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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 
та збільшення їх частки у структурі виробництва теплової та електроенергії 
є важливим критерієм сталого розвитку. Такі джерела енергії не справляють 
негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, 
не вичерпують природні ресурси та мають низький рівень ризику стосовно 
забруднення навколишнього природного середовища. Гнучкість застосування 
відновлюваних джерел енергії для індивідуального управління, локалізація 
виробництва та споживання енергії – принципово важливі фактори позитивного 
впливу на глобальні зміни енергетичної структури держави. У 2017 році 
в загальній структурі генерації електроенергії в Україні частка ВДЕ 
без урахування великої гідроенергетики становила 1,48 %. Україна має 
міжнародні зобов’язання до 2020 року досягти частки ВДЕ в розмірі 11 % від 
загальної генерації енергії, яка за сприятливих умов може збільшитися до 13,2 %.  

Актуальність дослідження розвитку ВДЕ підтверджена проведенням 
наукових конференцій міжнародними та національними організаціями. Вагомий 
внесок у дослідження й розроблення теоретичної та методологічної основи для 
статистичного оцінювання ВДЕ зробили українські статистики та економісти. 
Проблеми розвитку ВДЕ розглядаються в роботах таких учених, як С. Кудря, 
А. Праховник, О. Ситник, О. Соловей та А. Шидловський. Результати 
теоретичних і практичних статистичних досліджень у галузі функціонування 
економіки на різних рівнях як необхідної основи для оцінювання стану ВДЕ 
віддзеркалені в роботах О. Єлісєєвої, І. Манцурова, О. Осауленка, Н. Парфенцевої 
та ін. Статистичне моделювання та прогнозування соціально-економічного 
розвитку, комплексне оцінювання забезпечення сталого розвитку виконано 
у працях Р. Кулинича. Статистичні аспекти екологічних наслідків роботи 
підприємств, а також еколого-економічний облік вивчалися Т. Кобилинською. 
Питання енергетичного та енерго-економічного моделювання та прогнозування 
висвітлено у працях О. Дячука, Р. Подольця, В. Точиліна. Соціально-економічні 
аспекти розвитку ВДЕ розглянуто Г. Артамановою, питання впливу енергетики на 
соціальні фактори – В. Баранніком, Г. Гелетухою та В. Потапенком. Серед 
закордонних науковців проблематику оцінювання розвитку ВДЕ розглядали 
Ф. Блаайберг, А. Візе, М. Губберт, Ф. Данеш, Б. Едвардс, М. Кальшчімт, 
Д. Кірстед, Х. Лунд, Н. Нешат, С. Пфеннінгер, К. Сиддаяо, Ф. де Сістернез, 
П. Стівенс, В. Стрієхер, Ґ. Тіварі, А. Хоукс та Н. Штерн. Важливою основою для 
такого оцінювання стали фундаментальні роботи П. Ромера щодо дослідження 
економічного розвитку, а також праці В. Нордхауса щодо економічного впливу 
на кліматичні зміни. 

Узагальнення показників у галузі енергетики проводилося багатьма 
науковцями. Проте питання статистичного оцінювання ВДЕ в цілому та окремо 
для різних регіонів України розглянуті недостатньо. Методологічні підходи 
до розробки статистичного оцінювання розвитку ВДЕ мають ураховувати досвід 
передових країн світу й охоплювати економічні, соціальні та екологічні аспекти 
переходу України до сталого розвитку. Це зумовило вибір напряму 
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дисертаційної роботи, її теми та завдань щодо обґрунтування теоретичних 
і методологічних підходів до розробки інтегральних показників статистичного 
оцінювання розвитку ВДЕ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за темою 
«Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-
економічних систем різного рівня» (номер держреєстрації 0116U003344). 
Автором запропонована методика оцінювання розвитку ВДЕ, розроблена 
система статистичних показників з урахуванням соціальних, екологічних 
та економічних аспектів. Обґрунтовано адаптацію методики до наявного 
інформаційно-статистичного забезпечення оцінювання розвитку ВДЕ 
та гармонізацію до міжнародної статистичної системи, системного оцінювання 
та формування пропозицій для комплексного збирання інформації щодо ВДЕ.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи 
є обґрунтування теоретичних та методологічних засад, а також методичних 
підходів до статистичного оцінювання розвитку ВДЕ в Україні. Для досягнення 
мети в роботі поставлені такі теоретичні, методологічні та практичні завдання: 
 розкрити сутність поняття «розвиток ВДЕ» та обґрунтувати його як об’єкт 
статистичного дослідження; 
 дослідити структуру, сучасний стан і тенденції розвитку ВДЕ у світі 
та в Україні; 
 опрацювати досвід статистичного оцінювання міжнародними 
та європейськими інституціями розвитку ВДЕ в різних країнах світу; 
 узагальнити теоретичні та методичні засади статистичного оцінювання 
розвитку ВДЕ в Україні; 
 вивчити наявне інформаційно-статистичне та нормативно-правове 
забезпечення розвитку ВДЕ в Україні та світі; 
 проаналізувати можливості статистичної адаптації міжнародної системи 
статистичного оцінювання стану ВДЕ до сучасної системи державної статистики 
України; 
 обґрунтувати методологію статистичного оцінювання розвитку ВДЕ 
в Україні на основі запропонованих показників; 
 розробити методику оцінювання стану та розвитку ВДЕ та його 
інформаційно-статистичного забезпечення; 
 проаналізувати розвиток ВДЕ на основі прогнозних моделей сталого 
розвитку, а також споживання та виробництва енергії. 

