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енергії в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.10 – Cтатистика (Економічні науки). – 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.  

Визначено, що об’єднуючим аспектом вивчених методологій є 

ґрунтування на засадах сталого розвитку, енергетичної безпеки та рівності, 

сталого виробництва та споживання. Таким чином, подальшого розвитку 

набули дослідження статистичних засад аналізу ВДЕ у міжнародних та 

європейських системах, а також статистичних підходів та методів оцінювання 

розвитку ВДЕ. Зроблена адаптація міжнародних та європейських методологій 

статистичного оцінювання розвитку ВДЕ відповідно до системи державної 

статистики України. 

На основі аналізу різних підходів до визначення об’єкта статистичного 

вивчення обґрунтовано поняття розвитку ВДЕ як сукупності незворотних 

закономірних прогресивних змін в 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 цивілізації на 

Землі.  

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 твердої 
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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 і 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. 

Таким чином, дістав подальшого розвитку понятійний апарат статистики ВДЕ 

за рахунок обґрунтування змісту основних понять та місця ВДЕ в системі 

енергетики. 

На основі вивчених наукових робіт вітчизняних та закордонних авторів 

було розроблено систему статистичних показників розвитку ВДЕ та зроблена 

її адаптація до наявного інформаційно-статистичного та нормативно-правого 

забезпечення. Доведено, що статистична система України потребує подальшої 

гармонізації до міжнародних стандартів в галузі ВДЕ. У результаті 

опрацювання методичних підходів до розробки показників оцінювання 

розвитку ВДЕ запропоновані напрями гармонізації української 

та європейської систем статистичного спостереження.  

Проаналізовано правову та методологічну основу інформаційного 

забезпечення статистичного оцінювання ВДЕ. Роль держави в розвитку ВДЕ є 

важливою та вирішальною завдяки використанню та впровадженню 

інструментів підтримки, регулювання та контролю. Протягом останніх 

10 років в Україні було прийнято низку законів, постанов Кабінету Міністрів, 

постанов Верховної Ради України та інших нормативних-правових документів 

для розвитку ВДЕ. Україна є членом міжнародних угод у цій сфері. 

Статистичні методики, які використовуються Укрстатом та його підрозділами, 

поступово гармонізуються до загальноєвропейських норм та стандартів. 

Досліджено розрахункові методики «зеленого» тарифу в Україні та світі, який 
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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 2025 року з поступовим 

його зменшенням, трансформацією до аукціонів та інших систем 

стимулювання розвитку ВДЕ.  

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.  

Зроблено порівняльний аналіз методологій розвитку ВДЕ, які включають 

в себе обчислення показників та параметрів, розробку рекомендацій 

щодо політики на міжнародному, європейському, регіональному, 

національному та місцевому рівнях. Зокрема, вивчено методологію IEA 

для дослідження енергетичних систем «ETSAP» та оцінки ринків ВДЕ 

«CETAM» для визначення найбільш перспективних технологій. 

Європейський Союз (ЄС) застосовує методику на основі системи показників 

«ODYSSEE-MURE», ООН використовує методології IRENA нормованої 

вартості електроенергії та оцінки технологій використання ВДЕ 

для розгортання в короткостроковому та середньостроковому періодах. 

Стокгольмським інститутом довкілля розроблена методика планування ВДЕ 

для аналізу енергетичної політики та оцінки впливу на пом’якшення наслідків 

зміни клімату. У США використовується методика на основі Національної 

системи моделювання енергії «NEMS», яка включена до державної політики. 

Світовий банк застосовує методологію «RISE» для оцінювання політики 

та регуляторної підтримки кожного з трьох основних напрямів вільного 

та сталого доступу до енергії з ВДЕ та енергоефективності. Світова 

енергетична рада аналізує енергетичний компонент економіки країн 

за індексом енергетичної трилеми. 
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Дослідження інформаційного забезпечення розвитку ВДЕ в ЄС виявило 

основні показники Євростату для аналізу розвитку ВДЕ. Визначено, 

що їх структура має такий вигляд: навколишнє середовище та енергетика 

(навколишнє середовище: облік фізичних витрат енергії; енергетика: 

статистика енергетики – кількість, річні дані (статистика енергетики – 

постачання, трансформація та споживання, статистика енергетики – імпорт, 

статистика енергетики – експорт, статистика енергетики – інфраструктура, 

статистика енергетики – індикатори та інші дані); енергетика: статистика 

енергетики – основні індикатори, статистика енергетики – кількість, 

індикатори цілі 7 сталого розвитку – доступна та чиста енергія); політика ЄС 

(індикатори «Європа 2020»: головні індикатори (зміна клімату та енергетика); 

індикатори ресурсоефективності (панельні індикатори: вуглець), індикатори 

сталого розвитку: ціль 7 – доступна та чиста енергія, ціль 12 – відповідальне 

споживання та виробництво, ціль 13 – кліматичні заходи); зміна клімату 

(чинники: енергетика; пом’якшення наслідків). 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 для інтеграції України 

до європейських і міжнародних статистичних систем. 

Обґрунтовано використання методів кластерного, факторного 

та кореляційно-регресійного аналізу для побудови системи енергетичних 

показників. Визначено 3 кластери, а саме: за показниками розвитку ВДЕ, 

енергетичного комплексу та показниками впливу розвитку ВДЕ на існуючу 

енергетичну структуру. Розраховано, що Дніпропетровська та Донецька 

області є лідерами за рівнем впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну 

структуру. Також розраховано, що 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. 
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В роботі обґрунтована методологія обчислювання, аналізу розвитку 

та впровадження 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.  

Обґрунтовано комплексне групування країн Європи та областей України 

за методом Варда з використанням Манхеттенської відстані та стандартизації 

даних методом Z-оцінки. Кластеризація проведена за 3 групами показників: 

стан розвитку ВДЕ, рівень розвитку енергетичної галузі та вплив розвитку  

ВДЕ на енергетичну галузь. 

В рамках факторного аналізу встановлено та проаналізовано 

найважливіші фактори розвитку ВДЕ. Доведено, що найбільшу дисперсію 

мають такі компоненти, як загальне перші два компоненти: загальне 

виробництво енергії з ВДЕ та загальне виробництво електроенергії, 

яка сумарно дорівнює 84,6 %. 

Обґрунтовано інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ 

та 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 

відповідних коефіцієнтів впливу на узагальнюючий інтегральний показник 

та рівень функціонального зв’язку між елементами груп. Побудовано шкалу 

бажаності для комплексного оцінювання розвитку ВДЕ, яка доводить, що стан 

розвитку ВДЕ України знаходиться на достатньому рівні, при цьому динаміка 

такого розвитку є стабільно позитивною. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, розвиток, система 

показників, статистичне оцінювання, інтегральний показник, інформаційне 

забезпечення, міжнародні методології. 
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ABSTRACT 

Khazan P.V. Statistical estimation of renewable energy sources 

development in Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for Ph. D. Degree in Economics, specialization 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 (RES) 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 and operational parameters, reduction of negative effects of RES, 
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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 



 

 

9 

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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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Важливість розвитку відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) в Україні збільшується з кожним роком через динамічне 

підвищення плати за енергетичні ресурси, зокрема теплову та електричну енергії, 

які отримуються з невідновлюваних джерел. Природна обмеженість запасів 

викопного палива, на основі якого виробляються традиційні енергоресурси, 

спричиняє збільшення їх вартості. Тому використання ВДЕ є одним із пріоритетів 

економіки розвинених країн світу. Розвиток ВДЕ та збільшення їх частки 

у структурі виробництва теплової та електричної енергії є важливим критерієм 

сталого розвитку. У 2017 році в загальній структурі генерації електричної енергії 

в Україні частка ВДЕ (без урахування великої гідроенергетики) становила 1,48 %, 

при цьому в структурі вартості електричної енергії її частка становила близько 

7,5 %. 

Важливість проведення статистичного дослідження розвитку ВДЕ 

підтверджується тим, що в Україні змінюється структура енергетики – 

як генерації, так і споживання теплової та електроенергії. Для ефективного 

управління, планування та прогнозування в енергетичному секторі необхідно 

розуміти тенденції розвитку найбільш перспективного сектору енергетики – 

ВДЕ. Такі джерела енергії, по-перше, не справляють негативного впливу 

на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, по-друге, мають 

низький рівень ризику стосовно забруднення навколишнього природного 

середовища, по-третє, не вичерпують природні ресурси. Гнучкість застосування 

ВДЕ для індивідуального управління, локалізація виробництва та споживання 

енергії – важливі фактори, які позитивно впливають на глобальні зміни 

енергетичної структури держави. 

Для об’єктивного оцінювання необхідно розглянути такі важливі аспекти, 

які стосуються економіки в цілому, енергетики, включаючи як відновлювані, так 

і невідновлювані джерела енергії. Це дає можливість більш точно оцінити стан 

галузі, знайти залежності між різними показниками, які необхідні для аналізу 
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перспектив розвитку та прогнозування з метою прийняття оптимальних рішень. 

Актуальність дослідження розвитку ВДЕ підтверджена проведенням 

великої кількості наукових конференцій та семінарів міжнародними 

та національними організаціями, в тому числі державними органами влади 

та науковими установами. Вагомий внесок у дослідження й розроблення 

теоретичної та методологічної основи для статистичного оцінювання ВДЕ 

зробили українські статистики та економісти. Питання енергозабезпечення 

розглянуті в роботах вітчизняних дослідників М. Ковалка, О. Суходолі, 

М. Кулика, Б. Стогнія, В. Жовтянського та ін. Проблеми розвитку сонячної 

та вітроенергетики розглядаються в роботах таких учених, як С. Кудря, 

А. Праховник, О. Ситник, О. Соловей та А. Шидловський. Результати 

теоретичних та практичних статистичних досліджень в 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. 

Соціально-економічні аспекти в контексті енергетичних стратегій 

розглянуто Г. Артамановою, питання енергоємності валового внутрішнього 

продукту (ВВП) та впливу енергетики на соціальні фактори – В. Баранніком, 

Г. Гелетухою та В. Потапенком. Питання енергетичного та енерго-економічного 

моделювання та прогнозування – О. Дячуком, Р. Подольцем, В. Точиліним. 

Питання впровадження нових моделей постачання електроенергії відповідно 

до особливостей функціонування об’єднаних енергосистем, а також національні 

особливості запровадження «зеленого» тарифу розглядаються в роботах 

Б. Костюковського. Питання регулювання відновлюваної енергетики висвітлені 

С. Войтком та О. Трофименко 

Серед закордонних науковців окремі аспекти оцінювання відновлюваної 
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енергетики 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, які пропонують різні методи. 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. Рекомендації 

щодо розвитку державної політики в сфері ВДЕ мають охоплювати економічні, 

соціальні та екологічні аспекти переходу України до сталого розвитку.  

Систематизація та узагальнення показників в один комплексний показник 

розглядалася науковцями як для енергетичної безпеки, так і для енергетики 

в цілому, але для оцінювання розвитку ВДЕ ще досі не розроблені універсальні 

інтегральні показники на національному рівні. Тому необхідно адаптувати 

міжнародну систему оцінювання розвитку ВДЕ до діючої системи державної 

статистики України. Це зумовило вибір напряму дисертаційної роботи, її теми та 

завданнь щодо обґрунтування теоретичних та методологічних підходів 

до розроблення 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 державної реєстрації 0116U003344). 

Автором запропонована методика оцінювання розвитку ВДЕ, розроблена 

система статистичних показників з урахуванням соціальних, екологічних 

та економічних аспектів. Обґрунтовано адаптацію методики до наявного 
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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.  
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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 

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 та теоретичною основою 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, Державного комітету України з енергозбереження, Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження, довідкові та інформаційні 

видання, Інтернет-ресурси, офіційні видання та статистичні дані міжнародних 

та закордонних організацій та інституцій, а саме: Міжнародного агентства 

з відновлюваної енергетики (International Renewable Energy Agency, IRENA), 

Євростату, Всесвітнього Банку, Міжнародного енергетичного агентства 

(International Energy Agency, IEA). 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 
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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. 

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 
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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 роботі 

«Впровадження зеленої економіки в Дніпропетровській області» 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, 
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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). 

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. 

