продовжує зростати, і, за оцінками уряду, в 2020 року загальний обсяг інвестицій в альтернативну 

енергетику досягнув 18 мільярдів доларів США. І хоча сектор ВДЕ все ще малий порівняно з іншими 

типами генерації в Україні, в той же час демонструє постійне зростання. З 2014-го і до кінця 2017 

року обсяг ВДЕ збільшився з 967 до 1375 МВт, і в 2018 року – до 1534 МВт (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Зростання відновлювальних джерел енергії в Україні за 2014 – 2018 роки 
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Як саме розподіляються відновлювані джерела енергії за регіонами та який вид ВДЕ 

переважає в тій чи іншій області за 2018 рік можна побачити на рис. 4. 

 
Рис. 4. Виробництво відновлювальних джерел енергії за регіонами України 

 

Різні країни і регіони надають перевагу різним видам ВДЕ, адаптуючи їх до місцевих умов. 

Використання ВДЕ має бути багатоваріантним й комплексним, що дозволяє прискорити економічний 

розвиток регіонів. Наприклад, хорошою базою для використання ВДЕ в Україні можуть бути 

агропромислові комплекси, де відходи тваринництва й рослинництва є сировиною для одержання 

біогазу, а також рідкого й твердого палива, виробництва добрив. 

Біомаса  відіграє домінуючу роль серед інших видів ВДЕ, формуючи біля 46% ринку 

відновлюваних джерел енергії. Вона може забезпечувати виробництво тепла, електроенергії та різних 

видів газоподібного (біогаз), рідкого (біоетанол, біодизель) та твердого палива. Технології переробки 

біомаси дозволяють також вирішувати проблему утилізації шкідливих побутових та промислових 

відходів, одержувати як побічні продукти високоякісні добрива, будівельні та інші корисні матеріали. 

Так, за рахунок біогазу вже сьогодні в країнах ЄС отримується щороку понад 10 млн. МВтгод 

електричної та близько 10 млн. Гкал теплової енергії. Лідерами з використання біогазових технологій 

є такі країни як: Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Бразилія, Данія, Китай, Індія та інші 

[20]. 

Завдяки розвитку енергетичного використання відходів як напрямку біоенергетики до 2030 

року в світі можливо замінити 9,2 млн. т. у. п. викопних палив, зокрема, завдяки використанню: 

соломи – 2,9; дров та відходів деревини – 1,9; торфу – 0,6; побутових відходів – 1,1; одержання та 

використання біогазу – 1,3; виробництво паливного етанолу та біодизельного пального – 1,8. 

Загальний обсяг інвестицій у розвиток біоенергетики для забезпечення таких темпів нарощування 

складе до 2030 року близько 12 млрд. грн. [20].   

За оцінками експертів, економічно-доцільний потенціал впровадження ВДЕ в Україні станом 

на 2030 рік оцінюється у 16-22 ГВт, порівняно з 1,1 ГВт, що фактично встановлені на кінець  

2016 року.  

Потенціал впровадження ВДЕ в теплоенергетиці навіть більший – у цьому сегменті ВДЕ 

можуть повністю замістити традиційні джерела енергії до 2030 року. За оцінками IRENA, у 2030 році 

з ВДЕ в Україні може бути вироблено близько 57 млн Гкал теплової енергії, з яких значна частка 

(32,7 млн Гкал) – енергія біомаси. Виконання цього прогнозу дозволить економити близько  

7 млрд м3 природного газу щороку [20]. 

Іншим видом ВДЕ, який вже сьогодні в окремих країнах та регіонах забезпечує вагомий 

внесок в промисловості, є теплова енергія довкілля (води, ґрунту, повітря), яка за допомогою 
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теплонасосних установок (ТНУ) переводить енергію низькопотенціальних джерел у придатну для 

використання енергію. Економічна доцільність використання ТНУ підтверджена світовим досвідом. 