Об’єктом дослідження є розвиток відновлюваних джерел енергії. 
Предметом дослідження є теоретичні та методологічні засади 

статистичного оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.  
Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу роботи склали 

загальні та фундаментальні положення економічної теорії та статистичної науки. 
Для вирішення поставлених завдань використано теоретичне узагальнення, 
систематизація та групування. Застосування методів абстракції, синтезу, індукції 
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та дедукції, табличного і графічного методів, кореляційного, кластерного 
та факторного аналізу забезпечило розуміння взаємозв’язків між показниками 
з урахуванням економічного, соціального та екологічного аспектів оцінювання. 
Використання системного аналізу дало можливість розробити систему 
статистичних показників та побудувати алгоритм статистичного оцінювання 
розвитку ВДЕ. Бібліографічний метод дозволив встановити недостатній рівень 
досліджень стосовно статистичного оцінювання ВДЕ в Україні.  

Інформаційною базою дослідження є наукові публікації вітчизняних 
та закордонних авторів, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів 
з проблем статистичного вивчення питань енергетики та сталого розвитку, 
міжнародні, європейські та національні законодавчі документи, офіційні 
методичні матеріали та статистичні дані Державної служби статистики України, 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міжнародного 
агентства з відновлюваної енергетики (IRENA), Євростату, Міжнародного 
енергетичного агентства (IEA) та ін. У дисертаційній роботі опрацьовані 
статистичні дані за 1990 – 2017 рр. та використані комп’ютерні технології 
обробки даних таких програм, як Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics і PVsyst. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 
теоретичних та методологічних засад, розробці методичних підходів 
до статистичного вивчення й аналізу розвитку ВДЕ в Україні. Отримано такі 
результати, які містять елементи наукової новизни та свідчать про особистий 
внесок здобувача. 

Удосконалено: 
 методичні засади статистичного оцінювання розвитку ВДЕ в Україні, що дало 
можливість сформувати комплексну оцінку стану ВДЕ та розробити 
рекомендації щодо їх розвитку; 
 систему статистичних показників оцінювання розвитку ВДЕ шляхом їх 
адаптації до наявного інформаційно-статистичного забезпечення, 
що уможливлює порівняння України з країнами Європи у досліджуваній сфері; 
 інформаційно-статистичне забезпечення оцінювання розвитку ВДЕ на основі 
формування та поглиблення наявної інформаційної бази, що забезпечило 
розроблення пропозицій щодо централізованого збирання даних та стратегій 
розвитку ВДЕ на регіональному рівні. 

Дістало подальшого розвитку: 
 понятійно-категоріальний апарат розвитку ВДЕ України завдяки визначенню 
його місця і ролі в системі енергетики України, що дозволило формулювати 
відповідні основні поняття з урахуванням статистичної теорії; 
 науково-методичні засади оцінювання стану та розвитку ВДЕ на основі 
кластерного, факторного та кореляційно-регресійного аналізу, що уможливило 
отримання прогнозної оцінки; 
 науково-методичні положення статистичного оцінювання розвитку ВДЕ 
відповідно до міжнародної практики, що дозволило гармонізувати енергетичний 
сегмент системи державної статистики України з європейською системою 
оцінювання розвитку ВДЕ.  
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Практичне значення отриманих результатів визначається тим, 
що в роботі сформовані конкретні пропозиції щодо використання показників 
і статистичних методів при формуванні енергетичної політики. Методичні 
підходи до вдосконалення інформаційно-статистичного забезпечення 
використовуються в роботі Головного управління статистики 
в Дніпропетровській області (довідка № 02-25/918 від 16.07.2018 р.). 
Упроваджено систему статистичного оцінювання розвитку ВДЕ у «Центрі 
екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради» (довідка № 432/21-
5 від 25.05.2018 р.). На основі положень дисертації розроблено та впроваджено 
«Стратегію енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних 
джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки», запропоновано 
зміни та доповнення до «Дніпропетровської обласної комплексної програми 
(стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 
2025 роки», надані практичні рекомендації до розділу «Енергоефективність 
та впровадження відновлюваних джерел енергії» у спільній роботі 
Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації та ГО «Зелений світ – Друзі Землі» (довідка № 8343-1 від 
18.03.2018 р.). Основні теоретичні та методологічні питання статистичного 
оцінювання розвитку ВДЕ в Україні впроваджені у навчальний процес 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара при викладанні 
таких курсів, як «Екоаудит» та «Статистичні методи економічної діагностики» 
(акт б/н від 21.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною самостійною 
науковою роботою, що відображає авторській підхід до статистичного 
оцінювання розвитку ВДЕ в Україні. Усі положення та результати, що висвітлені 
в роботі та виносяться на захист, отримані автором самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження апробовані на Міжнародній науково-практичній конференції 
«Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» (Київ, 2016), 
ХІV міжнародній науково-практичній конференції «Система державної 
статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2016), 
міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові комунікації 
та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі» (Дніпро, 
2016), міжнародній науково-практичній конференції «Майбутнє – аудит» (Кривий 
Ріг, 2016), V міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та 
проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та 
енергозбереження» (Дніпро, 2017), міжнародній науково-практичній конференції 
«Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (Харків,  2017), міжнародній 
науково-практичній конференції «Роль статистики в подоланні світової 
економічної кризи: виклики та перспективи для України» (Київ, 2017), XV 
міжнародній науково-практичній конференції «Порівняльні статистичні 
дослідження розвитку соціально-економічних систем» (Київ, 2017), міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми моделювання 
та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації» 
(Дрогобич, 2018). 
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Публікації. За результатами дослідження автором опубліковано 22 наукові 

праці загальним обсягом 10,42 друк. арк., з яких автору особисто належить 

9,71 друк. арк., з них 2 колективні монографії – 2,60 друк. арк., 10 статей 

у наукових фахових виданнях – 5,00 друк. арк., 1 публікація в іноземному 

науковому виданні – 0,32 друк. арк., 9 – у матеріалах і тезах конференцій обсягом 

1,79 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

роботи становить 326 сторінок, загальний обсяг основного тексту – 203 сторінки. 