 

 

  



 

 

26 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

1.1. Розвиток відновлюваних джерел енергії як об’єкт статистичного 

дослідження 

 

Під відновлюваними джерелами енергії розуміються такі джерела, 

які не можуть бути вичерпаними у процесі використання. До них належить 

випромінювання Сонця, рух атмосферного повітря, природний рух води, 

термічні процеси Землі тощо. Відповідно до міжнародної класифікації до ВДЕ 

належать такі види енергії: геотермальна, сонячна, вітрова, біологічна, 

використання енергії океанів та навколишнього природного середовища, енергії 

від переробки відходів, а також гідроенергетика потужністю менше 50 МВт [300, 

358]. 

Відновлювана енергетика відіграє все більш важливу роль в сучасній 

енергетичній системі в більшості країн світу. Актуальність її використання 

збільшується з кожним роком через зростання цін на теплову та електроенергію, 

вироблену з невідновлюваних (традиційних) джерел. Збільшення частки 

відновлюваної енергетики у структурі виробництва теплової та електричної 

енергії є важливим критерієм сталого розвитку держави. Такі технології можуть 

забезпечити незалежність та гнучкість промислових систем 

та енергозабезпечення приватних домогосподарств, а також зменшити 

коливання цін на енергію [26]. 

В тлумачному словнику Оксфорд (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) 

визначається відновлювана енергія та природні ресурси (renewable energy 

and natural resources) – як така енергія та ресурси, які замінюються природним 

шляхом або ретельно контрольовані і можуть бути використані без ризику 

їх закінчення. Це такі ВДЕ, як енергія вітру та сонця [281, с. 1292]. Відновлювана 

енергетика тісно пов’язана з поняттям «сталий розвиток» (sustainable 

development). Як відомо, відповідно до визначення Міжнародної комісії 
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з довкілля та розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН), сталий розвиток 

суспільства – це такий розвиток, який для задоволення потреб теперішніх 

поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь 

задовольняти свої потреби [303, с. 16]. Слово «розвиток» визначається як: 

«зростання» – поступове зростання будь-чого так, що воно стає більш 

просунутим, сильніше тощо; «новий продукт» (new product) – процес 

виробництва або створення нового або більш просунутого продукту. Певний 

стан зростання або просування, новий чи вдосконалений продукт, або ідея чи 

подія, що становить новий етап у мінливій ситуації [281, с. 415]. 

Використовується також термін «стала енергетика» (sustainable energy). 

В словнику визначається відновлювана енергія – як енергія, яка виробляється 

з використанням сонця, вітру, або з сільськогосподарських культур, але 

не з використанням палив, таких як нафта або вугілля. Відновлювані форми 

енергії можуть бути вироблені настільки швидко, наскільки вони 

використовуються [343]. 

В законодавстві України термін відновлювані джерела енергії вводиться 

в системі альтернативної енергетики, яка забезпечує вироблення електричної, 

теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії. 

Альтернативними джерелами енергії є відновлювані джерела енергії, а саме: 

енергія сонячна, вітрова, геотермальна, хвиль та припливів, гідроенергія, енергія 

біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів. 

В цьому ж законі до альтернативних джерел енергії включені вторинні 

енергетичні ресурси: доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних 

родовищ, перетворення скидного енергетичного потенціалу технологічних 

процесів. Об’єктами альтернативної енергетики є енергогенеруюче та інше 

обладнання, яке виробляє енергію за рахунок використання альтернативних 

джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 % від встановленої 

потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії [35]. 

В європейському законодавстві відновлювана енергія визначається 

як енергія з відновлюваних джерел, що є відмінними від викопних видів джерел, 
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а саме: вітер, сонце, аеротермічна енергія (тепло повітря), геотермальна, 

гідротермальна і енергія океану, гідроенергія, енергія біомаси, газ з органічних 

відходів, енергія від очищення стічних вод та біогаз. У Директиві ЄС 2009/28/EC 

надані наступні визначення видів ВДЕ [183, с. 12]: 

− аеротермічна енергія – накопичена у вигляді тепла в навколишньому 

повітрі; 

− геотермальна енергія – накопичена у вигляді тепла під поверхнею твердої 

землі; 

− гідротермічна енергія – накопичена у вигляді тепла в поверхневих водах; 

− біомаса – біорозкладна фракція продуктів, відходів та залишків біологічного 

походження із сільського господарства, в тому числі рослинних і тваринних 

речовин, лісового господарства та суміжних галузей промисловості, 

рибальства і аквакультури, а також біорозкладні фракції 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. 

Широко використовується в міжнародній статистиці та науковій літературі 

класифікація IEA щодо альтернативних джерел енергії, які включають в себе 

ВДЕ, відновлюване паливо та відходи (рис. 1.1). 

За даною системою розрізняються такі класи джерел: 

− енергія випромінювання Сонця для отримання теплової та електроенергії; 

− кінетична енергія вітру виробництва електроенергії у вітрових турбінах; 

− потенційна та кінетична гідроенергія для виробництва електроенергії 

на всіх гідроелектростанціях; 

− геотермальна енергія у вигляді гарячої води або пари для виробництва 

теплової енергії та електроенергії; 
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− механічна енергія припливів, морських та океанічних хвиль і океану 

для виробництва електроенергії; 

− тверда біомаса та тваринні продукти (в тому числі відходи), 

які використовуються як паливо або перетворюються перед спалюванням 

на інші форми; 

− деревина, деревне вугілля, які спалюються для виробництва електроенергії 

і теплової енергії; 

− біогаз, отриманий в процесі анаеробної ферментації біомаси та інших 

термальних процесів та твердих відходів, який спалюється для виробництва 

електроенергії та тепла; 

− рідка біомаса, а саме: біобензин (у вигляді біоетанолу, біометанолу, біо-

етил-тертіо-бутил-етер), біодизель (у вигляді метил-естер, біо-діметил-етер, 

Фішер-Тропш), інші види рідкого біопалива;  

− муніципальні відходи, а саме: відходи житлового, комерційного 

та громадського секторів, відходи лікарень, які спалюються 

для виробництва теплової та електроенергії; 

− тверді та рідкі промислові відходи, що спалюються на спеціалізованих 

підприємствах для виробництва теплової та електроенергії [376]. 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація джерел енергії IEA 

Джерело: розроблено автором на основі [376] 
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Деякі джерела можуть вважатися відновлюваними і можуть 

використовуватися як ВДЕ, якщо їх споживання (або екстракція) не перевищує 

визначену межу. Наприклад, дрова, які можуть бути природньо відтворені, якщо 

видобуток деревини менше природного приросту лісу. Проте якщо видобуток 

знаходиться понад природним зростанням лісу, він буде виснажуватися, і такий 

ресурс перетвориться в невідновлюваний. 

Під «розвитком відновлюваних джерел енергії» як об’єктом статистичного 

оцінювання ми будемо розуміти сукупність незворотних закономірних 

прогресивних змін у науковому, технологічному, промисловому, законодавчому 

та інформаційному аспектах. Це, в свою чергу, має спричинити такі ж незворотні 

прогресивні зміни в економічному, соціальному та екологічному розвитку 

суспільства.  

Компоненти розвитку ВДЕ: 

− збільшення потужностей ВДЕ та їх мереж; 

− збільшення рентабельності проєктів ВДЕ; 

− поліпшення організаційних умов для впровадження ВДЕ; 

− покращення нормативно-правового забезпечення ВДЕ; 

− збільшення інвестування у ВДЕ; 

− покращення статистичного та інформаційного забезпечення ВДЕ; 

− покращення технічних та експлуатаційних параметрів ВДЕ; 

− збільшення конкуренції на ринку ВДЕ; 

− зменшення негативного пливу на навколишнє природне середовище 

при використанні ВДЕ, виробництві компонентів ВДЕ; 

− зменшення вартості ВДЕ. 

При цьому ми будемо стверджувати, що розвиток є умовою збереження 

самої системи ВДЕ, але не є умовою збереження всіх його підсистем. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення об’єкта статистичного 

спостереження, будемо визначати поняття розвитку ВДЕ як поступове зростання 

загальної побудованої потужності всієї сукупності підприємств, електростанцій, 

теплогенеруючих станцій та устаткування для генерації енергії, а також 
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збільшення обсягів генерації такої енергії, що виробляється за рахунок 

відновлюваних природних ресурсів, які замінюються природним шляхом, 

ретельно контрольовані й можуть бути використані без ризику їх закінчення 

впродовж існування цивілізації на Землі. 

Для розуміння обсягів виробництва та споживання енергії на Землі 

представимо основні джерела наочно на рис. 1.2. Як ми бачимо, обсяг річного 

сонячного випромінювання на чотири порядки перевищує величину загальної 

світової потреби в енергії та на два порядки – величину енергетичних світових 

запасів викопного палива (урану, газу, нафти та вугілля). Показовим є 

порівняння обсягу річного сонячного випромінювання із такими показниками 

як загальна потужність фотосинтезу в природі, загальна вітрова потужність 

(потужність дисипації вітрової енергії), потужність геотермальних джерел, 

антропогенне підсилювання парникового ефекту. При цьому гідропотужність 

усіх річок складає 0,007 %, потужність океанських хвиль – 0,001 % від загальної 

потужності сонячного випромінювання [179, 258]. Дані на рис. 1.2 надані 

у процентному співвідношенні до обсягу річного сонячного випромінювання. 

 

Рис. 1.2. Порівняння енергетичних запасів із загальною енергією сонячного 

випромінювання у % за рік 

Джерело: розроблено автором за даними [179, 258, 316, 361, 380] 



 

 

32 

Важливим показником для аналізу ВДЕ в системі енергетики є 

інтенсивність енергії. Використання невідновлюваних джерел енергії в країнах, 

що розвиваються, для яких дані часто не точні і не включені в аналіз, може 

значно занижувати споживання енергії і, відповідно, інтенсивність енергії. 

Агрегація енергії до загальної одиниці може бути проблемою сама по собі. 

Просте підсумовування тепловмісту енергій не враховує фактори, які впливають 

на вибір джерела енергії. Крім того, таке об’єднання відображає загальний вміст 

енергії, а не доступну енергію. Оскільки ефективність кінцевого використання 

приладів різна для різних форм енергії, таке об’єднання зміщене в бік 

неефективних технологій. Поєднання в одній системі гідроенергетики, атомної 

енергетики, сонячної енергії та інших ВДЕ також створює ще одну проблему. 

Кількість енергії вимірюється тільки на виході системи, а не на вході 

до споживача. Визначення та охоплення форм енергії та енергоємних секторів 

в межах однієї країни може змінюватися час від часу. Країни з різними 

паливними сумішами і традиціями використання приладів не можуть бути 

належним чином порівняні з використанням нафтового еквівалента в якості 

значення показника споживання енергії [163]. 

Для вирішення цієї проблеми використовують показник «значення 

нафтового заміщення», що виражає різні види палива в кількості 

нафтопродуктів, яка забезпечила б таку ж кількість корисної енергії. Значення 

нафтового заміщення відповідає за відмінності в енергетичних формах, його 

основні недоліки в тому, що він є специфічним для кожного конкретного 

випадку (наприклад, в залежності від типу енергії та пристрою, який 

використовується) для розглянутого ресурсу і часу, що характерно і для ресурсів, 

і для технологій (тобто факторів, які можуть змінюватися з плином часу) [161]. 

С. Лем у своєму відомому трактаті «Сума технології» зазначав 

про енергетичне споживання за високого рівня розвитку цивілізації: 

«Експоненціальне зростання інформації і енергетики може відбуватися за умов 

відносної стабілізації чисельності живих істот… Будь-яка цивілізація прагне 

максимізувати темп приросту науково-технічної інформації, а ймовірно, 
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і доступних джерел енергії. Таким чином, відсутні будь-які ймовірні причини, 

які могли б усунути мотиви такої поведінки. Цивілізація, яка вступає в фазу 

астронавтики, стає жахливо «ненажерливою» у споживанні енергії, оскільки 

галактичні польоти (за межі власної планетної системи) вимагають таких обсягів 

енергії, які вже можна порівняти з частками потужності центрального світила… 

Отже, навіть при обмеженні чисельності людей, які живуть на планеті, 

енергетичні потреби цивілізації повинні стрімко зростати» [249, с. 433]. Саме 

тому важливість дослідження розвитку ВДЕ стає все більш актуальною 

як в планетарному масштабі, так і для розвитку економіки нашої держави.  

