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СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ТЕНДЕНЦІЇ  
РИНКУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ

MARKET FORMATION, DEVELOPMENT AND TRENDS 
ENERGY SUPPLY OF UKRAINE IN THE CONTEXT  
OF BIOSPHERE COMPATIBILITY
У статті розглянуто процеси становлення, розвитку ринку енергопостачання України в контексті 

біосферосумісності. Національна енергетична система, яка будується відповідно до засад сталого роз-
витку, має функціонувати за умов максимальної еколого-економічної ефективності використання енер-
гетичних ресурсів для забезпечення високого рівня життя населення, а також зменшення негативного 
впливу процесів, які супроводжують трансформацію енергоресурсів, включаючи захист довкілля. Вла-
штування альтернативних джерел енергії, а саме сонячних та вітрових електростанцій, вирішує про-
блему «теплового забруднення» атмосфери, проте суттєво підвищує як закупівельну вартість елек-
троенергії, так і ціну для кінцевих споживачів. Обґрунтовано необхідність внесення змін у структуру та 
механізми ринку електроенергії. Для вирішення зазначених проблем запропоновано заходи з удоскона-
лення вимог чинних в Україні нормативно-правових і законодавчих актів з регулювання енергетичного 
сектору держави.

Ключові слова: сталий розвиток, біосферосумісність, джерела енергії, генерація, енергопостачання, 
екологія, вартість електроенергії, тариф.

В статье рассмотрены процессы становления, развития рынка энергоснабжения Украины в контек-
сте биосферосовместимости. Национальная энергетическая система, которая строится в соответ-
ствии с принципами устойчивого развития, должна функционировать в условиях максимальной эколо-
го-экономической эффективности использования энергетических ресурсов для обеспечения высокого 
уровня жизни населения, а также уменьшения негативного влияния процессов, которые сопровождают 
трансформацию энергоресурсов, включая защиту окружающей среды. Устройство альтернативных ис-
точников энергии, а именно солнечных и ветровых электростанций, решает проблему «теплового за-
грязнения» атмосферы, однако существенно повышает как закупочную стоимость электроэнергии, так 
и цену для конечных потребителей. Обоснована необходимость внесения изменений в структуру и меха-
низмы рынка электроэнергии. Для решения указанных проблем предложены меры по совершенствованию 
требований действующих в Украине нормативно-правовых и законодательных актов по регулированию 
энергетического сектора государства.

Ключевые слова: устойчивое развитие, биосферосовместимость, источники энергии, генерация, 
энергоснабжение, экология, стоимость электроэнергии, тариф.

The processes of formation and development of the energy supply market of Ukraine in the context of biosphere 
compatibility are considered. The national energy system, which is built in accordance with the principles of sustain-
able development, should operate under conditions of maximum environmental and economic efficiency of energy 
resources to ensure a high standard of living and reduce the negative impact of processes that accompany energy 
transformation, including environmental protection. Analysis of decisions on the practical implementation of these 
measures in our country, despite their effectiveness in European countries, shows that some of them need to be ad-
justed because they do not take into account the solvency of the population, the current state of the fuel and energy 
sector and more. The necessity of a comprehensive, multilevel approach to solving interrelated issues of energy, 
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financial and environmental security of the country is shown. The installation of alternative energy sources – solar 
and wind power plants solves the problem of “thermal air” pollution, but significantly increases both the purchase 
price of electricity and the price for end users. The necessity of transformation of the electricity market is substanti-
ated. The priority of state policy should be the transition from a fixed price of energy produced by alternative sources 
to auctions for its supply (which significantly reduced selling prices in European countries), further liberalization of 
the electricity market (admission to the energy market of state-owned companies while reducing the share of special 
obligations) and stimulating competition between its suppliers in accordance with Ukraine’s commitments to the Eu-
ropean Energy Community. The meaning of the process of ecological and energy optimization is not to replace one 
energy source with another, but in economic and industrial transformation, decarbonization and decentralization. 
The above necessitates the development of theoretical, methodological and practical recommendations for the for-
mation of energy policy on the basis of biosphere compatibility. To solve these problems, measures are proposed to 
improve the requirements of current regulations and legislation in Ukraine to regulate the energy sector of the state.

Keywords: sustainable development, biosphere compatibility, energy sources, generation, energy supply, ecol-
ogy, electricity cost, tariff.