Робота містить 39 рисунків, 27 таблиць, 20 додатків, розміщених на 79 сторінках. 

Список використаних джерел налічує 401 найменування і викладений 

на 44 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію 

щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У розділі 1 «Теоретичні та методологічні засади статистичного 

оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії» на основі вивчення 

сучасних проблем енергетики в Україні та її впливу на навколишнє середовище 

обґрунтовано важливість дослідження розвитку ВДЕ.   

На основі аналізу різних підходів до визначення об’єкта статистичного 

вивчення обґрунтовано поняття розвитку ВДЕ як сукупності незворотних 

закономірних прогресивних змін у науковому, технологічному, промисловому, 

законодавчому та інформаційному аспектах генерації такої енергії, 

що виробляється за рахунок відновлюваних природних ресурсів. Такі зміни 

відбуваються природним шляхом, ретельно контрольовані, а ресурси можуть 

бути використані без ризику їх закінчення впродовж існування цивілізації 

на Землі.  

Обґрунтовані компоненти розвитку ВДЕ, а саме: збільшення потужностей 

та їх мереж, підвищення рентабельності проєктів, поліпшення організаційних 

умов для їх упровадження, удосконалення нормативно-правового 

та інформаційно-статистичного забезпечення, збільшення інвестування у ВДЕ, 

покращення технічних та експлуатаційних параметрів ВДЕ, зменшення 

негативного пливу на навколишнє середовище при використанні ВДЕ 

та виробництві їх компонентів, зменшення вартості ВДЕ.  

У результаті опрацювання методичних підходів до розробки показників 

оцінювання розвитку ВДЕ запропоновані напрями гармонізації української 

та європейської систем статистичного спостереження. На основі дослідження 

інформаційних матеріалів національних, закордонних і міжнародних установ 

та організацій доведено, що наразі не розроблено комплексну оцінку складових 

системи ВДЕ. Наголошено на розширенні інформаційної бази на основі 

проведення аналізу використання ВДЕ та формування науково обґрунтованих 
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висновків. Показано, що обсяг річного сонячного випромінювання на чотири 
порядки перевищує величину загальної світової потреби в енергії та на два 
порядки – величину світових енергетичних запасів викопного палива (урану, газу, 
нафти та вугілля). Визначено взаємозв’язок ВДЕ із науковою, технологічною, 
промисловою, соціальною, законодавчою та інформаційною сферами 
життєдіяльності людини, а також вплив відповідних факторів на розвиток ВДЕ. 

Проаналізовано правову та методологічну основу інформаційного 
забезпечення статистичного оцінювання ВДЕ. Роль держави в розвитку ВДЕ 
є важливою та вирішальною завдяки використанню й упровадженню 
інструментів підтримки, регулювання та контролю. Протягом останніх 10 років 
в Україні було прийнято низку законів, постанов Кабінету Міністрів, Верховної 
Ради України та інших нормативних-правових документів для розвитку ВДЕ. 
Україна є членом міжнародних угод у цій сфері. Удосконалення статистичних 
методик, які використовуються Держстатом та його підрозділами, дозволяє 
гармонізувати їх із загальноєвропейськими нормами та стандартами.  

У розділі 2 «Статистичне забезпечення оцінювання розвитку 
відновлюваних джерел енергії» проаналізовано ВДЕ в системі міжнародних, 
європейських та національних класифікацій. Визначено, що на сьогодні не існує 
єдиного підходу до аналізу розвитку ВДЕ. Встановлено, що з 2015 по 2016 рік 
у світі відбулося збільшення їх потужності на 161 ГВт. У 2016 році загальна 
потужність ВДЕ у світі склала 2,017 ТВт. У галузі електрогенерації частка ВДЕ 
становила 24,5 %. Частка енергії з ВДЕ у загальному використанні енергії для 
країн Європи надана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Частка енергії з ВДЕ у загальному використанні енергії для країн 

Європи 
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На основі вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку ВДЕ виконане 
порівняння стратегічних планів зі збільшення частки генерації енергії з ВДЕ між 
Україною та іншими країнами Європи та світу, досліджена динаміка розвитку 
ВДЕ за різними джерелами, проаналізовано показники енергії з ВДЕ для країн 
Європи за 2004 та 2015 роки, їх стратегічні плани на 2020 рік.  

Дослідження інформаційно-статистичного забезпечення для оцінювання 
розвитку ВДЕ в Україні надало можливість запропонувати відповідну схему (рис. 2). 

Рис. 2. Схема інформаційного забезпечення статистичного оцінювання 
розвитку ВДЕ в Україні 

 
На основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду обґрунтовано 

методику оцінювання розвитку ВДЕ, яка включає збирання й обчислення 
показників та параметрів, розробку рекомендацій щодо політики 
на міжнародному, європейському, регіональному, національному та місцевому 
рівнях на основі досліджених систем.  

У розділі 3 «Методологія оцінювання розвитку відновлюваних джерел 
енергії в Україні» обґрунтована методологія статистичного оцінювання 
розвитку ВДЕ на основі розробленої системи показників. Статистичне 
оцінювання ВДЕ базується на доступності та відкритості статистичної 
інформації, що міститься на офіційних порталах національних і міжнародних 
установ, асоціацій та організацій, наукових та дослідних інституцій.  