Лауреати Нобелівської премії в галузі економіки 2018 року П. Ромер 

та В. Нордхаус заклали основу для дослідження перспектив використання нових 

технологій, зокрема для досягнення цілей сталого розвитку. Так, П. Ромер в своїх 

роботах вивчає питання економічного зростання, які обумовлені технологічними 

змінами та інвестиційними рішеннями, питання людського капіталу 

та продуктивності [306, 307, 308]. В. Нордхаус в своїх працях досліджує 

економічний вплив на різкі зміни клімату, економічну сингулярність та будує 

моделі майбутньої економічної системи [277, 278, 279]. 

Статистичне оцінювання відновлюваної енергетики в контексті сталого 

розвитку потребує системного підходу та класифікації показників з урахуванням 

політичних, економічних та соціальних процесів сучасного суспільства 

для об’єктивного аналізу та прогнозів. Такі дослідження проводилися низкою 

українських вчених, таких як Шидловський А.К. [14, 70], Праховник А.В. [83], 

закордонними вченими, такими як Едвардс Б.К. [187], Бхаттачарiйя С.Ц. [159], 

Стевенс П. [320], Сiддаяо С.М. [315], Сан Д.В [322]. Комплексна оцінка сталого 

розвитку, а також його статистичне моделювання та прогнозування проводилися 

Єлісєєвою О.К. [15, 17, 18] та Кулиничем Р.О. [58, 59, 60], статистичне 

прогнозування обсягів викидів забруднюючих речовин та формування системи 

показників екологічних наслідків – Кобилинською Т.В. [49, 50, 51]. 

Питання енергетичної безпеки та енергозабезпечення розглянуті в роботах 

вітчизняних дослідників Ковалка М.П. [48, 70], Суходолі О.М. [114], 
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Кулика М.М., Стогнія Б.С., Жовтянського В.А. [113] та ін. 

Соціально-економічні аспекти в контексті енергетичних стратегій 

розглянуто Артамановою Г.В. [2], питання статистики енергетичних ринків – 

Парфенцевою Н.О. [108], питання енергоємності ВВП та впливу енергетики 

на соціальні фактори – Баранніком В.О. [3] та Гелетухою Г.Г. [8, 9, 115]. Зв’язок 

між соціальними та енергетичними показниками розглядали закордонні вчені: 

де Сістернез Ф.Д. [174], Губберт М.К. [227], Штерн Н. [319] та Тіварі Ґ.Н. [334], 

питання показників енергетичної політики та показників впливу на навколишнє 

середовище досліджено в роботах Анг Б.В [145, 146, 147], Кидес А.С, Шоу С.Г 

та МакДональд Д.Ф. [244], питання показників сталої енергетики вивчалося 

в роботах МакКей Д.Д [254]. 

Питання енергетичного та енерго-економічного моделювання 

та прогнозування були розглянуті в роботах вітчизняних вчених, а саме: 

Дячука О.А. [178], Точиліна В.О. [116]. В роботі Подольця Р.З. [75] детально 

розглянуті, проаналізовані та класифіковані основні сучасні економіко-

математичні моделі, які існують в світі та використовуються для розрахунків 

на макро, мезо- та мікро-рівнях. Кулик М.М., Маляренко О.Є, Майстренко Н.Ю., 

Станиціна В.В., Спітковський А.І. в своїй роботі [57] використовують 

нормативно-цільовий метод прогнозування, в якому за норму враховується 

енергоємність валової доданої вартості або виробництва продукції, а також 

валового внутрішнього продукту та питомі витрати паливно-енергетичних 

ресурсів з урахування потенціалу енергоефективності. 

В роботах закордонних вчених Нешат Н., Амир-Надери М.Р., Данеш Ф. 

[274], Пфеннінгер Ш., Хавкерз А. Керстад Д. [282], Макал Ч., Тхіммапурам П., 

Концельман Г., Веселка Т., Норд М., Махалік М., Боттеруд А., Чирилло Р. [253] 

розглянуті характеристики та особливості сучасних енергетичних моделей 

в контексті сталого розвитку та економіко-математичні моделі, зокрема 

особливості агент-моделей в енергетиці з використанням ВДЕ. Хотеллінґом Г. 

було запропоновано базову модель видобутку ресурсів для ресурсів в енергетиці 
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в цілому, на основі якої було розроблено більш універсальні моделі процесів 

використання ВДЕ [202, 224]. 

Питання впровадження нових моделей постачання електроенергії 

відповідно до особливостей функціонування об’єднаних енергосистем, а також 

національні особливості запровадження «зеленого» тарифу розглядаються 

в роботах Костюковського Б.А. [53, 54]. 

В роботі [112] Стогнієм О.В. запропоновані методи для врахування факторів 

енергетичної безпеки у вигляді лінійних обмежень задачі лінійного 

програмування, побудована виробнича модель паливозабезпечення країни. 

Питання сучасного стану, перспектив розвитку та класифікації ВДЕ, 

зокрема сонячної та вітроенергетики, розглядаються в роботах таких 

українських вчених, як Шидловський А.К. [14], Кудря С.О. [55, 56], Соловей О.І. 

[66], та закордонних дослідників, таких як Калтшмитт М., Штрейхер В., Вайс А. 

[239] та Лунд Г. [252]. 

Економічну конкурентоспроможність аспектів сонячної енергії 

досліджував Гоффманн В. [223], технологічні аспекти сонячних 

фотоелектричних систем – Моханти П., Мунер Т., Кьоле М. [264], ресурсні 

та екологічні, соціальні та правові аспекти відновлюваної енергії – Бардаччі Р., 

Пасьенца М.Г., Тоніні А. [144] та Бігерна С., Боліно К.А., Мікелі С. [164]. 

Питання розвитку ВДЕ з використанням технологій акумуляції енергії 

досліджували Шульженко С.В. та Радченко О.Л. [136]. Апробація системи 

оцінювання сучасних технологій отримання електроенергії та ефективності 

роботи відновлюваної енергетики виконана О. Гавришем та С. Нараєвським [7], 

пропозиції щодо розвитку енергетичної політики України викладені у праці 

Ф. Майсснера та Ф. Укердта [61], питання регулювання відновлюваної 

енергетики висвітлені С. Войтком та О. Трофименко [231]. 

Проте недостатньо уваги в літературі приділено саме статистичному 

оцінюванню стану та перспектив розвитку ВДЕ з урахуванням економічних, 

соціальних та екологічних аспектів в контексті переходу до сталого розвитку 

та розробці державної політики в сфері ВДЕ. На рис. 1.3 зображені напрями 
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вдосконалення державної політики та напрями проведення наукових досліджень 

розвитку ВДЕ в Україні. 

 

 

Рис. 1.3. Систематизація досліджень в галузі статистичного спостереження 

розвитку ВДЕ в Україні  

Джерело: розроблено автором 

 

Як ми бачимо, в галузі державної політики активно проводиться розробка 

та вдосконалення законів України, постанов Верховної Ради України (ВРУ), 

Кабінету міністрів України, указів Президента України, стратегічних документів 

уряду України, нормативних актів НКРЕКП, Державного агентства 

з енергоефективності та енергозбереження України, стратегій на рівні областей 
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України, документів місцевого значення та інших нормативно-правових 

документів різних рівнів. До цього напряму також відноситься вдосконалення 

політики та менеджменту територій різного рівня для сприяння розвитку ВДЕ. 

Це, наприклад, методики, настанови, програми та проєкти на різних рівнях. 

Економічні дослідження в галузі розвитку ВДЕ присвячуються, насамперед, 

аналізу економіки держави в цілому, та зокрема різних її галузей, науковому 

обґрунтуванню, пошуку закономірностей та зв’язків на макрорівні, аналізу 

показників, зовнішніх та внутрішніх чинників, що сприяють упровадженню 

та розвитку ВДЕ в Україні.  

Статистичні спостереження, що проводять науковці, мають на меті 

розробку, упровадження систем показників, їх класифікацію та використання 

в практичній роботі, а також систематизацію знань та методик по цьому 

напряму, що існують в Європі та світі. Важливим також є адаптація, локалізація 

та впровадження вже існуючих систем для України.  

Окремий напрям наукових досліджень представлений енергетичним 

моделюванням. Він тісно пов’язаний з розробкою та вивченням методик 

як статистичних спостережень, так і економічних досліджень. Він включає в себе 

аналіз енергетичних моделей та методик на їх основі, проведення синтезу 

та адаптації моделей для потреб української економіки, а також використання 

таких моделей для прогнозування.  

Відомі міжнародні компанії ведуть свої розробки в галузі ВДЕ на різних 

наукових та технічних рівнях, упроваджуючи свої проєкти, які вже на сьогодні 

стають значними важелями у конкурентній боротьбі в рамках профільних ринків 

інформаційних технологій. З кожним роком такі компанії динамічно збільшують 

відсоток у використанні ВДЕ, вони також генерують та продають 

електроенергію, будують системи із забезпечення технологічних процесів 

виробництв, інфраструктури, мереж, процесингових та датацентрів [142, 210]. 

На рис. 1.4 надана інформація щодо проєктів виробництва ВДЕ, які впроваджені 

різними корпораціями та державними інституціями в США, Мексиці, Чилі 

та країнах Європи. 
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Рис. 1.4. Загальний обсяг корпоративних потужностей ВДЕ, що побудовані 

в США, Європі та Мексиці (*cюди також включений проєкт Google в Чилі 

потужністю 80 МВт). Березень 2018 

Джерело: побудовано автором на основі [210] 

 

На сьогодні лідером серед ІТ корпорацій по впровадженню ВДЕ є компанія 

Google, яка ще у 2007 році стала нейтральною до вуглецю, а в 2017 році досягла 

100 % відновлюваної енергії для своїх глобальних операцій, включаючи 

як центри обробки даних, так і офіси. Вона стала однією з перших корпорацій 

для створення великомасштабних довгострокових контрактів на купівлю 

відновлюваної енергії безпосередньо. Компанія підписала першу угоду 

про придбання всієї електроенергії з 114-мегаватної вітрової електростанції 

в штаті Айова в 2010 році. Сьогодні Google є одним з найбільших у світі 

корпоративних покупців енергії з ВДЕ із взятими на себе зобов’язаннями 

отримання 2,6 ГВт вітрової та сонячної енергії [137, 211]. 
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Корпорація Apple оголосила, що її глобальні об’єкти на 100 відсотків 

живляться енергією з ВДЕ, що включає в себе роздрібні магазини, офіси, центри 

обробки даних та об’єкти, розташовані у 43 країнах, включаючи США, Велику 

Британію, Китай та Індію. Компанія також оголосила, що ще дев’ять додаткових 

виробничих партнерів взяли на себе зобов’язання керувати всім виробництвом 

Apple із 100-відсотковою енергією з ВДЕ, при цьому загальна кількість 

зобов’язань постачальників становила 23. На сьогодні компанія Apple має 

25 проєктів з виробництва електроенергії на основі ВДЕ у всьому світі загальною 

потужністю 626 МВт, з яких 286 МВт є проєктами сонячної енергетики, 

які впроваджено у 2017 році. Вона також має ще 15 проєктів в 11 країнах світу 

потужністю понад 1,4 ГВт. З 2014 року всі центри обробки даних Apple 

працюють на 100 % на ВДЕ. З 2011 року всі проєкти відновлюваної енергетики 

компанії Apple скоротили викиди парникових газів на 54 % та запобігли виходу 

в атмосферу майже 2,1 млн тон CO2 [150, 151]. 

Компанія Amazon у своїй політиці заявляє, що керує бізнесом максимально 

екологічно чистим способом відповідно до положень сталого розвитку. У вересні 

2016 року компанія оголосила про створення їх найбільшого вітрового проєкту 

«Amazon Wind Farm Texas». Це вітроелектростанція потужністю 253 МВт 

в окрузі Сверрі, що має більше 100 турбін та щорічно виробляє 

1 000 000 МВт·год вітрової енергії. Це обсяг енергії, що є достатнім 

для забезпечення майже 90 000 будинків у США. 