Постановка проблеми. Забезпечення всіх сфер 
економіки України різними видами енергії, палива 
тощо є одним із найважливіших завдань економічної 
політики держави, необхідною умовою її успішного та 
гармонійного розвитку. Паливно-енергетичний комп-
лекс України переважно закінчив своє формування у 
80-ті роки минулого століття, а свого розквіту досяг 
у 1990 р. Він виробив 298,5 млрд. кВт-год. електрое-
нергії, видобув 164,8 млн. т вугілля, 5,2 млн. т нафти, 
28,1 млрд. м3 природного газу [1]. Частка промисло-
вості в загальному паливоспоживанні становила по-
над 80%, споживанні електроенергії – понад 70%. 
Житлово-комунальному господарству належали 14 і 
17,3% відповідно.

За роки незалежності в структурі використання 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) України відбу-
лися кардинальні зміни, пов’язані перш за все зі спа-
дом економіки, її перебудовою на ринкові засади [2]. 
Частка населення, підприємств комунальної енерге-
тики серед усіх споживачів досягла майже 50%. Вар-
тість енергоносіїв зросла з орієнтацією на світовий 
рівень. Традиційно найбільш затребуваними в Украї-
ні нині є природний газ і вугілля, які сумарно станов-
лять понад 60% вітчизняного енергетичного балансу.

Узагальнюючим показником ефективності ви-
користання ПЕР країни є питомі витрати первинної 
енергії на одиницю валового внутрішнього продук-
ту (ВВП). В Україні цей показник сьогодні становить 
0,28 кг н. е. [2] на 1 USD ВВП, що значно перевищує 
аналогічні величини для країн зі схожими кліматич-
ними, географічними та економічними параметрами. 
За рівнем забруднення довкілля наша держава уві-
йшла в топ-100 країн та посідає 40 місце з 0,49% від 
загального обсягу викидів забруднювальних речовин 
і парникових газів в атмосферне повітря [3].

Отже, нині сучасна економіка України характе-
ризується невиправдано високою інтенсивністю 
енергоспоживання, захист довкілля залишає бажати 
кращого, а за рівнем доходів населення держави є 
найбіднішим у Європі. Вирішення цих проблем ви-
магає пошуку нових інструментів. Одним із таких 
інструментів є теорія «сталого розвитку» [4], яка 
вважається однією з найперспективніших ідеологій 
ХХІ століття.

Вперше ці ідеї офіційно проголосили на Міжна-
родній конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-
Жанейро у 1992 р. [5]. Концепція сталого розвитку 
нараховує 17 Глобальних цілей. Серед них можна 
виділити таку, як доступна та чиста енергія, мета якої 

полягає у забезпеченні доступу людства до прийнят-
них за ціною, надійних, сталих і сучасних, екологічно 
чистих джерел енергії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наці-
ональна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» 
надає власне бачення державою орієнтирів досяг-
нення Цілей сталого розвитку (ЦСР) [ 6]. Сформова-
но 86 завдань національного розвитку та визначено 
172 показники для їх моніторингу задля подолання 
кризових явищ у соціальній, економічній та екологіч-
ній сферах на різних рівнях соціально-еколого-еко-
номічних систем.

Для реалізації поставлених завдань у сфері енер-
гозабезпечення ухвалено Енергетичну стратегію 
України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефек-
тивність, конкурентоспроможність» [2]. Пріоритетом 
державної політики стають підвищення енергоефек-
тивності, використання енергії з альтернативних дже-
рел. У 2035 р. частка відновлювальної енергетики має 
становити не менше 25% у структурі енергетичного 
балансу країни. Водночас природному газу, тобто 
найбільш екологічно чистому серед усіх інших тради-
ційних палив, як і сьогодні, належатиме майже трети-
на від усього первинного енергоспоживання. Викиди 
парникових газів в атмосферне повітря мають скоро-
титися не менше ніж на 50% від рівня 1990 р.

Ґрунтовні дослідження зі зниження теплового за-
бруднення довкілля, зменшення енергоспоживання 
тощо [7–9] виділили паливно-енергетичний комп-
лекс, житлово-комунальне господарство як галузі 
економіки з найбільш нерозкритим, довгостроковим, 
економічно вигідним потенціалом енергоресурсоз-
береження та підвищення енергоефективності, по-
кращення навколишнього середовища. Водночас 
вони безпосередньо впливають на забезпечення 
гармонійного розвитку суспільства.