Вже сьогодні у розвинутих країнах ТНУ широко використовуються для систем опалення та 

кондиціювання (США, Канаді, Швеції, Швейцарії, Німеччині, Австрії та ін.), налагоджено 

промисловий випуск ТНУ у досить широких масштабах (США – 1 млн ТНУ щороку,  у Японії – 3 

млн) [21]. 

Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність»  передбачено  стале розширення використання всіх видів відновлюваної 

енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. У коротко- 

та середньостроковому горизонті (до 2025 року) ЕСУ прогнозує зростання частки відновлюваної 

енергетики до рівня 12 % від ЗППЕ та не менше 25 % – до 2035 року (включаючи всі гідрогенеруючі 

потужності та термальну енергію) (рис. 5) [22]. 

 
Рис. 5. Впровадження відновлювальних джерел енергії у промисловості за вказаними 

даними із розвитку ВДЕ в Україні в 2025 році [22]:  

1 – енергетика; 2 – видобувна; 3 – металургійна; 4 – машинобудівна; 5 – будівельна;            

6 – аграрна; 7 – переробна; 8 – приладобудівна;  9 – хімічна; 10 – автомобілебудування;                 

11 – використання теплових насосів. 

 

Енергетична стратегія України на період до 2035 року передбачає, що до 2025 року 

здебільшого буде завершено реформування енергетичного комплексу України, досягнуто 

першочергових цільових показників з безпеки та енергоефективності, забезпечено його інноваційне 

оновлення та інтеграцію з енергетичним сектором ЄС. Виконання завдань ЕСУ у період після 2025 

року вимагатиме дещо інших підходів до регулювання енергетики, заснованих на базових принципах, 

прийнятих країнами ЄС, до розроблення документів стратегічного планування та практичної 

діяльності з реалізації державної політики в енергетичній сфері [22]. 

ЕСУ фіксує багато позитивних напрямків у діяльності держави щодо змін в енергетичному 

секторі. Попри всі заявлені збільшення та розширення відповідних потужностей сектору, 

Енергетична стратегія України передбачає значні заходи, спрямовані на охорону навколишнього 

природного середовища. Серед таких заходів на загальнодержавному рівні передбачається створити 

основи для розбудови системи утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу, а також 

стимулювати власників та потенційних споживачів до збільшення обсягів утилізації відходів. Багато 

уваги присвячено заходам для реалізації стратегічних цілей у сфері охорони довкілля, скорочення 

викидів від великих спалювальних установок, парникових газів та шляхів їх досягнення. 

Ще одним важливим досягненням енергетичної стратегії є визначення важливості та 

підкреслення необхідності нарощування енергоефективності. Перевага надається реалізації програм 

енергоефективності, впровадженню нових стандартів, стимулюванню енергозбереження тощо, тобто 

фактичному зниженню споживання ресурсів та переходу на ощадливе ведення господарювання по 

відношенню до довкілля. 

До інших позитивних результатів дії ЕСУ слід віднести, наприклад, прийняття заявлених в 

енергетичній стратегії нормативно-правових документів. Так, прийнято зміни до примірного 
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Договору купівлі-продажу електричної енергії (так званий “PPA”), що був необхідним документом 

для залучення потенційних інвестицій у галузь. При цьому загалом спостерігається пожвавлення 

енергетичного сектору та його розвиток. 

Серед недоліків ЕСУ – дії, спрямовані на досягнення цілей в Стратегії, представлені 

загальними абстрактними формулюваннями. Не вказано конкретні кроки, терміни виконання, етапи й 

те, хто повинен вжити ці заходи; інструменти та механізми реалізації; очікуваний ефект від 

запропонованих заходів [23]. 
 

4. Висновки 

Оскільки відновлювані джерела енергії в своїй більшості поки що не можуть на рівних 

конкурувати з традиційними джерелами, їх розвиток підтримується різними засобами на державному 

рівні. У світі існують різні моделі державної підтримки ВДЕ, основні з яких засновані на 

використанні квот на використання ВДЕ (британська система) та на використанні дотацій проєктів 

ВДЕ і тарифній політиці (німецька система). Враховуючи тенденції до зменшення вартості ВДЕ, а 

також зростання ціни енергії традиційних джерел, державна підтримка буде носити тимчасовий 

характер. 