Протягом кількох останніх років компанія Amazon Web Services (AWS) 

включила декілька вітряних та сонячних ферм у комунальну мережу у штатах 

Індіана, Вірджинія, Огайо та Північна Кароліна. Amazon Wind Farm Indiana – 

Fowler Ridge стала першим проєктом відновлюваної енергетики AWS – ця 

вітроелектростанція потужністю 150 МВт запущена в експлуатацію 

1 січня 2016 року, а наприкінці 2017 року у Вірджинії запрацювало 

ще 5 сонячних електростанцій [143, 155]. 

Політика корпорації Microsoft спрямована на закупівлю «чистої» енергії 

з ВДЕ. Як зазначено на офіційних джерелах компанії, використання енергії 
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з ВДЕ допомагає нам працювати більш стало та стабільно з точки зору бізнесу. 

Цілі компанії спрямовані на збільшення використання ВДЕ протягом 

найближчого десятиліття – це проєкти в Північній Америці, Європі та Азії, 

що забезпечують близько 1,2 ГВт енергії. Компанія інвестує в нові енергетичні 

технології, які можуть принести користь як розвитку ВДЕ, так і безпосередньо 

місцевим громадам [185]. 

Компанія Tesla – відомий світовий виробник електромобілів, сонячних 

панелей та акумуляторів – у цьому році у південній Австралії має встановити 

найбільший у світі літій-іонний акумулятор, який буде зберігати енергію, 

вироблену нещодавно збудованою вітровою електростанцією. Сама батарея буде 

зберігати близько 129 МВт·год енергії, достатньої для живлення 30 000 будинків 

[327, 371]. 

Корпорація IBM у 2017 році придбала 779 000 МВт·год електроенергії 

з ВДЕ, що становить 22,9 % від загального рівня споживання електроенергії 

компаніями, що управляють IBM. Таким чином, IBM уникнула викидів 

275 000 тонн СО2 через такі закупівлі. Компанія купує електроенергію з ВДЕ 

у 20 країнах: Австралії, Австрії, Бельгії, Бразилії, Чилі, Данії, Фінляндії, Франції, 

Німеччини, Індії, Ірландії, Італії, Нідерландах, Перу, Португалії, Іспанії, Швеції, 

Швейцарії, Великій Британії та США. У березні 2018 року IBM підписала угоду 

на придбання електроенергії з ВДЕ обсягом 10 000 МВт·год на рік від сонячної 

електростанції у штаті Колорадо [230, 330].  

Компанія DELL зазначає, що чверть їх потреб у електроенергії 

задовольняється закупівлями електричної енергії з ВДЕ, або її виробництвом 

на місці. Відповідно до політики компанії цей показник має бути збільшений 

до 50 % до 2020 року [344].  

Компанія HP також закуповує електроенергію з вітроелектростанції 

потужністю 112 МВт. Ця енергія виробляється на місцевому рівні 

для забезпечення 100 % операцій Центру обробки даних компанії в Техасі, 

що еквівалентно обслуговуванню 42 600 будинків щороку. Така система 

дозволить уникнути викидів щорічно більше ніж 340 000 тон СО2 [225, 226]. 
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На рис. 1.5 подано функціональну систему розвитку ВДЕ, де показаний 

їх зв’язок із науковою, технологічною, промисловою, соціальною, законодавчою 

та інформаційною сферами життєдіяльності людини, а також влив відповідних 

факторів на розвиток ВДЕ.  

 

 

Рис. 1.5. Функціональна схема оцінювання розвитку ВДЕ  

Джерело: розроблено автором. 



 

 

42 

Відповідно до наданого рисунку, ВДЕ у науковій сфері має знаходиться 

на перетині фундаментального, прикладного та аналітичного аспектів. 

У розробці, упровадженні та розвитку ВДЕ задіяно фундаментальні 

та прикладні науки. Технологічний блок представлений промисловими 

технологіями, їх розробкою та впровадженням. Це, насамперед, 

напівпровідникові технології для побудови тонкоплівкових, 

монокристалічних, полікристалічних та комбінованих (для виробництва тепла 

та електроенергії) модулів для сонячних електростанцій. Сюди віднесені 

різноманітні елементи електростанцій, сонячних колекторів – вакуумні 

трубки, пласкі та прямого нагріву, генератори та системи вітроелектростанцій, 

інверторні системи для управління параметрами електричного струму, 

загальні системи управління ВДЕ, системи передачі електроенергії, системи 

передачі тепла, акумулювання електроенергії та теплової енергії, а також 

акумулювання кінетичної енергії, системи енергоефективності, переробки 

відходів, виробництва біопалива. Промисловий блок спрямований 

на практичну сферу застосування ВДЕ в промисловості, комунальному 

та приватному секторах. Важливим елементом розвитку ВДЕ є позитивний 

вплив на соціальну сферу суспільства. На схемі соціальний блок 

представлений основними факторами впливу ВДЕ. Законодавчий блок містить 

основні групи документів, що важливі для статистичного оцінювання 

розвитку ВДЕ. Інформаційний блок відповідає за розповсюдження наукової 

та популярної інформації щодо ВДЕ. 

Промисловість України має великий потенціал для виробництва енергії 

з ВДЕ як для продажу, так і для своїх потреб. Існують окремі приклади 

виробництва електроенергії та теплової енергії для власних потреб через 

когенерацію або встановлення сонячних електростанцій, сонячних колекторів 

та вітроелектростанцій. Одним з таких прикладів є Державне підприємство 

«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» 

(ДП «НВО «ПХЗ») у Дніпропетровській області. Система придбання 

електроенергії виключно з ВДЕ в Україні поки що не існує, проте стратегічний 
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напрям щодо будівництва потужностей на основі ВДЕ для живлення 

промислових об’єктів у найближчі 5-7 років стане одним з напрямів 

енергогенерації – насамперед, виробництва електроенергії.  

 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваних 

джерел енергії в Україні та світі 

 

ООН в «Цілях сталого розвитку людства до 2030 року», що були прийняті 

25 вересня 2015 р. у Нью-Йорку, США, визначає в цілі №7 «Стале та надійне 

забезпечення фінансово-доступними, сучасними видами енергії», 

що загальносвітовий розвиток енергетики має базуватися виключно на сталій 

відновлюваній енергетиці при значному підвищенні енергоефективності , 

створенні умов для загального доступу до якісної електричної та теплової 

енергії. Перехідний період до стовідсоткового використання ВДЕ може 

включати в себе використання викопного палива лише за умов відсутності 

його негативного впливу на навколишнє природне середовище в процесі 

перетворення в енергію [153, 286, 323]. Як зазначається в низці документів 

ООН, змістовне вдосконалення вимагатиме більш високого рівня 

фінансування та більш сприйнятливих зобов’язань щодо політики, а також 

бажання країн застосовувати нові технології у набагато ширшому масштабі. 

Сонячна та вітроенергетика все ще складають порівняно незначну частку 

споживання енергії, незважаючи на їх швидке зростання в останні роки. 

Завдання полягає в тому, щоб збільшити частку ВДЕ в секторі тепла 

та транспорту [340, 370, 382, 383]. 

Паризький кліматичний договір до Рамкової Конвенції щодо зміни 

клімату ООН 2015 року спрямовує сили країн ООН щодо регулювання викидів 

для забезпечення зменшення показника середньої температури на планеті 

до 1,5 °С. Для досягнення мети, що зазначена в договорі [331], першочергове 

значення має цілеспрямований рух до так званої вуглецевої нейтральності , 
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тобто перевищення рівня поглинання парникових газів над їх викидами 

в атмосферне повітря. В цьому процесі «енергетичного переходу» лежить 

принцип превалювання ВДЕ над невідновлюваними джерелами в контексті 

сталого розвитку. Звичайно, що такі зміни призводять до підвищення 

енергоефективності та сприяють раціональному використанню енергетичних 

ресурсів.  

Пpaвoвoю тa метoдoлoгiчнoю oснoвою iнфopмaцiйнoгo забезпечення 

статистичного дослідження ВДЕ є низка нормативно-правових документів – 

як національних, так і міжнародних [97, 157]. Роль держави в розвитку ВДЕ є 

важливою та вирішальною завдяки використанню й упровадженню 

інструментів прямої та непрямої підтримки, регулювання та контролю. 

Основні напрями державної політики у сфері розвитку ВДЕ та зв’язок із його 

статистичним вивченням наданий на рис. 1.6.  

Протягом останніх 10 років в Україні було прийнято низку законів, 

постанов Кабінету Міністрів (КМУ), Верховної Ради України (ВРУ), 

нормативних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та інших нормативних-

правових документів в галузі енергетики, зокрема ВДЕ, на національному, 

обласному та місцевому рівнях. Україна є членом низки міжнародних угод, 

які відповідно до норм верховенства права є чинними на території України. 

Такі міжнародні нормативно-правові документи мають або пряму дію, або 

імплементовані в українське законодавство у вигляді законів України. 

Розробники нормативної бази на обласному рівні також використовують 

положення сучасних міжнародних конвенцій та протоколів. Статистичні 

методики, що використовуються Держстатом України та його підрозділами, 

поступово гармонізуються із загальноєвропейськими нормами 

та стандартами. 
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Рис. 1.6. Основні напрями державної політики у сфері розвитку ВДЕ 

Джерело: розроблено автором 

 

Міжнародна нормативно-правова база представлена, насамперед, основними 

директивами та угодами. Розвиток європейського законодавства в галузі ВДЕ 

почався із сприяння підвищенню ефективності кінцевого викopистaння енергії 

та рентабельності кінцевого споживання енергії у державах-членах ЄС. По-

перше, через забезпечення необхідних індикативних цілей, а також механізмів, 

стимулів та інституційних, фінансових та правових рамок для усунення існуючих 

ринкових бар’єрів та недоліків, які перешкоджають ефективному кінцевому 

використанню енергії. По-друге, створення умов для розвитку та просування 

ринку енергетичних послуг та надання кінцевим споживачам інших заходів щодо 

підвищення енергоефективності. 
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Директива Європейського парламенту та Європейської ради 2009/28/ЄС 

від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої 

з ВДЕ, якою вносяться зміни, а в подальшому скасовуються Директиви 

2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС [183], визначає спільні рамки для заохочення 

до видобутку енергії з ВДЕ. Нею передбачаються обов’язкові національні цілі 

для частки енергії, що видобувається з ВДЕ у сукупному кінцевому споживанні 

енергії, а також частки, що видобувається з ВДЕ для споживання енергії 

у транспортному секторі. Документом запроваджуються правила 

щодо статистичних трансфертів між державами-членами ЄС, спільних проєктів 

між останніми та з країнами не членами ЄС, гарантій походження, 

адміністративних процедур, інформації, підготовки кадрів та доступу 

до електромережі для енергії, що була видобута з ВДЕ. Також Директивою 

визначаються критерії стабільності для біопалива та біопаливних рідин. Крім 

того, документ сприяє збільшенню відсотку ВДЕ у виробництві електроенергії 

на внутрішньому ринку електроенергії та створенню бази для майбутніх 

правових рамок Співтовариства в зазначеній сфері. Відповідно до цієї директиви 

у валовому споживанні енергії країн ЄС має бути 20 % енергії з ВДЕ 

до 2020 року і 27 % – до 2030 року. При цьому рівень викидів парникових газів 

має зменшитися на 20 % порівняно з 1990 роком. Це є важливими чинниками 

енергетичної безпеки та зменшення негативного впливу енергетики 

на навколишнє природне середовище [300, с. 131]. 

Директива 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Європейської ради 

від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, яка змінює Директиви 

2009/125/ЄC та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄC та 2006/32/ЄC [184], 

встановлює загальну основу для вжиття заходів щодо заохочення 

енергоефективності в Європейському Союзі (ЄС) з метою забезпечення 

досягнення поставленої ЄС стрижневої цілі – підвищення енергоефективності 

до 2020 року на 20 % та прокладення шляху для подальшого покращення 

енергоефективності у наступні роки. У Директиві викладено правила, які мають 

усунути бар’єри на енергетичному ринку та подолати прояви неефективності 
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ринку, які заважають забезпеченню ефективності постачання і споживання 

енергії. Крім того, передбачено встановлення орієнтовних національних цілей 

щодо енергоефективності на 2020 рік. 