Значний внесок у розбудову регіональної енер-
гетичної політики на засадах енергоефективнос-
ті та енергозбереження здійснили М.В. Афана-
сьєв, І.П. Гайдуцький, В.В. Джеджула, Г.О. Кошева, 
І.П. Плачков, Н.Б. Савіна та інші вчені. Дослідженню 
проблем розвитку світової енергетики, формування 
енергетичної політики, застосування альтернативних 
джерел тощо присвячено наукові праці таких учених, 
як Б.В. Гаприндашвілі, Б.М. Данилишин, В.С. Загор-
ський, В.А. Жовтянський, C.М. Мильнiчeнкo, Ю.Ю. Ту-
ниця, А.І. Шевцов.

Аналіз рішень з практичного вжиття заходів з ре-
формування паливно-енергетичного комплексу кра-
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їни на принципах біосферосумісності, які показали 
свою дієвість у світі, засвідчує, що деякі з них потре-
бують коректив в українських умовах. Чинна цінова 
політика у державі стосовно вартості ПЕР, особли-
во отриманих з альтернативних джерел, ставить під 
сумнів їх доступність для широких верств населен-
ня, окрім того, загрожує енергетичній та економічній 
безпеці України.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). На шляху змін в економіці України актуальнос-
ті набуває активізація зусиль з реалізації проєктів в 
енергетичній галузі, що ґрунтуються на принципах 
біосферосумісності. Метою статті є дослідження 
шляхів трансформації енергетичної інфраструктури 
для забезпечення стабільного розвитку держави, а 
саме економічного, соціального та екологічно орієн-
тованого у довгостроковій перспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У спадок від колишнього Радянського Союзу Україні 
дісталася значна кількість електрогенеруючих по-
тужностей, а саме теплових (ТЕС і ТЕЦ) і атомних 
(АЕС) електростанцій. Гідроелектростанції (ГЕС) і 
частково теплові (залежно від потреби) виступали в 
ролі балансувальних. Нині [1] майже всі енергоблоки 
ТЕС і ТЕЦ відпрацювали свій розрахунковий ресурс, 
а саме 100 тис. годин, а майже 2/3 з них перетнули 
визнану у світовій енергетичній практиці межу гра-
ничного ресурсу (170 тис. годин) та фізичного зносу 
(200 тис. годин) і потребують модернізації чи заміни. 
Частка потужностей у тепловій енергетиці, що відпо-
відає екологічним вимогам ЄС, не перевищує декіль-
кох відсотків [2]. Незабаром вичерпуються проєктні 
терміни експлуатації, а саме 30 років, 12 з 15 працю-
ючих енергоблоків АЕС [1].

Останнім часом сформувався певний паритет у 
галузі, а саме до 55% від загального виробництва 
припадало на АЕС, біля 30% займала «теплова» ге-
нерація, 10% – гідроенергетика, решту – інші джере-
ла. Водночас зростаючий рівень забруднення довкіл-
ля, глобальне потепління й необхідність економного 
використання традиційних органічних палив стали 
головними чинниками для розвитку альтернативної 
енергетики, перш за все вітрових (ВЕС) і сонячних 
(СЕС) електростанцій.

Аналіз наведених у табл. 1 даних засвідчує що-
річне подвоєння виробництва електроенергії альтер-
нативними джерелами за останні роки. Порівняно з 
контрольними показниками на 2020 р., зазначеними 
в Енергетичній стратегії [2], фактичні темпи зрос-

тання випереджають планові показники майже в 
1,4 разів: згідно з уточненим балансом на 2020 р. 
[11], частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) 
прогнозується на рівні 7,6% проти планового значен-
ня [2] у 5,5%. Водночас прогнозовано зменшуються 
частки атомних та теплових електростанцій.

Отже, на перший погляд в Україні відбувається 
реальне реформування енергетичної галузі: від при-
йняття нормативно-правових актів, переважно гар-
монізованих з відповідними документами Євросою-
зу, до впровадження технічних рішень, які сприяють 
зменшенню використання традиційних видів палив і, 
відповідно, «тепловому» забрудненню довкілля.

Проте детальний аналіз структури генерації елек-
троенергії ВДЕ демонструє наявні перекоси, особли-
во порівняно з наявним станом у країнах ЄС.