Метою розробки показників статистичного оцінювання розвитку ВДЕ 
є надання об’єктивної статистичної інформації щодо стану та динаміки розвитку 
ВДЕ, а також сприяння створенню системи обміну даними між країнами 

Інформаційне забезпечення статистичного оцінювання розвитку ВДЕ в Україні 

Міністерство палива та вугільної промисловості України 

Міністерство екології та природних ресурсів України 
 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
 

Державна казначейська служба України 

статистичні дані щодо виконання показників розподілу видатків 
Державного бюджету України, виконання Державного бюджету 
України 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП) 
 

статистичні дані щодо таких показників, як ціни на газ, тарифи на 
електроенергію, теплову енергію, «зелені» тарифи на 
електроенергію, що вироблена з альтернативних (відновлюваних) 
джерел енергії 

Державна служба статистики України 
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для інтеграції України до європейських і міжнародних статистичних систем. 
Запропонована система показників відповідає принципам сталого розвитку 
та дає можливість оцінити, наскільки напрям енергетичної політики держави 
відповідає цим принципам (рис. 3). 

Рис. 3. Система показників статистичного оцінювання розвитку ВДЕ 
 
Обґрунтовано групування країн Європи та областей України за методом 

Варда та стандартизацією даних методом Z-оцінки. Кластеризація проведена 
за трьома інтегральними показниками: стан розвитку ВДЕ, рівень розвитку 
енергетичної галузі та вплив розвитку ВДЕ на енергетичну галузь. Відповідно 
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Кількість робочих місць на підприємствах відновлюваної енергетики; чисельність 
населення; середня очікувана тривалість життя при народженні; середня заробітна 
плата в галузі ВДЕ 

Викиди забруднюючих речовин у повітря; викиди СО2; інтенсивність викидів 
парникових газів від споживання енергії; площа, яка зайнята промисловими 
підприємствами; загальна площа житлового фонду; СО2 / чисельність населення; 
СО2 / ВВП; СО2 / ВВП за паритетом купівельної спроможності 

Вартість «зеленого» тарифу на енергію сонячного випромінювання; вартість 
«зеленого» тарифу на енергію вітру; вартість «зеленого» тарифу на біоенергію; ціна 
на газ; ціна на електроенергію; ціна на бензин; ціна на дизельне пальне; питома вага 
субсидій для розвитку ВДЕ на національному рівні; питома вага субсидій для 
розвитку виробництва або споживання викопного палива; кількість нормативних 
актів; кількість обласних програм та стратегій розвитку ВДЕ 
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Вітроенергетика 

Загальні 

Біоенергетика 

Сонячна 
енергетика 

Загальна потужність ВДЕ; потужність теплоенергії з ВДЕ; 
потужність електроенергії з ВДЕ (без гідроенергетики) 
 
Потужність сонячних електростанцій; потужність сонячних 
фотогальванічних електростанцій 

Потужність вітрових електростанцій; потужність 
вітроелектростанцій на суші; потужність вітроелектростанцій 
на воді 

Потужність станцій на біопаливі 

Е
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м

іч
ні

 п
ок
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Загальні 

Сонячна 
енергетика 

Вітроенергетика 

Біоенергетика 

ВВП на одну особу населення; загальне виробництво 
електроенергії; загальне виробництво енергії з ВДЕ; 
енергоємність економіки; енергоефективність; валове 
внутрішнє споживання відновлюваної енергії; інвестиції у 
ВДЕ – загальні; кінцеве споживання енергії 

Виробництво електроенергії сонячними електростанціями; 
виробництво електроенергії сонячними фотогальванічними 
станціями; виробництво теплової енергії сонячними 
станціями; валове внутрішнє споживання сонячної 
фотогальванічної енергії; валове внутрішнє споживання 
сонячної термічної енергії; інвестиції у сонячну енергетику 

Виробництво електроенергії вітроелектростанціями; 
виробництво електроенергії вітроелектростанціями на суші; 
виробництво електроенергії вітроелектростанціями на воді; 
валове внутрішнє споживання вітрової енергії; інвестиції в 
вітроенергетику 

Виробництво біодизеля; виробництво біобензину; 
виробництво біогасу; виробництво біогазу; виробництво 
електроенергії на біопаливі; виробництво теплової енергії на 
біопаливі; валове внутрішнє споживання біоенергії; інвестиції 
у біоенергетику 
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до групування за показником розвитку ВДЕ за областями України, до першого 
кластера з найвищими показниками потрапляють Вінницька, Запорізька, 
Миколаївська, Одеська, Херсонська області, де кожного року динамічно 
збільшується виробництво енергії з ВДЕ. Щодо розвитку існуючої енергетичної 
структури, то лідерами за цим показником є Дніпропетровська, Донецька 
та Запорізька області. Найнижчий рівень за цим показником мають Волинська, 
Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 
області. Найбільший вплив на існуючу енергетичну структуру справляє 
розвиток ВДЕ в найбільш техногенно навантажених регіонах України: 
у Дніпропетровській та Донецькій областях. За аналогічною методикою 
виконано порівняння України з країнами Європи та їх групування за станом 
розвитку ВДЕ, показником розвитку енергетичної галузі та впливом розвитку 
ВДЕ на енергетичну галузь.  