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005 р. 

(дата набрання чинності для України: 01.02.2011 р.) [328] сторони засновують 

між собою Енергетичне Співтовариство з метою заснувати інтегрований ринок 

природного газу та електроенергії на основі спільних інтересів і солідарності. 

Документом передбачається створення стабільної регуляторно-ринкової 

структури, яка здатна залучати інвестиції в газові мережі, у мережі виробництва 

та передачі електроенергії таким чином, щоб усі країни ЄС мали доступ до сталого 

й безперервного постачання газу та електроенергії, що є необхідним 

для економічного розвитку та соціальної стабільності. А Директива 2003/30/ЄС 

Європейського парламенту та Європейської ради від 8 травня 2003 року 

спрямована на сприяння використанню біопалива або іншого відновлюваного 

палива для транспорту [180]. 

Також наявні три основні технічні документи, які визначають вимоги 

щодо статистичної системи на рівні ЄС. Перший – це Регламент Європейського 

парламенту та Європейської ради № 1099/2008 від 22 жовтня 2008 року 

(зі змінами) про статистику в галузі енергетики [289], який встановлює загальні 

рамки для виробництва, передачі, оцінки і розповсюдження порівняльної 

статистики енергетики у Співтоваристві. Регламент поширюється на статистичні 

дані, що стосуються енергетичних продуктів та їх агрегатів в Співтоваристві. 

Другий – це Керівництво з енергетичної статистики (Energy Statistics Manual) 

[193], яке надає визначення одиниць та методології у галузі енергетичної 

статистики. Документ використовується аналітиками енергетичної статистики 

усіх країн. Третій – Збірник статистичних вимог (Statistical requirements 

compendium) [317], що являє собою інструмент для виробників офіційної 

статистики, в якому підсумовується основна довідкова інформація європейської 

статистичної продукції. 
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Поступова гармонізація законодавства України до європейської 

та міжнародної нормативно-правової системи відбувається відповідно 

до Конституції України. Так, один з ключових документів – Кіотський протокол 

до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату [245] – було ратифіковано Законом 

України № 1430-IV від 04.02.2004 р.  

Підвищення рівня енергетичної безпеки, яка складається зі стабільного 

енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, потребує 

вагомих змін саме в нормативно-правовій сфері на національному, регіональному 

та місцевому рівнях [20]. Сфера ВДЕ в державі регулюється низкою законів 

України та інших нормативно-правових актів, більша частина яких відповідає 

нормам міжнародного права та поступово удосконалюється відповідно до вимог 

часу.  

Так, Закон України «Про електроенергетику» [37] регулює відносини, 

що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, постачанням 

і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт 

на об’єктах електроенергетики всіх форм власності, безпечною експлуатацією 

енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання 

електричної і теплової енергії. Інший закон – «Про альтернативні джерела енергії» 

[31] – визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади 

використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню 

їх використання у паливно-енергетичному комплексі. Наступний закон – 

«Про альтернативні види палива» [30] – регулює питання виробництва 

та видобутку, а також і використання альтернативних видів палива. В тому числі 

тих, що належать до ВДЕ. Крім того, закон передбачає стимулювання збільшення 

частки їх використання до 20 % від загального обсягу споживання палива 

в Україні до 2020 року. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової 

та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного 

енергопотенціалу» [38] визначає та регулює питання у сфері енергозбереження 

щодо використання когенераційних установок, а також відносини, які пов’язані 

з виробництвом, передачею і постачанням електричної та теплової енергії 

http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-1.doc
http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-2.doc
http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-3.doc
http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-3.doc
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від когенераційних установок. Метою цього документу є створення правових 

засад для підвищення ефективності використання палива в процесах виробництва 

енергії або інших технологічних процесах, розвитку та застосування технологій 

комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, підвищення надійності 

та безпеки енергопостачання на регіональному рівні, залучення інвестицій на 

створення когенераційних установок. Інший важливий документ – це Закон 

України «Про енергозбереження» [32], який визначає правові, економічні, 

соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об’єднань 

та організацій, розташованих на території України, а також для громадян. До 

важливих законів також слід віднести Закон України «Пpo теплoпoстaчaння» [33]. 

Серед нормативних актів Президента Укpaїни ключовим документом є Указ 

«Пpo невiдклaднi заходи щодо забезпечення ефективного викopистaння пaливнo-

енеpгетичних pесуpсiв» від 28.02.2008 р. № 174 [118]. Постанови Кабінету 

Мiнiстpiв Укpaїни в галузі регулювання ВДЕ представлені такими документами: 

«Пpo пopядoк нopмувaння питомих витpaт пaливнo-енеpгетичних pесуpсiв 

у суспільному виpoбництвi» від 15.07.1997 р. № 786 [76], «Пpo Пpoгpaму 

деpжaвнoї підтримки poзвитку нетpaдицiйних та відновлюваних джерел енергії та 

малої гiдpo- i теплоенергетики» від 31.12.1997 р. № 1505 [77].  

Також є чинними наступні Poзпopядження Кабінету Мiнiстpiв Укpaїни: 

Енеpгетична стpaтегiя Укpaїни до 2035 року  «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», від 18 серпня 2017 р. № 605-р [92], 

«Пpo затвердження плану заходів з pеaлiзaцiї Концепції фopмувaння 

енеpгетичнoгo балансу» від 30.10.2008 р. № 1376-p [88], «Пpo пpoгpaми 

підвищення енеpгoефективнoстi та зменшення споживання енеpгopесуpсiв» 

від 17.12.2008 р. № 1567-p [90], «Пpo схвалення Концепції Деpжaвнoї цільової 

нaукoвo-технiчнoї пpoгpaми poзвитку виpoбництвa та викopистaння бioлoгiчних 

видів палива» від 12.02.2009 р. № 276-p [91], «Пpo звiтний тa пpoгнoзний 

енеpгетичнi бaлaнси» вiд 11.03.2011 р. № 203-p [89]. Схематично на рис. 1.7 

зображено основні документи, що складають пpaвoву oснoву iнфopмaцiйнoгo 

зaбезпечення стaтистичнoгo дoслiдження ВДЕ в Україні. 
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Рис. 1.7. Пpaвoва oснoва iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення стaтистичнoгo дoслiдження сфери відновлюваної енергетики в 

Україні  

Джерело: складено автором на основі [6, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 62, 65, 76, 77, 92, 88, 89, 90, 91, 118, 183, 184, 193, 289] 
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Слід зазначити, що нормативно-правове регулювання в галузі ВДЕ 

та енергетики в цілому на регіональному та місцевому рівнях не завжди відповідає 

сучасним світовим вимогам. Проте саме на регіональному рівні існують великі 

можливості для сприяння інвестуванню в сучасну енергетичну інфраструктуру 

для розвитку ВДЕ [129].  

Одним з таких документів, який нещодавно був прийнятий, є «Стратегія 

енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії 

Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки», одним з ініціаторів 

та розробників якої був автор [87, 124].  

Стратегія відповідає принципам сталого розвитку та сприятиме споживанню 

енергії та природних ресурсів при широкому впровадженні ВДЕ та локалізації 

виробництва. Документ розроблений на основі аналізу ефективного використання 

ВДЕ у промисловій, комунальній та приватній сферах області [129]. Також вона 

відповідає цілям ООН зі сталого розвитку, які ставлять на меті до 2030 року 

забезпечити повний доступ для кожної людини до недорогих, надійних, 

екологічно сталих джерел енергії, які побудовані на сучасних технологіях [340].  

В документі затверджена у вигляді прямої норми повна відмова 

від викопного палива при поступовому зменшенні долі його використання. 

Документом передбачається, що формування необхідних умов для забезпечення 

енергетичної безпеки буде відбуватися через формування нової енергетичної 

системи на основі ВДЕ з подальшою поступовою відмовою від використання 

невідновлюваних джерел енергії в промисловому, комунальному та приватному 

секторах. Так, підтримка проєктів модернізації ТЕС може розглядатися 

виключно як проміжний крок на шляху до повної відмови від використання 

викопного палива, упровадження безвідходних технологій, а також в окремих 

випадках – переходу на біопаливо. Стратегія є елементом Інтеграції екологічної 

політики (ІЕП) в систему управління на рівні місцевого самоврядування. ІЕП є 

концепцією, яка виникла у 80-х роках ХХ сторіччя в Західній Європі. Це є 

постійний процес, який забезпечує врахування екологічних питань в системі 

управління з перших етапів планування і до останніх етапів упровадження. 
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В Стратегії зазначено, що сталий розвиток території передбачає необхідну 

модернізацію виробництва при зниженні енергоємності валового регіонального 

продукту (ВРП) та істотному збільшенні долі ВДЕ в системі генерації [99, 124].  

Важливими очікуваними результатами від упровадження Стратегії є 

систематизація інформації про структуру енергоспоживання для розробки 

енергоефективної політики, збільшення частки використання ВДЕ, а також 

вторинних енергетичних ресурсів у виробництві та підвищенні ефективності 

виробництва теплової енергії, зниження втрат при транспортуванні енергії, 

забезпечення повного обліку спожитої теплової енергії, збільшення інвестицій 

та створення нових «зелених» робочих місць, зменшення енергоємності 

виробництва одиниці продукції. В додатку А наданий повний список нормативно-

правових національних, європейських та міжнародних актів в сфері ВДЕ. 

Законодавство України в частині розвитку ВДЕ динамічно змінюється 

відповідно до світових трендів та вимог міжнародних і європейських 

нормативно-правових документів. В наступному розділі буде розглянуто зміни, 

що планується у схемі стимулювання розвитку ВДЕ в Україні, а саме 

підключення та порядок отримання «зеленого» тарифу. У лютому 2018 року 

на розгляд Верховної Ради України було внесено проєкт Закону України № 8015 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційної 

привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики» [397].  

Законопроєктом передбачається вдосконалення законодавства щодо зняття 

адміністративних бар’єрів та підвищення інвестиційної привабливості галузі 

виробництва енергії з ВДЕ. Зокрема пропонується внести зміни до законів 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної 

діяльності». Законодавці вважають, що прийняття такого закону зможе 

забезпечити впровадження сприятливих умов для інвестування та розвитку 

енергетики на основі ВДЕ, підвищить рівень енергетичної безпеки 

та енергетичної незалежності України, а також призведе до зростання 

національної економіки держави». Проте відповідно до висновків експертів, 
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необхідно узгодити положення запропонованого законопроєкту із системою 

проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» [39], Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» [40], а також Закону України 

«Про альтернативні джерела енергії» [35]. Про це зокрема зазначається 

у документах Головного науково-експертного управління ВРУ – висновках 

до першого читання та зауваженнях до другого читання цього проєкту закону [397].  

Таким чином, нормативно-правове забезпечення розвитку ВДЕ в Україні 

представлено розгалуженою системою регулювання. Основа такого 

регулювання міститься в Конституції України – це перший рівень правового 

регулювання. Другий рівень – це норми міжнародного права в сфері розвитку 

ВДЕ. Слідуючи за основним законом України, вони визначають стратегічний 

напрям держави щодо співробітництва з міжнародними, європейськими 

та іноземними інституціями, установами та організаціями. Такі норми 

вимагають також гармонізації українського законодавства до сучасних вимог 

міжнародного права. Закони України, постанови КМУ та ВРУ, документи 

НКРЕКП та інших установ на національному, обласному та місцевому рівнях 

складають третій рівень нормативно-правового регулювання в Україні.  

 

 

1.3. Розрахункові методики для визначення «зеленого» тарифу 

в Україні та світі 

 

В Україні, як і в інших країнах світу, електроенергія, вироблена 

за допомогою ВДЕ, продається в мережу через механізм так званого «зеленого» 

тарифу. Такий тариф був створений з метою стимулювання розвитку ВДЕ, 

створення сприятливих інвестиційних умов в галузі технології використання 

ВДЕ при виробництві електроенергії. Для власників приватних будинків 

головними перевагами встановлення сонячних панелей, вітрогенераторів 

та устаткування, що працює на біопаливі, є можливість зменшити витрати 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/paran2#n2
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на електроенергію, що купується у монополіста з центральної енергомережi, 

відносно швидка окупність приладів для генерації та енергозбереження 

i додатковий дохід за рахунок продажу надлишків енергії. 