Наприклад, за планованих рівнозначних часток 
СЕС і ВЕС (2 300 і 2 280 МВт відповідно) фактично 
перевага віддається спорудженню сонячних елек-
тростанцій. ВЕС працюють постійно, тобто незалеж-
но від часу доби, а кількість генерованої електро-
енергії залежить лише від сили вітру. СЕС, навпаки, 
працездатні виключно у світлу, безхмарну пору доби. 
Відповідно, щодо балансування ринку електроенер-
гії перевагу слід було б віддавати спорудженню ві-
трових електростанцій, як це робиться, наприклад, 
у ФРН [12]. За перший квартал 2020 р. ВЕС виро-
били понад третини всієї енергії, частка біогазових 
електростанцій становила 5,5%, а СЕС – лише 4,8%. 
В українських реаліях наявний перекос у бік соняч-
них електростанцій можна пояснити лише значним 
здешевленням за останній період відповідного об-
ладнання та унікальною прибутковістю для приват-
них інвесторів.

Невиправдано низькими є темпи введення в екс-
плуатацію електростанцій, які працюють на біопали-
вах. Будучи сільськогосподарською державою, Укра-
їна планує будівництво потужностей таких станцій 
менше 10% серед усіх ВДЕ (табл. 2).

Особливої уваги заслуговують механізми ціноут-
ворення в енергетичній галузі. Ціна електроенергії 
тривалий час була політично вмотивованою, а сьо-
годні, згідно із Законом України «Про ринок елек-
тричної енергії» [13], визначається так званим Регу-
лятором, тобто Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП). На відміну від промис-
ловості, тарифи для населення, підприємств тепло-
комуненерго встановлені нижче ринкової вартості та 

Таблиця 1
Структура за обсягом генерації електроенергії в Україні

Виробник Рік
2018 [10] 2019 [10] 2020 [11] 2020 [2] 2035 [2]

АЕС 54,3 53,9 51,5 51,8 48,2
ТЕС 29,5 29,2 27,2 36,6 32,3ТЕЦ 6,5 7,1 7,8
ГЕС + ГАЕС 7,8 5,1 4,3 6,1 6,7
ВДЕ 1,5 3,6 7,6 5,5 12,8
Інші 0,4 1,1 1,6 - -
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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дотуються державою. Так, наприклад, у 2018 р. ком-
пенсація постачальникам електроенергії для насе-
лення склала 45,3 млрд. грн. Щоби спростити оста-
точний перехід на ринкові ціни, Кабінет Міністрів 
України поклав на державні компанії «Енергоатом» 
та «Укргідроенерго» спеціальні зобов’язання (ПСО), 
завданням яких є забезпечення побутових і бюджет-
них споживачів, підприємств комунальної енергети-
ки паливом та енергією за фіксованою ціною.

У 2019 р. оператор ринку електроенергії, а саме 
ДП «Гарантований покупець», викуповував 95% ви-
робітку НАЕК «Енергоатом» та 35% ПрАТ «Укргідро-
енерго» за фіксованим тарифом і перепродавав на 
ринку «на добу наперед» (РДН), щоби забезпечувати 
низькі тарифи для населення й виплачувати високі 
«зелені» тарифи. Останні гарантовані до 2030 р. [15], 
прив’язані до курсу європейської валюти. У 2020 р. 
спецобов’язки «Енергоатому» знижено до 90%, «Га-
рантований покупець» продовжує залишатися моно-
полістом з часткою ринку в 55%.

Незважаючи на вжиті заходи, наявні пробле-
ми лише ускладнились. Перш за все через значне 
збільшення встановленої потужності ВДЕ, адже про-
тягом 2019 р. побудовано та введено в експлуата-
цію об’єктів «зеленої» енергетики більше, ніж за всі 
попередні роки. За прогнозом НЕК «Укренерго» про-
тягом поточного року потужності відновлювальних 
джерел енергії сягнуть 7,7 ГВт, а це вже більше по-
ловини від загальної встановленої потужності укра-
їнських АЕС, а саме 13,8 ГВт. Чинне законодавство 
[16] гарантує власникам ВДЕ цілу низку переваг по-
рівняно з іншими виробниками, а саме ціну енергії, 
яка перевищує аналогічну державних виробників не 

менше, ніж у 5 разів; відсутність відповідальності за 
небаланс (різниця між прогнозованою та переда-
ною в об’єднану систему кількістю електроенергії); 
гарантований захист від обмежень видачі потужнос-
ті (ВДЕ посідають останнє місце в списку виробни-
ків, яких може обмежити диспетчер, тобто держава 
зобов’язана викупити всю електроенергію за фіксо-
ваною ціною, яка є найвищою у Європі). В результаті 
цього виплати виробникам енергії з відновлюваль-
них джерел за «зеленим» тарифом за останній пе-
ріод мали такі показники: у 2018 р. – 14 млрд. грн., у 
2019 р. – 28 млрд. грн., а у 2020 р. (прогноз) мають 
скласти 49 млрд. грн. [10]. Для порівняння, у 2019 р. 
з державного бюджету для 4 млн. домогосподарств 
витратили на субсидії для оплати за надані житлово-
комунальні послуги 47 млрд. грн.