На основі кореляційно-регресійного аналізу запропоновано узагальнюючий 
інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ через структуризацію 
показників за такими групами: економічні (знос основних засобів підприємств 
паливно-енергетичного комплексу; відношення інвестицій у підприємства 
паливно-енергетичного комплексу до ВВП; енергоємність валового внутрішнього 
продукту (ВВП); загальні інвестиції у ВДЕ; втрати при транспортуванні 
та розподіленні енергії), екологічні (СО2 / чисельність населення, СО2 / ВВП, ВВС 
ВДЕ; загальна потужність ВДЕ; СО2 / ВВП за паритетом купівельної 
спроможності); соціальні (кількість робочих місць на підприємствах ВДЕ, 
тривалість життя; кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці на підприємствах енергетичної галузі; облікова кількість штатних 
працівників, які мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими 
умовами праці; заробітна плата, яка нарахована штатному працівнику 
підприємства енергетичної галузі). У формалізованому вигляді матриця впливу 
показників соціальної групи (Isoc) представлена так: 

 

 

 
Найбільший прямий функціональний зв’язок існує між показниками 

«Тривалість життя» (k12) та «Нарахована заробітна плата штатному працівнику 
підприємства енергетичної галузі» (k15), найбільший обернений функціональний 
зв’язок – між показниками «Облікова кількість штатних працівників, які мають 
право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» (k14) 
та «Нарахована заробітна плата штатному працівнику підприємства енергетичної 
галузі» (k15). «Кількість робочих місць на підприємствах відновлюваної 
енергетики» (k11) та «Кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці на підприємствах енергетичної галузі» (k13) мають менший зв’язок 
з іншими показниками. Графічна інтерпретація Isoc зображена на рис. 4. 
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Рис. 4. Графічна інтерпретація групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників соціальної групи (Isoc) 
 
За аналогічною методикою розраховані групові показники економічної (Iec) 

та екологічної групи (Ienv). 
Відповідні коефіцієнти впливу на узагальнюючий інтегральний показник 

розвитку ВДЕ розраховані за формулою: 
 

де Х1 – матриця показників; К1 – коефіцієнти впливу на узагальнюючий 
інтегральний показник розвитку ВДЕ, який складається з відповідних груп 
впливу; Dres – узагальнюючий інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ; 
Т – транспонування матриці показників впливу.  

Узагальнюючий інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ Dres 
визначається як сумарна величина групових інтегральних показників за формулою: 

ires
i

ires DD 


3

1
 ,  

де i  – коефіцієнт впливу на величину групових інтегральних показників розвитку 
ВДЕ;  – групові інтегральні показники розвитку ВДЕ; і – кількість показників 
оцінювання розвитку ВДЕ. 

Виходячи зі сформованої системи показників, розрахунок інтегрального 
показника розвитку ВДЕ проводиться за формулою: 

де Dres – узагальнюючий інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ; Iec, Ienv, 
Isoc – групові інтегральні показники оцінювання; βec, βenv, βsoc – коефіцієнти впливу 
групових інтегральних показників оцінювання розвитку ВДЕ відповідної групи 
(економічної, екологічної, соціальної); kn – показники оцінювання розвитку ВДЕ; 
j – кількість показників впливу економічної групи; е – кількість показників впливу 
екологічної групи; o – кількість показників впливу соціальної групи. 

Інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ Dres змінюється 
в діапазоні [0; 1], відображає вплив Iec, Ienv, Isoc та встановлює функціональні 
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зв’язки між окремими показниками. Значення рівня зв’язку між показниками 
можна розбити на такі діапазони: високий обернений зв’язок Сih [–1; –0,5], 
середній обернений зв’язок Сim  (–0,5; 0), зв’язок відсутній С0 = 0, середній 
прямий Сdm  (0; 0,5], високий прямий зв’язок Сdh  (0,5; 1]. 

Для прогнозування зміни інтегрального показника Yintegral розроблено 
регресійну модель на основі показників економічної, екологічної та соціальної 
груп, яка буде представлена функціями відповідно за групами Yec, Yenv, Ysoc: 

Yintegral = f [Yec (k1,k2, …, k5, t), Yenv (k6, k7, …, k10, t), Ysoc (k11,k12, …, k15, t)], 
Обґрунтовано прогнозні моделі виробництва енергії та споживання енергії 

з використанням таких показників: q1 – знос основних засобів підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, %; q2 – енергоємність ВВП, кг умовного 
палива / грн; q3 – інвестиції у ВДЕ – загальні, млрд дол. США; q4 – втрати при 
транспортуванні та розподіленні енергії, %; q5 – СО2 / ВВП за паритетом 
купівельної спроможності, кг СО2 / дол. США. Моделі, призначені для 
прогнозування розвитку ВДЕ відповідно до умов сталого виробництва 
та споживання, мають вигляд: 

Yp (qn, t) = q1z1 + q2z2 + … + qnzn, 
Yс (qn, t) = q1j1 + q2j2 + …+  qnjn, 

де Yp (qn, t) – потужність ВДЕ залежно від показників розвитку ВДЕ та часу; qn – 
показники від q1 до q5; Yс (qn, t) – споживання енергії з ВДЕ залежно від показників 
розвитку ВДЕ та часу. Після підстановки розрахованих коефіцієнтів моделі 
виробництва та споживання відповідно набувають вигляд: 

Yp (qn, t) = 1,29 – 0,21q1 – 1,76q2 + 0,05q3 + 0,33q4 + 1,05q5, 
Yc (qn, t) = 2,78 + 0,08q1 – 0,79q2 – 0,06q3 – 1,05q4 – 0,48q5. 

Важливим фактором для підтримки розвитку ВДЕ з боку держави 
є використання «зеленого» тарифу. При збільшенні вартості електроенергії, 
виробленої з невідновлюваних джерел енергії, «зелений тариф» поступово 
зменшується, але, як зазначалося вище, наразі є більшим за звичайні тарифи. Для 
оцінювання розвитку ВДЕ відповідно до фінансових показників розробимо дві 
спрощені моделі для виробництва Yps та споживання Ycs за розглянутою вище 
методикою. А саме: 

Yps (Qn, t) = Q1z1 + Q2z1 + … + Q3zn, 
Ycs (Qn, t) = Q1j2 + Q2j2 + … + Q3jn, 

де Yps (Qn, t) – функція виробництва енергії з ВДЕ; Yсs (Qn, t) – функція  
споживання енергії з ВДЕ; Q1 – вартість електроенергії, млрд дол. США; Q2 – 
сумарні інвестиції у ВДЕ, млрд дол. США; Q3 – податки на електроенергію, 
млрд дол. США. 