Держава надає субсидії у формі гарантій такого тарифу на період 

до 2025 року. В 2017 році для приватних домогосподарств цей тариф склав 

в Україні 5,29 грн за кВт·год. Для порівняння – у Німеччині він склав від 0,0891 

до 0,127 євро за кВт·год [293]. При цьому вартість електроенергії для споживачів 

в Україні втричі менша, ніж у Німеччині. Порівняння тарифів на електроенергію 

в Європі представлено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Тарифи на електроенергію в 2016 році 

Вартість електроенергії (за кВт·год), євро  

Країна 
Домогоспо-

дарства 

Промис-

ловість 
Країна 

Домогоспо-

дарства 

Промис-

ловість 

Україна 0,042 0,056 Польща 0,133 0,081 

Бельгія 0,254 0,112 Португалія 0,235 0,113 

Болгарія 0,096 0,100 Румунія 0,126 0,076 

Чехія 0,142 0,073 Словенія 0,162 0,085 

Данія 0,309 0,095 Словакія 0,142 0,109 

Німеччина 0,297 0,151 Фінляндія 0,154 0,069 

Естонія 0,121 0,088 Швеція 0,189 0,062 

Ірландія 0,231 0,133 США 0,119 0,066 

Греція 0,176 0,115 Ісландія 0,131 - 

Іспанія 0,219 0,111 Ліхтенштейн 0,166 0,146 

Франція 0,169 0,099 Норвегія 0,152 0,074 

Хорватія 0,131 0,090 Чорногорія 0,096 0,079 

Італія 0,241 0,153 Македонія 0,082 0,082 

Кіпр 0,153 0,105 Албанія 0,082  - 

Латвія 0,163 0,117 Сербія 0,064 0,067 

Литва 0,123 0,094 Туреччина 0,127 0,074 

Люксембург 0,170 0,087 Косово 0,059 0,075 

Угорщина 0,111 0,081 

Боснія і 

Герцеговина 0,083 0,061 

Мальта 0,126 0,142 Молдова 0,096 0,083 

Нідерланди 0,162 0,086 Велика 

Британія 0,195 0,138 Австрія 0,203 0,103 

«-» – дані відсутні. 

Джерело: розроблено автором на основі [80, 105, 297, 298, 336, 353] 
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Слід додати, що суттєва різниця між цінами для великих споживачів, 

середнім та малим бізнесом, а також приватними домогосподарствами є 

необхідним механізмом регулювання ціни на ринку, а також стимулом 

для підвищення продуктивності праці i впровадженням «зелених» технологій. 

Прикладом такого підприємства, яке на 100 % забезпечуються енергією з ВДЕ, 

є німецький завод SMA з виробництва інверторів для сонячних електростанцій.  

Відповідно до даних [97, 102] в Україні до 2020 року планують встановити 

порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження 

електроенергії, до 2025 року – запровадити новий підтримуючий механізм 

виробництва теплової та електроенергії з ВДЕ, а до 2035 року – запровадити 

механізм припинення надання підтримки відновлюваній енергетиці за умови 

вирівнювання цін для традиційних і відновлюваних джерел енергії. Слід 

зазначити, що у всіх країнах Європи «зелений» тариф постійно знижується. 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» [36, 37], 

«зелений» тариф – це такий спеціальний тариф, за яким закуповується 

електроенергія, яка вироблена на об’єктах електроенергетики, у тому числі 

на введених в експлуатацію так званих «чергах будівництва електричних 

станцій» на основі ВДЕ. Також в законі зазначено, що гарантія походження 

електроенергії – це документ, виданий органом, який є уповноваженим 

Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії і який 

підтверджує, що частка або визначена кількість електроенергії вироблена 

з ВДЕ. Таким органом на сьогодні є НКРЕКП [105]. 

Розмір «зеленого» тарифу визначений Законом України 

«Про електроенергетику» [37] та розраховується за наступною формулою: 

 

РЗТ = РЦ * К * КПН,    (1.1) 

 

де РЗТ – це розмір «зеленого» тарифу залежно від виду ВДЕ;  

РЦ – роздрібна ціна на електроенергію для споживачів другого класу станом 

на листопад 2017 р;  
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К – коефіцієнт, встановлений відповідно до [36, 37]; 

КПН – коефіцієнт пікового навантаження для трьох зон тарифної класифікації, 

який застосовується при розрахунках для певних РЗТ. 

Розрахунок фіксованого мінімального розміру «зелених» тарифів 

для різних ВДЕ відповідно до зазначеної формули наведений у додатку Б. 

Ставки «зеленого» тарифу закріплені в євро. 

Відповідно до Постанови НКРЕКП № 2933 від 10.12.2015 р. [81], рішення 

щодо встановлення «зелених» тарифів та фіксованих мінімальних розмірів 

«зелених» тарифів для суб’єктів господарювання, які виробляють 

електроенергію з використанням ВДЕ, та приватних домогосподарств, об’єкти 

електроенергетики (сонячні та вітро) яких виробляють електроенергію, 

величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт для кожного виду 

ВДЕ, приймаються на засіданні НКРЕКП та розміщуються на її офіційному веб-

сайті та інформаційному бюлетені. 

При встановленні «зеленого» тарифу на квартал для суб’єктів 

господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням ВДЕ, 

та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії 

сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої 

потужності яких не перевищує 30 кВт, за умови, якщо:  

 

𝑁ЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

𝑁ЄВРО.01.01.2009
> 1    (1.2) 

 

застосовується така формула: 

 

ВТАРИФ = ВТАРИФ.01.01.2009 ×
𝑁ЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

𝑁ЄВРО.01.01.2009
  (1.3) 

 

де ВТАРИФ – «зелений» тариф на дату засідання НКРЕКП, коп/кВт·год; 

ВТАРИФ.01.01.2009 – «зелений» тариф, розрахований згідно із законом станом 

на 01 січня 2009 року, коп/кВт·год; 
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NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ – середній офіційний курс гривні щодо курсу євро, 

встановлений Національним банком України за останні 30 календарних днів, 

що передують даті засідання НКРЕКП; 

NЄВРО.01.01.2009 – курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановлений 

Національним банком України станом на 01 січня 2009 року, грн. 

За умови, якщо 

 

𝑁ЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

𝑁ЄВРО.01.01.2009
≤ 1    (1.4) 

 

застосовується така формула: 

 

ВТАРИФ = ВТАРИФ.01.01.2009    (1.5) 

 

 

Слід також зазначити, що загальний розрахунок собівартості 

електроенергії протягом життєвого циклу базується на методі розрахунку 

дисконтованого значення витрат. Таким чином, собівартість в першому році 

комерційної експлуатації системи представлена таким розрахунком: 

 

𝐶𝐿𝐶𝐶 =∑
𝐶𝜏
𝐾/𝐶

(1 + 𝑟)𝑛+1−𝜏

𝑛

𝜏=1

+ ∑
𝐶𝜏
𝑀/𝐼

+ 𝐶𝜏
𝐼 + 𝐶𝜏

𝑉(𝑓)

(1 + 𝑟)𝜏−𝑛−1

𝑇+𝑛

𝜏=𝑛+1

± ∑
𝐶𝜏
3

(1 + 𝑟)𝜏−𝑛−1

𝑇=𝑛=𝑚

𝜏=𝑇+𝑛+1

, 

 

 

 

 

 

(1.6) 

 

 

де CLCC – витрати на акумуляцію/генерацію протягом життєвого циклу об’єкта, 

приведені до першого року життєвого циклу, дол. США; 

n – тривалість будівництва, кількість років; 

τ – етап життєвого циклу, кількість років; 

T – тривалість експлуатації, кількість років; 

m – тривалість виводу з експлуатації, кількість років; 
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r – дисконт, %/100; 

CV
τ(f) – змінні витрати за етап, які залежать від режиму експлуатації (f), 

дол. США; 

CK/C
τ – капіталовкладення, дол. США; 

CM/I
τ – умовно-постійні витрати, дол. США; 

CI
τ – платежі відсотків за кредитами, дол. США; 

C3
τ – витрати (знак «+») або доходи (знак «–») на етапі закриття і утилізації, 

дол. США. 

Витрати враховуються подібно до систем генерації електроенергії 

протягом її життєвого циклу. Для визначення собівартості застосовується 

значення електроенергії, що була використана та раніше була накопичена 

в системі акумулювання: 

 

𝑃𝐿𝐶𝐶 =
𝐶𝐿𝐶𝐶

∑ 𝐺𝐼
𝑇+𝑛
𝑟=𝑛+1

,     (1.7) 

 

де GI – обсяг енергії в кВт·год, який був накопичений в системі акумулювання 

[135, 314, 326]. 

Згідно із Законом України «Про електроенергетику», схема стимулювання 

ВДЕ через встановлення «зеленого» тарифу запроваджена до 01.01.2030 р. 

Для сонячних та вітроелектростанцій цей тариф наданий у табл. 1.2 відповідно 

до Постанови НКРЕКП від 28.12.2018 р. № 2071 «Про встановлення «зелених» 

тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств» [79]. Ціна 

надається без податку на додану вартість. Нещодавно прийнята постанова 

змінила Постанову НКРЕКП від 28.09.2018 р. № 1125 [78]. 
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Таблиця 1.2 

«Зелені» тарифи на електричну енергію для приватних домогосподарств 

України 

Період дії тарифу 
Значення «зеленого тарифу», 

коп./кВт·год 

Сонячні електростанції: 

01 квітня 2013 року – 31 грудня 2014 року 1136,48 

01 січня 2015 року – 30 червня 2015 року 1022,15 

01 липня 2015 року – 31 грудня 2015 року 634,79 

01 січня 2016 року – 31 грудня 2016 року 602,37 

01 січня 2017 року – 31 грудня 2019 року 573,36 

01 січня 2020 року – 31 грудня 2024 року 515,34 

01 січня 2025 року – 31 грудня 2029 року 459,03 

Вітроелектростанції: 

01 липня 2015 року – 31 грудня 2019 року 368,59 

01 січня 2020 року – 31 грудня 2024 року 331,05 

01 січня 2025 року – 31 грудня 2029 року 295,21 

Джерело: за даними [37, 79] 

 

Подані тарифи стосуються об’єктів електроенергетики, величина 

встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт. Схема поетапного 

зменшення «зелених» тарифів в Українi представлена в табл. 1.3. Проте цим 

законом та будь-якими іншими національними нормативно-правовими актами 

не передбачено планів та меж встановлених потужностей, а також максимальних 

обсягів електроенергії, що вироблена з ВДЕ та буде продаватися на ринку 

за «зеленим» тарифом. Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, 

виробленої з використанням ВДЕ, наданий у додатку Г. 
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Таблиця 1.3 

Поетапне зменшення «зелених» тарифів в Україні, коп./кВт·год 

Вид 

ВДЕ 

Потужність 

електростанції та iншi 

чинники, що впливають 

на розмір «зеленого» 

тарифу 

до 31.03. 

2013 

включно 

з 01.04. 

2013 

по 31.12.

2014 

з 01.01. 

2015 

по 31.12.

2019 

з 01.01. 

2020 

по 31.12.

2024 

з 01.01. 

2025  

по 

31.12. 