Таким чином, в результаті вирішення, на перший 
погляд, проблеми «теплового» забруднення довкіл-
ля викидами забруднювальних речовин і парникових 
газів підприємствами вугільної енергетики в Україні 
породжено низку нових, значно складніших та небез-
печних проблем. На основі уточненого балансу елек-
троенергії на 2020 р. [11] передбачено зменшення 
генерації АЕС із 80 639 до 73 700 млн. кВт-год., або 
на 8,6%. Три енергоблоки ВВЕР-1 000 на Запорізь-
кій та Рівненській АЕС вже виведені в резерв, тоді 
як частка СЕС і ВЕС зростає, а саме з 10 284 до 
10 528 млн. кВт-год., або на 2,4%.

Попри збільшення за аналізом виконання фізич-
ного балансу за травень 2020 р. [17] порівняно з про-
гнозом виробництва електроенергії на 550 млн. кВт-
год., чистий збиток НАЕК «Енергоатому» склав понад 
1,5 млрд. грн., а загальна заборгованість перевищи-

Таблиця 2
Виконання національного плану дій з ВДЕ станом на 1 квітня 2020 р. [10]

Вид генерації
Потужність

план встановлена
МВт % МВт %

СЕС 2 300 100 5 576,3 242,4
ВЕС 2 280 100 1 206,7 52,9
ГЕС великі (> 10 МВт) 5 200 100 4 639,3 89,2
ГЕС малі (<1…10 МВт) 150 100 341,7 227,8
Геотерм. ТЕС 20 100 0 0
ТЕС на біомасі 660 100 91 13,8
ТЕС на біогазі 290 100 86,1 29,7
Разом 10 900 100 11 941,1 109,6

Таблиця 3
Норми витрат на місяць та вартість реалізації послуг з електропостачання  

для населення станом на 1 червня 2020 р. [14]

№ Характеристика послуги Одиниця 
виміру Вартість, грн.

1 Електропостачання під час споживання:
– до 100 кВт-год./місяць кВт-год. 0,90
– більше 100 кВт-год./місяць кВт-год. 1,68

2 Електропостачання для потреб опалення під час споживання:
– до 3 000 кВт-год./місяць кВт-год. 0,90
– більше 3 000 кВт-год./місяць кВт-год. 1,68
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ла 6 млрд. грн. Відповідно, з жовтня 2019 р. припини-
лися систематичні оплати за поставки ядерного па-
лива американо-шведській компанії “Westinghouse” 
і російській «ТВЭЛ» [18]. Державна теплогенеруюча 
компанія ПАТ «Центренерго» у травні також вироби-
ла більше на 320 млн. кВт-год. електроенергії проти 
прогнозованих показників [17]. За цей період приват-
ні ТЕС, навпаки, зменшили генерацію на 383 млн. 
кВт-год., що привело, відповідно, до зниження спа-
лювання вугілля приблизно на 190 тис. т. Окрім того, 
завдяки суттєвому падінню цін у поточному році на 
природний газ лише у травні 30% вугілля для вироб-
ництва електроенергії (200 тис. т) були заміщені бла-
китним паливом в обсязі 136 млн. м3.

Загалом різні типи генерації у травні 2020 р. ха-
рактеризуються такими показниками [17]: АЕС ви-
робили електроенергії на 11,2% більше від прогно-
зу (водночас 27 травня потужність вугільних ТЕС в 
Україні вперше перевищила працюючу потужність 
атомних електростанцій); ГЕС – відповідно до про-
гнозного балансу; ТЕЦ та когенераційні установки – 
на 39% більше від прогнозу; блок-станції – на 27,7% 
більше від прогнозу; вітрові та сонячні електростан-
ції – на 10,4% менше від прогнозу; ТЕС – на 2% мен-
ше від прогнозу.