Отже, моделі виробництва та споживання електроенергії з ВДЕ Yps та Ycs 
мають такий вигляд: 

Yps = 7,5·104 + 9,9·105·Q1 + 256,3·Q2 + 6,1·106·Q3, 
Ycs = 1,1·105  + 2,6·105·Q1 + 14,3·Q2 + 1,7·106·Q3. 

Визначено, що загальне виробництво енергії з ВДЕ в Україні буде щорічно 
зростати за формулою Yprod = 0,14x – 5700,5, при цьому ВВП збільшуватиметься так: 
YGDP = 589,16x – 2·107. Виробництво електроенергії з ВДЕ, згідно з моделлю, зростає 
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зі збільшенням ВВП за формулою Yprod = 0,0247YGDP – 37151. Отже, якщо 

у 2017 році було вироблено 2,1 ТВт·год електроенергії з ВДЕ, то за результатами 

моделювання у 2020 році очікується виробити 3,9 ТВт·год без урахування 

вдосконалення технологій виробництва та передачі електроенергії.  

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі сформульовано та вирішено науково-практичне 

завдання з обґрунтування теоретичних та методологічних засад статистичного 

оцінювання розвитку ВДЕ в Україні. Отримані науково-практичні результати 

проведеного дослідження свідчать про досягнення мети. Основні висновки 

роботи такі: 

1. Обґрунтовано структуру статистичного оцінювання розвитку ВДЕ, 

розроблено класифікацію показників та розраховані залежності між ними. 

Показники розвитку ВДЕ класифіковано за такими основними групами: 

технологічні, економічні, соціальні, екологічні, ресурсні та кліматичні, 

показники регуляторної політики. Проведене дослідження дає можливість 

вдосконалити інформаційно-статистичне забезпечення комплексної оцінки ВДЕ 

та обґрунтувати пропозиції до нормативного-правового регулювання.  

2. На підставі проведеного аналізу визначено, що розвиток ВДЕ 

є сукупністю незворотних закономірних прогресивних змін за науковим, 

технологічним, промисловим, законодавчим та інформаційним напрямами. 

Обґрунтовані компоненти розвитку ВДЕ, визначений вичерпний перелік ВДЕ 

відповідно до міжнародної класифікації, а саме: енергія вітру, сонячна енергія, 

аеротермічна енергія, накопичена у вигляді тепла в навколишньому повітрі; 

геотермальна, накопичена у вигляді тепла під поверхнею Землі; гідротермічна, 

накопичена у вигляді тепла в поверхневих водах; енергія біомаси – біорозкладної 

фракції продуктів, відходів та залишків біологічного походження із сільського 

господарства, в тому числі рослинних і тваринних речовин, лісового 

господарства та суміжних галузей промисловості, рибальства й аквакультури, а 

також біорозкладних фракцій промислових і побутових відходів; біопаливо – 

рідке або газоподібне паливо для транспорту, яке вироблено з біомаси; біорідина 

– рідке паливо для виробництва електроенергії, опалення та охолодження, 

вироблене з біомаси в енергетичних цілях, яке не використовується для 

транспорту.  

3. На основі вивчених наукових робіт вітчизняних та закордонних авторів 

побудовано систему статистичних показників розвитку ВДЕ, яку адаптовано 

до існуючого інформаційно-статистичного та нормативно-правового 

забезпечення. Доведено, що статистична система України потребує подальшої 

гармонізації з міжнародними стандартами в галузі ВДЕ. Це надало можливість 

забезпечити якість, надійність та релевантність даних.  

4. Досліджено методики розрахунку «зеленого» тарифу в Україні та світі, 

який має сприяти поліпшенню інвестиційних умов для впровадження технологій 

ВДЕ при виробництві електроенергії. Визначено, що в Україні надаються 

субсидії у формі гарантій такого тарифу на період до 2030 року з поступовим 
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його зменшенням, трансформацією до аукціонів та інших систем стимулювання 
розвитку ВДЕ.  

5. З метою формування та поглиблення наявної методологічної 
та інформаційної бази було досліджено чинне методичне підґрунтя, 
що використовується у світі, а саме: методологію для дослідження енергетичних 
систем «ETSAP» Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, 
методики Міністерства енергетики США та REN21, методики Євростату, 
методику на основі системи показників «ODYSSEE-MURE» Європейської 
Комісії, методологію нормованої вартості електроенергії та інші методології, 
розроблені IRENA, методику на основі системи планування «LEAP» 
Стокгольмського інституту довкілля, методологію «CETAM», розроблену IEA. 
Проаналізовано «Керівництво з енергетичної статистики» (IEA та Євростат) 
та документи СКООН, зокрема «Міжнародні рекомендації зі статистики 
енергетики», «Енергетична статистика: керівництво для країн на шляху 
розвитку» та ін., а також методики Світового банку («RISE»), міжнародної 
компанії E&Y («RECAI»), методологію «Стала енергетика для всіх» ООН, 
методологію енергетичної трилеми Світової енергетичної ради. Доведено, що усі 
вивчені методології ґрунтуються на засадах сталого розвитку, енергетичної 
безпеки та рівності, сталого виробництва та споживання. Набуло подальшого 
розвитку розроблення статистичних засад аналізу ВДЕ у міжнародних 
та європейських системах, а також статистичних підходів та методів оцінювання 
розвитку ВДЕ.  