2029 

 

Вітро-

електро-

станції 

До 600 кВт включно 70,152 70,152 70,152 70,152 70,152 

Більше 600 кВт, але не 

більше 2000 кВт 81,844 81,844 81,844 81,844 81,844 

Понад 2000 кВт 122,766 122,766 122,766 122,766 122,766 

 

 

 

 

Сонячні 

електро-

станції 

Електростанції на 

поверхні землі 280,608 204,610 184,149 163,688 143,227 

Електростанції на дахах 

будинків з потужністю, 

що перевищує 100 кВт 268,916 210,456 189,410 168,365 147,319 

Електростанції на дахах 

та/або фасадах будинків 

з потужністю до 100 кВт 

включно 257,224 216,302 194,672 173,042 151,411 

Електростанції на дахах 

та/ або фасадах 

приватних 

домогосподарств із 

потужністю до 10 кВт 

включно - 216,302 194,672 173,042 151,411 

Гiдро-

електро- 

станцiї 

Мiкрогiдроелектростанцi

ї (до 200 кВт включно) 70,152 116,920 105,228 93,536 81,844 

Мiнi-гiдроелектростанцiї 

(понад 200 кВт, але не 

більше 1000 кВт) 70,152 93,536 84,182 74,829 65,475 

Малi гідроелектростанції 

(до 10 000 кВт включно) 70,152 70,152 63,137 56,122 49,106 

Джерело: розроблено автором за даними [37, 79] 

 

Також необхідно взяти до уваги, що ВРУ може переглянути наявну схему 

стимулювання розвитку ВДЕ на законодавчому рівні, а виконавча влада, зокрема 

регулюючі органи, такі як НКРЕКП, можуть змінювати умови підключення 

та порядок отримання «зеленого» тарифу. Так, за останніми пропозиціями 

планується запровадження аукціонів замість «зеленого» тарифу. Відповідно 

до рекомендацій Енергетичного Співтовариства [348] та Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні [196] пропонується залишити 



 

 

61 

«зелений» тариф для тих електростанцій, які вже працюють, проте для нових 

проєктів доцільно розробити більш прогресивний механізм стимулювання.  

Мова йдеться про механізм аукціонів, який в кінцевому підсумку призведе 

до зниження навантаження ВДЕ на тарифи, що має бути ключовим для розвитку 

ВДЕ. Ідея впровадження механізму аукціонів замість «зеленого» тарифу 

в Україні підтримується деякими експертами.  

Проте більшість експертів з ВДЕ наполягають на доцільності впровадження 

подібних аукціонів лише після досягнення Україною своїх зобов’язань 

відповідно до міжнародних угод до 2020 року виробництва 11 % енергії з ВДЕ 

в загальній структурі енергоспоживання [97]. Частина експертів схиляється 

до думки, що запровадження аукціонів може суттєво загальмувати розвиток ВДЕ 

в Україні через нестабільність на ринку та нові зміни, що негативно може 

вплинути на інвестиційний клімат [95]. 

За інформацією підкомітету з питань електроенергетики 

та транспортування енергії Комітету з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки [101] в березні 2018 року була 

напрацьована концепція внесення змін до законодавства щодо запровадження 

конкурентних механізмів закупівлі «зеленої» енергії з ВДЕ, які стали 

результатом консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, ЄБРР 

та іншими міжнародними установами. Як зазначає профільний комітет ВРУ, 

зміни в законодавстві щодо стимулювання виробництва енергії з ВДЕ не будуть 

мати ретроспективного характеру, тобто не будуть стосуватися 

тих потужностей, що вже побудовані та працюють. Основні пропозиції, 

що будуть надані на розгляд ВРУ, стосуються запровадження аукціонів 

на виробництво енергії з ВДЕ, запровадження квот, забезпечення банківською 

гарантією, а саме:  

− попередні контракти на постачання енергії з ВДЕ (PrePPA) будуть 

укладатися на умовах чинного на день укладення договору законодавства, 

навіть якщо введення об’єкта відбудеться протягом 3 років з моменту 

укладення такого договору; 
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− планується запровадження щорічного продажу квот на генерацію енергії 

сонячними та вітроелектростанціями; 

− для інших видів ВДЕ, що генерують електроенергію, передбачається 

застосування чинних механізмів стимулювання без змін; 

− в аукціонах обов’язково будуть брати участь всі об’єкти вітроенергетики 

більше 10 МВт, сонячної енергетики – більше 5 МВт;  

− для проєктів меншої потужності можлива або участь в аукціоні, 

або отримання «зеленого» тарифу, який діє до кінця 2029 року; 

− з моменту переходу на аукціони (відповідно до чинного законодавства) всі 

PrePPA для сонячних електростанцій більше 5 МВт та вітроелектростанцій 

більше 10 МВт укладаються відповідно до результатів аукціону, при цьому 

ціна на електроенергію не може бути більшою за відповідний «зелений» 

тариф на момент проведення аукціону; 

− терміни дії PrePPA для сонячних електростанцій – 2 роки, 

вітроелектростанцій – 3 роки; 

− для всіх об’єктів електрогенерації з ВДЕ термін дії підтримки з моменту 

укладення основного контракту на постачання енергії з ВДЕ (РРА) 

при амортизації активів – 15 років; 

− банківська гарантія має забезпечити учасникам аукціонів виконання своїх 

зобов’язань, а саме 20 % вартості середньостатистичного річного обсягу 

генерованої електроенергії за ціною первинної пропозиції на аукціоні. 

При цьому у разі програшу на аукціоні банківська гарантія повертається. 

А у випадку невиконання зобов’язань за проєктом будівництва ВДЕ – 

не повертається; 

− планується, що розмір квоти буде визначатися Кабінетом Міністрів України 

за поданням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

відповідно до консультацій з оператором системи передачі (на сьогодні 

це «НЕК «Укренерго»); 

− НКРЕКП буде позбавлена низки функцій, а саме не буде встановлювати 

«зелені» тарифи. Договори купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» 
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тарифом будуть підписуватися з Гарантованим покупцем за тарифом, 

який визначено згідно із формулою, передбаченою законом, при цьому 

встановлення «зеленого» тарифу не буде вимагати процедури обговорення, 

яка передбачена Законом України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

− з 01.01.2019 р. планується зниження вартості «зеленого» тарифу 

для сонячних електростанцій на 30 %, для вітроелектростанцій – на 10 %. 

Важливою є також пропозиція щодо відповідальності за недобаланси, 

яка має бути повністю покладена на компанії, що генерують енергію з ВДЕ після 

того, як з’явиться ліквідний середньодобовий ринок – через 1 рік після початку 

його існування [52]. 

На сьогодні у ВРУ зареєстровано низку законопроєктів щодо майбутнього 

регулювання в сфері тарифів на ВДЕ. Крім основного законопроєкту № 8449 

від 07.06.2018 р. також зареєстровані законопроєкти № 8449-2 від 20.06.2018 р., 

№ 8449-3 від 21.06.2018 р., № 8449-4 від 22.06.2018 р., що мають суттєву різницю 

по основним зазначеним вище пунктам та не мають відповідної підтримки 

міжнародного енергетичного співтовариства, а також законопроєкти за № 8449-

1 від 20.06.2018 р., № 8449-5 від 22.06.2018 р., № 8449-6 від 22.06.2018 р. 

та № 8449-7 від 25.06.2018 р. [85, 86]. Станом на сьогодні в першому читанні був 

прийнятий зазначений закон у редакції 8449-д від 05.12.2012 р. в цілому, 

висновок профільного комітету до другого читання зроблений 27.02.2019 р. 

Прийнятий за основу закон передбачає до 1 грудня 2019 року встановити щорічні 

квоти державної підтримки на наступні 5 років та почати проводити пробні 

аукціони вже 2019 році [84]. 

Відповідно до офіційної інформації «НЕК «Укренерго» [104] нормативний 

обсяг резервів ВДЕ в об’єднаній енергетичній системі України має бути 

650 МВт. Рівень потужності ВДЕ, який зможе прийняти енергосистема 

без суттєвих змін у структурі, складає 3000 МВт. Відповідно до офіційної позиції 

«НЕК «Укренерго» збільшення встановленої потужності ВДЕ до 7426 МВт 

згідно виданих технічних умов на приєднання призведе до зменшення 
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використання АЕС на 5750 МВт та збільшення використання ТЕС на 2800 МВт. 

Такі зміни в енергетичній структурі України не будуть сприяти декарбонізації. 

Експерти «НЕК «Укренерго» пропонують введення в дію електростанцій 

швидкодіючого мобільного резерву, а саме газопоршневих 

та гідроакумулюючих станцій (ГАЕС) потужністю до 3000 МВт та виведення 

із експлуатації частини ТЕС та ТЕЦ, що може збільшити навантаження АЕС 

до 6500 МВт при роботі ТЕС на рівні 1500 МВт. 

Слід також зазначити, що якщо енергогенеруючі потужності на основі ВДЕ 

не будуть введені в експлуатацію до закінчення терміну дії «зеленого» тарифу, 

який передбачений [36, 37], виробник не матиме права на «зелений» тариф 

та відповідно не зможе вимагати від держави компенсації своїх інвестиційних 

витрат. Окрім існуючого ризику скасування «зеленого» тарифу, як зазначалося 

вище, відповідно до чинного законодавства можливе припинення дії вже 

виданого «зеленого» тарифу у конкретного виробника електроенергії на основі 

ВДЕ. Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу 

для суб’єктiв господарської діяльності затверджений постановою НКРЕ 

від 02.11.2012 р. № 1421 [82].  

Відповідно до нього припинити дію «зеленого» тарифу можливо за таких 

причин: 1) ненадання інформації або надання недостовірної інформації 

до НКРЕКП про діяльність суб’єкта господарювання з виробництва електричної 

енергії з альтернативних джерел; 2) анулювання ліцензії на виробництво 

електроенергії або на когенерацію. 

Таким чином, фінансові форми підтримки розвитку ВДЕ, які представлені, 

насамперед, «зеленим» тарифом в більшості країн світу, є важливим 

стимулюючим фактором для будівництва потужностей ВДЕ, інвестування 

у відповідні проєкти та залучення системних інвесторів з різних країн. 

Як свідчать опрацьовані дані, це сприяє покращенню інвестиційного клімату 

в Україні, робить більш прозорим механізми фінансування розробки 

та впровадження таких проєктів, а також роботу підприємств ВДЕ. Важливим 

фактором гарантії купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом і, відповідно, 
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збереження інвестицій та розвитку бізнесу є нормативно-правова база України 

та участь країни у міжнародних угодах. Останнє гарантує закріплення тарифу 

в еквіваленті євро, що зменшує інфляційні та інші фінансові ризики 

для інвестора. Разом з цим, зміни у формах підтримки розвитку ВДЕ 

відбуваються у різних країнах Європи. Тому на сьогодні стратегічні плани 

щодо такої підтримки переносяться на запровадження аукціонів як основних 

конкурентних механізмів закупівлі «зеленої» енергії з ВДЕ, а також 

запровадження квот та забезпечення банківських гарантій. Такі пропозиції є 

спільною роботою української сторони та міжнародних партнерів, а саме: 

Секретаріату Енергетичного Співтовариства, ЄБРР та інших міжнародних 

установ. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

У першому розділі проведений аналіз теоретичних та методологічних засад 

статистичного оцінювання розвитку ВДЕ. Основні висновки полягають 

в такому: 

1. Визначено, що ВДЕ не можуть бути вичерпаними у процесі використання 

та є відмінними від викопних видів джерел. Геотермальна, сонячна, вітрова 

та біологічна енергія, використання енергії океанів та навколишнього 

природного середовища, енергії від переробки відходів, а також гідроенергетика 

потужністю менше 50 МВт є складовими частинами ВДЕ відповідно 

до міжнародної класифікації.  

2. Розкрито сутність поняття розвитку ВДЕ та обґрунтовано його як об’єкт 

статистичного оцінювання. Такий розвиток є сукупністю незворотних 

закономірних прогресивних змін в науковому, технологічному, промисловому, 

законодавчому та інформаційному аспектах. 

3. Визначені компоненти розвитку ВДЕ, а саме: збільшення потужностей 

ВДЕ та їх мереж, підвищення рентабельності проєктів ВДЕ, поліпшення 
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організаційних умов для впровадження ВДЕ, удосконалення нормативно-

правового забезпечення ВДЕ, збільшення інвестування у ВДЕ, покращення 

статистичного та інформаційного забезпечення ВДЕ, покращення технічних 

та експлуатаційних параметрів ВДЕ, збільшення конкуренції на ринку ВДЕ, 

зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище 

при використанні ВДЕ, виробництві компонентів ВДЕ, зменшення вартості ВДЕ. 

4. Відповідно до Директиви ЄС 2009/28/EC визначені такі види 

відновлюваних джерел енергії: енергія вітру, сонячна енергія, аеротермічна 

енергія, накопичена у вигляді тепла в навколишньому повітрі; геотермальна, 

накопичена у вигляді тепла під поверхнею твердої 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 і 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. 

5. Вивчені існуючі класифікації ВДЕ, які надаються міжнародними 

організаціями, а також визначені законодавством ЄС та законодавством України. 