Водночас у цей період базова ціна на електро-
енергію для українських промислових споживачів 
(51,01 євро/МВт-год.) практично у 2 рази перевищу-
вала аналогічну вартість у східноєвропейських краї-
нах, а саме Румунії (25,69 євро), Польщі (30,23 євро), 
Угорщині (25,78 євро), Словаччині (24,1 євро). 
Згідно з даними європейської біржі електроенергії 
“Noordpool” у країнах Західної Європи тарифи ще 
нижчі. Так, вартість електроенергії в країнах Бені-
люксу становить 22,5 євро/МВт-год. [19].

Вирішення означеної проблеми, хоча б частко-
ве, полягає у зменшенні зобов’язань державних 
електрогенеруючих компаній продавати вироблену 
енергію ДП «Гарантований покупець» за фіксова-
ною ціною. На вільному ринку компанія «Енергоа-
том» [18] могла би формувати довгострокові дешеві 
пропозиції для великих споживачів, промисловості 
перш за все з безперервним циклом виробництва, 
здешевлюючи випущену ними продукцію. Отже, з 
одного боку, підвищувалася б конкурентоздатність 
української промисловості, а з іншого боку, форму-
вався би фінансовий ресурс для підтримки атомної 
галузі (підвищення безпеки наявних, будівництво но-
вих енергоблоків, закупівля ядерного палива тощо) 
та компенсації населенню, бюджетним споживачам, 
підприємствам теплокомуненерго високих тарифів. 
Аналогічна історія відбувається з ПрАТ «Укргідрое-
нерго», яка фактично балансує об’єднану електро-
енергетичну систему і могла би працювати на най-
дорожчих сегментах ринку електроенергії. Натомість 
підприємство компенсує прорахунки в наявній та-
рифній політиці.

Тривалі переговори вирішення проблем неплате-
жів і, відповідно, подолання кризи в галузі привели 
до підписання «Меморандуму про взаєморозумін-
ня щодо врегулювання проблемних питань у сфері 
відновлюваної енергетики» між Урядом України від-
повідальними особами низки компаній, а саме Єв-

ропейсько-українським енергетичним агентством 
та Українською вітроенергетичною асоціацією [20]. 
Зокрема, для всіх діючих об’єктів сонячної електро-
енергетики передбачається зменшення тарифів на 
15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з 
енергії вітру, – на 7,5%. Також Українська влада бере 
зобов’язання щодо визначення та гарантування річ-
них квот підтримки «зеленої» енергетики та забез-
печує проведення аукціонів з розподілу таких квот. 
Так, з 1 серпня поточного року нові сонячні електро-
станції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введе-
ні в експлуатацію з отриманням державної підтримки 
тільки шляхом участі в аукціонах.

В уряді заявили, що підписаний меморандум 
дасть змогу державі зекономити до 2 мільярдів євро 
на виплатах за «зеленим» тарифом до 2030 р. (тер-
мін, встановлений чинним законодавством). Хоча 
дещо раніше у зверненні галузевих асоціацій від-
новлювальної енергетики йшлося про 80 млрд. грн. 
[21]. Саме на таку суму планувалося знизити фінан-
сове навантаження на ДП «Гарантований покупець» 
до 2030 р. Нині частка «зелених» електростанцій у 
виробництві енергії в Україні складає 8%, водночас 
на розрахунки з цими електростанціями витрачають 
26% усіх коштів.

Висновки. Відновлювальна енергетика, яка дає 
змогу вирішити проблему «теплового» забруднення 
атмосфери, за рахунок вжиття організаційних захо-
дів в Європі стала конкурентною по відношенню до 
традиційних джерел. В Україні ВДЕ є одним із фак-
торів, що несуть загрозу енергетичній, фінансовій і, 
зрештою, національній безпеці держави. Чинна нор-
мативно-правова база потребує регулювання щодо:

– зменшення закупівельної ціни електроенергії, 
отриманої з альтернативних джерел, у зв’язку з по-
явою нових технологій з часу прийняття відповідних 
нормативно-правових і законодавчих актів;

– запровадження аукціонів для закупівлі елек-
троенергії, виробленої СЕС і ВЕС, незалежно від 
часу вводу їх в експлуатацію;

– обов’язкової, хоча б часткової, заміни наявної 
теплової генерації сучасними високо маневреними 
компенсуючими потужностями (це можуть бути ко-
генераційні установки, котрі використовують як па-
ливо природний газ, який є найбільш екологічним і 
дешевим енергоносієм серед усіх органічних палив, 
як традиційних, так і альтернативних) на випадок від-
сутності необхідних умов (інсоляції, вітру тощо) для 
гарантованого електропостачання, особливо в пікові 
періоди.
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