Розвиток ВДЕ все більше охоплює різні галузі промисловості. Найбільше у промисловості 

різних країн світу набуло використання сонячної енергії, хоча в Україні найбільшого розвитку  

набуває  виробництво енергії та палива із біомаси.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МИРЕ И 

В УКРАИНЕ 

Энергетические ресурсы имеют большое значение для жизнедеятельности человека. На 

сегодняшний день интенсивное распространение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире 

является результатом сложных политических, социальных, экономических и природных процессов, 

развивающихся в течение последних 40-50 лет. Эти процессы связаны с разным уровнем и динамикой 

экономического развития государств, ростом потребления энергии, неравномерным распределением 

природных ресурсов, увеличении населения планеты и климатическими изменениями. 

Энергосберегающий путь развития экономики предполагает значительное снижение в расчете на 

единицу продукции расхода топлива, электроэнергии и теплоты на конечной стадии их 

потребления; совершенствование добычи, транспортировки, преобразования и хранения 

энергоресурсов; совершенствование структуры энергобаланса в направлении замещения в нем 

дефицитных и дорогих энергоресурсов дешевыми и доступными возобновляемыми источниками 

энергии. Рост производства и потребления неразрывно связан с развитием общества, которое на 

протяжении своего развития ведет борьбу за увеличение своего энергетического баланса. Борьба за 

энергию, за ее источники, за открытие новых способов ее преобразования и использования идет 

непрерывно и все нарастающими темпами. Развитие возобновляемых источников энергии в мире 

связано с ограниченными энергетическими ресурсами. С возобновляемых источников энергии 

получили использование энергия солнца, энергия ветра, энергия воды, энергия окружающей среды, 

геотермальная энергия, энергия биомассы. Больше всего в Украине используют энергию биомассы 

для получения тепловой энергии. Также получило развитие использование энергии окружающей 

среды за счет внедрения тепловых насосов в отопительных системах зданий, в технологических 

процессах сушки и охлаждения.  

Ключевые слова: энергетические ресурсы, возобновляемые источники энергии, энергобаланс, 

природные ресурсы  

Табл. 3. Рис. 5. Лит. 23. 
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CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY IN THE WORLD AND IN UKRAINE 

Energy resources are of great importance for human life. Today, the intensive spread of renewable 

energy sources (RES) in the world is the result of complex political, social, economic and natural resources 

that have been developing over the past 40-50 years. These processes are associated with different levels and 

dynamics of economic development of states, an increase in energy consumption, an uneven distribution of 

natural resources, an increase in the world's population and climatic changes. The energy-saving way of 

economic development presupposes a significant reduction per unit of product consumption of fuel, 

electricity and heat at the final stage of their consumption; improvement of production, transportation, 

transformation and storage of energy resources; improving the structure of the energy balance in the 

direction of replacing scarce and expensive energy resources in it with cheap and affordable renewable 

energy sources. The growth of production and consumption is inextricably linked with the development of 

society, throughout its development it is fighting to increase its energy balance. The struggle for energy, for 

its source, for the discovery of new ways of transforming and using it is going on continuously and at an 

ever-increasing pace. The development of renewable energy sources in the world is associated with limited 

energy resources. From renewable energy sources, the use of solar energy, wind energy, water energy, 

environmental energy, geothermal energy, biomass energy has been obtained. Most of all in Ukraine, 

biomass energy is used to obtain thermal energy. Also, the use of environmental energy has been developed 

due to the introduction of heat pumps in heating systems of buildings, in the technological processes of 

drying and cooling.  

Key words: energy resources, renewable energy sources, energy balance, natural resources  

Tab. 3. Fig. 5. Ref. 23. 
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