6. Проведений аналіз чинного інформаційно-статистичного забезпечення 
розвитку ВДЕ свідчить, що наразі відсутні його комплексні та вичерпні 
дослідження в Україні, Європі та світі. Проілюстровано динамічний розвиток 
ВДЕ, а саме, з 2015 по 2016 рік динаміка розвитку ВДЕ виглядала таким чином: 
сонячні електростанції – приріст на 75 ГВт, сонячні термосистеми – на 21 ГВт, 
вітроенергетика – на 55 ГВт, гідроенергетика – на 25 ГВт, геотермальна 
енергетика – на 400 МВт. Приріст загальної потужності ВДЕ становить 161 ГВт. 
Сукупна потужність ВДЕ у світі – 2,017 ТВт. Країнами-лідерами в галузі 
розвитку ВДЕ є США, Німеччина, Індія, Іспанія, Японія, Італія, Велика Британія, 
Туреччина, Бразилія, Нова Зеландія, Мексика, Італія та Канада. Разом з тим 
до 2020 року Україна офіційно зобов’язалася досягти частки енергії 
з відновлюваних джерел в структурі енергетики на рівні 11 %. Визначено, що 
розвиток галузі має ґрунтуватися на сталій відновлюваній енергетиці при 
значному підвищенні енергоефективності та створенні умов для вільного 
доступу до якісної електричної і теплової енергії.  

7. На основі аналізу міжнародної, європейської та національної нормативно-
правової бази, що стосується розвитку ВДЕ, були визначені напрями державної 
політики України, що передбачають його статистичне вивчення, формування 
політичних та економічних механізмів. Розроблено структуру інформаційного 
забезпечення статистичного оцінювання розвитку ВДЕ в Україні. На основі 
формування та поглиблення правової бази, а також розроблених пропозицій 
щодо централізованого збирання даних про зміни в системі ВДЕ розроблено 
й упроваджено стратегії розвитку ВДЕ.  
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8. Наукові пошукові роботи надали змогу обґрунтувати, що вартість 
сонячної електроенергії в середньому складає 0,06–0,08 дол. США за кВт·год, 
вітрової електроенергії – 0,14–0,46 дол. США за кВт·год, при цьому вартість 
електроенергії, яка вироблена з використанням викопного палива з урахуванням 
ресурсно-екологічних та соціальних факторів, зокрема збитків від забруднення, 
складатиме від 0,07 до 0,19 дол. США за кВт·год.  

9. Доведений зв’язок між виробництвом енергії з ВДЕ та їх загальною 
потужністю (Rpc), між виробництвом енергії з ВДЕ та середньодушовим ВВП (Rpg) 
та між ВВП і загальною потужністю ВДЕ (Rcg). На прикладі сонячної енергетики  
розраховано загальне поквартальне виробництво енергії, показники використання 
ВДЕ для промислового (електростанції потужністю 1 МВт) та приватного 
(30 кВт) секторів залежно від природно-кліматичних умов, загального 
використання / виробництва електроенергії та площі областей України. 

10. Обґрунтовано використання методів кластерного, факторного 
та кореляційно-регресійного аналізу для побудови системи енергетичних 
показників. Визначено три кластери, а саме: за показниками розвитку ВДЕ, 
показниками розвитку енергетичного комплексу та показниками впливу 
розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру. Розраховано, 
що Дніпропетровська та Донецька області є лідерами в Україні за рівнем впливу 
розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру. Також встановлено, що в світі 
за показником розвитку ВДЕ Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Швеція та 
Туреччина перебувають у кластері з найбільшими значеннями, а за показником 
впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру лідером є Німеччина 
з великим відривом від інших країн Європи. 

11. Обґрунтовано інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ 
та запропоновано методику його розрахунку. Визначена структура показника, 
яка включає в себе економічну (Iec), екологічну (Ienv) та соціальну (Isoc) групи 
показників, елементи яких розраховані в роботі. Обґрунтовано методи 
розрахунку рівня їх впливу на узагальнюючий інтегральний показник та оцінено 
рівень функціонального зв’язку між елементами груп. Побудовано шкалу 
нормативів для комплексного оцінювання розвитку ВДЕ.  

12. Проведено прогнозування зміни інтегрального показника, запропонована 
регресійна модель з використанням економічної, екологічної та соціальної груп 
показників. Проведений розрахунок зміни інтегрального показника. Побудовано 
модель виробництва енергії на основі функції потужності Yp та модель 
споживання енергії на основі функції споживання Yс, надана залежність від 
показників розвитку ВДЕ та часу. Для оцінювання розвитку ВДЕ відповідно 
до фінансових показників запропоновано моделі для виробництва Yps 
та споживання Ycs енергії з ВДЕ. 

Комплексне оцінювання та прогнозування розвитку ВДЕ в Україні на основі 
запропонованої методики свідчить про нинішній достатній стан розвитку ВДЕ 
для України (рівень «B»), а також його стабільно позитивну динаміку (категорія 
«P»). Така ситуація відповідно до прогнозу має спостерігатися до 2020 року. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Хазан П. В. Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел 

енергії в Україні. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.10 – статистика. – Національна академія статистики, 
обліку та аудиту, Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні та методологічні засади 
статистичного оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 
в Україні та розроблені науково-практичні рекомендації щодо його 
вдосконалення в частині інформаційного забезпечення.  

Розкрито сутність поняття ВДЕ, обґрунтовані його компоненти, визначений 
вичерпний перелік ВДЕ відповідно до міжнародної класифікації, розроблено 
класифікацію показників статистичного оцінювання за такими групами: 
технологічні, економічні, соціальні, екологічні, ресурсні та кліматичні, 
показники регуляторної політики. Розраховані статистичні залежності між 
показниками.  

За допомогою методів кластерного, факторного та кореляційно-
регресійного аналізу зроблено групування областей України та країн Європи 
за показниками розвитку ВДЕ, енергетичного комплексу та показниками впливу 
розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру, визначені головні фактори 
впливу на розвиток ВДЕ, а також обґрунтовано інтегральний показник 
оцінювання розвитку ВДЕ та методику його розрахунку  

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, розвиток, система 
показників, статистичне оцінювання, інтегральний показник, інформаційне 
забезпечення, міжнародні методології. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Хазан П. В. Статистическое оценивание развития возобновляемых 

источников энергии в Украине. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.10 – статистика. – Национальная академия статистики, 
учёта и аудита, Киев, 2019. 

В диссертационной работе обоснованы теоретические и методологические 
основы статистического оценивания развития возобновляемых источников 
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энергии (ВИЭ) в Украине и разработаны научно-практические рекомендации 
по его совершенствованию в части информационного обеспечения. 

Раскрыта сущность понятия ВИЭ, обоснованы его компоненты, определён 
исчерпывающий перечень ВИЭ согласно международной классификации. 
Разработана классификация показателей статистического оценивания 
по следующим группам: технологические, экономические, социальные, 
экологические, ресурсные и климатические, показатели регуляторной политики. 
Рассчитаны статистические зависимости между показателями. 

С помощью методов кластерного, факторного и корреляционно-
регрессионного анализа выполнено группирование областей Украины и стран 
Европы по показателям развития ВИЭ, энергетического комплекса и показателям 
влияния развития ВИЭ на существующую энергетическую структуру, определены 
главные факторы влияния на развитие ВИЭ, а также обоснован интегральный 
показатель оценки развития ВИЭ и методика его расчёта. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, развитие, система 
показателей, статистическое оценивание, интегральный показатель, 
информационное обеспечение, международные методологии. 

 
ANNOTATION 

 
Khazan P. V. Statistical estimation of renewable energy sources development 

in Ukraine. – Manuscript. 
Dissertation for a degree of candidate in economic science. Speciality 08.00.10 – 

Statistics. – National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2019. 
The dissertation aims to justify theoretical and methodological bases for statistical 

estimation of renewable energy sources (RES) development in Ukraine and develop 
scientific and practical recommendations for the implementation. The structure of statistical 
estimation was substantiated, indicators classification for statistical estimation of RES 
development were designed and the dependencies between them are calculated. 

Flexibility of usage of renewable energy sources for individual management, 
localization of energy production and consumption are fundamentally important factors 
of a positive impact on the global changes in the state energy structure. In 2017, the share 
of RES in the overall structure of electricity generation in Ukraine, excluding large 
hydropower plants, was 1.48 %. Ukraine has an international commitment to reach 11 % 
in RES usage by 2020, which under favourable conditions may reach 13.2 %. 

Based on the analysis of different approaches to the definition of the object 
of statistical study, the concept of RES development as a set of irreversible regular 
progressive changes in the scientific, technological, industrial, legislative and 
informational aspects of generation of such energy produced by natural resources is 
grounded. Such changes occur naturally, are carefully controlled and can be used 
without the risk of their exhaustion during the existence of civilization on the Earth. 

The components of RES development are substantiated, namely: increase 
of capacities and their networks, increase of profitability of projects, improvement 
of organisational conditions for their implementation, improvement of legal, information 
and statistical support, increase of investments in RES, improvement of RES technical 
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and operational parameters, reduction of negative effects of RES, to the environment 
when using RES and producing their components, reducing the cost of RES. 

As a result of research of methodological approaches to the development 
of indicators for assessment of RES development, the directions for harmonisation 
of Ukrainian and European statistical estimation systems are proposed. It is shown that 
the magnitude of the annual solar radiation by four orders of magnitude exceeds 
the value of the total world energy demand and two orders of magnitude of the world 
energy reserves of fossil fuels (uranium, gas, oil and coal). 

The components of RES development were substantiated, the exhaustive list 
of RES was defined in accordance with the international classification. 

Based on analysis of international, European and national regulatory framework 
related to RES development, Ukrainian state policy directions were determined. Its 
structure includes statistical study, political and economic mechanisms. RES 
development strategies were designed and implemented based on formation and 
deepening of the legal framework and proposals for RES dynamic centralized data 
collection. It was proved that there is correlation between RES energy production, RES 
total capacity and average GDP per capita. On the example of solar power, total quarterly 
production, efficiency and RES potential utilization for industrial and private sector was 
calculated. It was proved that efficiency and RES potential utilization depend on climate, 
total electricity consumption, total electricity production and area of Ukraine's regions. 

Cluster, factor and correlation-regression analyses were performed; these 
methods are proved suitable for building energy indicators system. Three clusters were 
identified: RES development indicators, energy complex development and RES 
development impact indicators within the existing energy sector. It is estimated 
that Dnipropetrovsk and Donetsk regions are the leaders in terms of the RES 
development impact on the existing energy structure.  

Analysing European energy sector, Germany, Spain, France, Italy, Sweden, 
Turkey are considered to be in the cluster of the highest values according to their RES 
development indicators. Germany is leading in terms on RES development impact onto 
the existing energy sector by a significant margin compared to other European 
countries. In the framework of factor analysis, the most important RES development 
factors have been identified and analysed. It was proved that the following components 
– overall RES energy production, overall RES capacity and final energy consumption 
– have the highest total dispersion equalling to 90.6 %. 

The integral indicator of RES development estimation and its calculation method 
is substantiated. The structure of the indicator in defined. It includes economic, 
environmental and social groups of indicators; their elements were calculated. 
Calculation methods of corresponding influence coefficients on unified integral index 
was substantiated. Functional connection level among elements of groups was 
identified. The scale of desirability for a comprehensive assessment of RES 
development was created. It proves that the state of RES development in Ukraine is 
at an adequate level, while the dynamics of such development is steadily positive. 

Key words: renewable energy sources, development, system of indicators, 
statistical estimation, integral indicator, information database, international 
methodologies. 
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