На основі вивчених матеріалів побудовано схему порівняння енергетичних 

запасів із загальною енергією сонячного випромінювання. 

6. На основі вивчених робіт вітчизняних та закордонних вчених, матеріалів 

міжнародних організацій та агентств, зокрема Євростат, IRENA, REN21 та IEA, 

зроблена систематизація праць в галузі статистичного оцінювання розвитку ВДЕ 

в Україні та світі по таким напрямам, як державна політика, економічні 

дослідження, статистичні спостереження та енергетичне моделювання. 

Зроблений порівняльний аналіз проєктів відомих міжнародних компаній в галузі 

ВДЕ. У наукових дослідженнях ВДЕ посідають місце на перетині 
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фундаментальних та прикладних наук з урахуванням аналітичного аспекту. 

Побудована функціональна схема розвитку ВДЕ, до якої увійшли науковий, 

технологічний, промисловий, соціальний, законодавчий та інформаційний 

блоки.  

7. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку ВДЕ 

в Україні та світі. Відповідно до положень ООН, розвиток енергетики має 

ґрунтуватися на сталій відновлюваній енергетиці при значному підвищенні 

енергоефективності та створенні умов для вільного доступу до якісної 

електричної та теплової енергії. Визначені основні напрями державної політики 

у сфері розвитку ВДЕ, до структури якої входить як статистичне вивчення, 

так і політичні та економічні механізми. Досліджено міжнародну нормативно-

правову базу, а саме: регламенти, директиви та угоди Європейського парламенту 

та Європейської ради, Договір про заснування Енергетичного Співтовариства 

та інші документи. Проаналізовано нормативно-правову базу України 

щодо розвитку ВДЕ на національному, регіональному та місцевому рівнях, 

зокрема Закони України «Про електроенергетику», «Про альтернативні джерела 

енергії», «Про альтернативні види палива», «Про енергозбереження», 

«Пpo теплoпoстaчaння», а також «Енеpгетичну стpaтегiю Укpaїни до 2030 pоку», 

укази Президента України, постанови НКРЕКП, обласні стратегії та інші 

нормативно-правові акти. Також проведено аналіз поточних законопроєктів, 

зокрема № 8015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної 

енергетики». Таким чином, розглянуто три рівні нормативно-правового 

регулювання ВДЕ в Україні, а саме – основний закон (Конституція України); 

норми міжнародного та європейського права (конвенції, протоколи, договори); 

закони України, постанови КМУ та ВРУ, регуляторні акти системи виконавчої 

влади на національному рівні, документи обласного та місцевого рівнів. 

На основі вивчених документів розроблено структуру iнфopмaцiйнoгo 

забезпечення статистичного дослідження розвитку ВДЕ в Україні.  

8. Досліджено розрахункові методики для визначення «зеленого» тарифу 

http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-1.doc
http://saee.gov.ua/documents/laws/Zakon-3.doc
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в Україні та світі, який був створений для стимулювання розвитку ВДЕ, зокрема 

створення сприятливих інвестиційних умов для впровадження технологій ВДЕ 

при виробництві електроенергії. В Україні надаються субсидії у формі гарантій 

такого тарифу на період до 2025 року з поступовим його зменшенням. 

Проаналізовано сучасний стан щодо трансформації «зеленого» тарифу до інших 

систем стимулювання розвитку ВДЕ в Україні, як, наприклад, аукціонів. 

Це віддзеркалено у внесенні змін до законодавства щодо запровадження 

конкурентних механізмів закупівлі «зеленої» енергії з ВДЕ (проєкт закону 

України № 8449 від 07.06.2018 р.), які запропоновані профільним комітетом ВРУ 

за участі Секретаріату Енергетичного Співтовариства, ЄБРР та інших 

міжнародних установ, а також інших законопроєктів (№ 8449-2 від 20.06.2018 р., 

№ 8449-3 від 21.06.2018 р., № 8449-4 від 22.06.2018 р.). 

Основні положення першого розділу опубліковані в наукових працях автора 

[20, 26, 124, 129]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ  

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

2.1. Відновлювані джерела енергії в національних, європейських 

та міжнародних системах 

 

Важливість розвитку ВДЕ зазначається в Комюніке лідерів G20 2016 року. 

Зокрема в документі зазначається, що виробництво енергії має бути доступним 

та надійним, а енергетична політика держав та територій повинна базуватися 

на принципах співпраці та сталого розвитку. Гнучкість застосування технологій 

відновлюваної енергетики для індивідуального управління, локалізація 

виробництва та споживання енергії – важливі фактори, які позитивно впливають 

на глобальні зміни енергетичної структури. Побудова ефективної енергетичної 

системи в Україні буде сприяти створенню добре функціонуючого, відкритого, 

конкурентоспроможного, ефективного, стабільного та прозорого енергетичного 

ринку. Для цього потрібно розвивати державні, регіональні та місцеві програми 

підтримки сонячної та вітроенергетики для фізичних та юридичних осіб, 

удосконалювати законодавчу базу та підзаконні акти, що регулюють процес 

підключення таких електростанцій в загальну мережу [205, 263, 273]. 

На сьогодні не розроблено комплексну оцінку складових системи ВДЕ 

як в Україні, так і на міжнародному рівні. Інформаційні матеріалі, 

які представлені національними, регіональними державними установами 

та організаціями, а також закордонними та міжнародними структурами, є 

основою для інформаційно-статистичного забезпечення розвитку ВДЕ. 

Необхідно розширити інформаційну базу на основі проведення аналізу 

використання ВДЕ та формування науково обґрунтованих висновків. 

Для вдосконалення розвитку ВДЕ та прийняття оптимальних рішень необхідно 

переглянути та удосконалити статистичні показники. 

За даними міжурядової організації Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) температура на поверхні Землі підвищилася на 0,74 ± 0,18 °C 
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за останні сто років. За останніми дослідженнями в цьому столітті температура 

може підвищитися від 1,1 до 6,4 °C. Звичайно, така динаміка, насамперед, 

пов’язана з антропогенним навантаженням і, як наслідок, надмірними викидами 

двоокису вуглецю (СО2), метану (СН4), оксидів азоту (NOx) та інших газів [261, 

321, 355]. Збільшення виробництва, яке використовує викопне паливо, разом 

зі знищенням лісів та інших біоценозів призводить до різкого збільшення 

концентрації таких газів в атмосфері, зокрема концентрація СО2 в атмосфері 

збільшиться на 36 %. Поточний рівень концентрацій парникових газів 

в атмосфері дорівнює 430 ppm СО2(eq) (в одиницях СО2 еквіваленту). За різними 

прогнозами у проміжок 2035 – 2050 роки він може збільшитися до 550 ppm 

СО2(eq), що майже в 2 рази більше, ніж сто років тому. Зміни клімату призводять 

до збільшення кількості екстремальних погодних явищ та змінюють характер 

розподілу опадів та ресурсів наземних та підземних вод, в результаті емісії 

двоокису сірки (SO2) та окису азоту (NOx) відбувається окислення ґрунтів 

та підземних вод. Також підвищиться інтенсивність танення льоду в Гренландії 

та Антарктиці. Це означає, що рівень моря зросте на 0,18-0,59 м до кінця століття 

[212, 319, 341]. Все це призведе до зменшення врожайності, збільшення 

захворюваності (особливо на малярію та лихоманку), зміни характеру 

виробництва, збільшення вартості інфраструктури для забезпечення 

життєдіяльності людини, а також все це ставить під загрозу в цілому життя 

на узбережжях морів та океанів. Такі зміни в грошовому еквіваленті будуть 

дорівнювати 0,5-1 % світового ВВП в рік до середини століття [310]. Ці загрози 

призвели до створення та підписання більшістю країн світу Кіотського 

протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, Копенгагенської угоди 

та інших міжнародних документів. Ці документи говорять про необхідність 

широкого впровадження відновлюваної енергетики, збільшення її частки 

у загальній генерації теплової та електроенергії. 

Україна є членом європейського Енергетичного Співтовариства та має 

зобов’язання до 2020 року досягти частки відновлюваної енергетики в розмірі 

11 % від загальної генерації енергії країни [34]. Проте цей показник є досить 
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низьким у порівнянні із країнами ЄС. Разом з тим, на сьогодні через значну 

частку ресурсоємних та енергоємних підприємств енергоємність ВВП України 

вища за показник США удвічі, а щодо Німеччини та Японії – утричі [92, 97]. 

Енергетичний комплекс України, значна частка якого базується 

на невідновлюваних джерелах енергії, залежить від імпорту газу, нафти, вугілля 

та ядерного палива. Основними його проблемами можна визначити такі: 

− монополія на виробництво електроенергії і теплової енергії; 

− відсутність конкуренції, глобалізація виробництва енергії; 

− субсидування енергетики, яка використовує викопне паливо [5, 102, 28]. 

Структура енергетики України здебільшого представлена застарілими, 

екологічно неприйнятними та економічно невигідними технологіями, до яких 

належить генерація теплової та електричної енергії на теплових, атомних 

і гідроелектростанціях. Відомим фактом є динамічне збільшення значень 

показників, які характеризують шкоду навколишньому природному середовищу 

та здоров’ю людини. Це відбувається через забруднення повітря, поверхневих 

та підземних вод, ґрунту, накопичення небезпечних відходів, більша частина 

з яких не може бути перероблена через відсутність відповідних технологій [130]. 

Перспективи обмеження можливості використання вичерпних ресурсів 

зумовили динамічний приріст обсягу ВДЕ практично у всіх країнах світу. З 2015 

по 2016 рік у світі спостерігалося різке збільшення потужності відновлюваної 

енергетики. Для сонячних електростанцій воно склало 75 ГВт, для сонячних 

термосистем – 21 ГВт, для вітроенергетики – 55 ГВт, для гідроенергетики – 

25 ГВт, для геотермальних джерел – 400 МВт, для енергетики, що використовує 

енергію океанів (здебільшого припливно-відпливні станції), потужність 

залишилася на тому самому рівні, для сонячних колекторів (виробництво 

теплової енергії) – збільшилася на 2 %, для біоенергетики – на 6 %. У 2016 році 

приріст потужності відновлюваної енергетики у світі склав 161 ГВт, а загальна 

потужність ВДЕ дорівнювала 2,017 ТВт, включаючи гідроелектростанції. 

Потужності сонячної та вітрової енергетики становлять 80 % від загальної 

потужності ВДЕ [240, 300, 301, 358]. 
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Наприкінці 2016 року у світі в галузі електрогенерації частка ВДЕ становила 

24,5 %. За всіма параметрами практично у всіх секторах виробництво 

електроенергії за рахунок ВДЕ стає конкурентоспроможним порівняно із таким 

за рахунок викопного палива [292]. Структури виробництва електроенергії 

та споживання енергії за видами джерел зображені на рис. 2.1 і рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.1. Структура виробництва електроенергії в світі за видами джерел за 2016 р. 

Джерело: розроблено автором за даними [301] 

 

Лідерами за окремими технологіями відновлюваної енергетики у світі 

за 2016 рік є: за вітровими станціями – Китай, США, Німеччина, Індія, Іспанія; 

за сонячними електростанціями – Китай, Японія, Німеччина, США, Італія, 

Велика Британія; за сонячними колекторами для виробництва тепла – Китай, 

США, Туреччина, Німеччина, Бразилія, Індія; за геотермальними джерелами – 

США, Філіппіни, Індонезія, Нова Зеландія, Мексика, Італія; за технологіями 

в гідроенергетиці – Китай, Бразилія, США, Канада; в біоенергетиці – США, 

Китай, Німеччина, Бразилія, Японія. За обсягами загальних інвестицій 

у 2016 році попереду Китай, США, Велика Британія, Японія та Німеччина [97, 

300]. 
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Рис. 2.2. Структура споживання енергії в світі за видами джерел за 2016 р. 

Джерело: розроблено автором за даними [165, 259, 272, 301, 335, 337] 

 

В 2016 році 62 % нових потужностей теплової та електрогенерації було 

впроваджено саме в галузі ВДЕ. Загалом в цьому році було інвестовано 

у відновлювану енергетику 241,6 млрд дол. США, побудовано 75 ГВт та 55 ГВт 

потужностей сонячних та вітроелектростанцій, таким чином загальна 

потужність таких електростанцій склала 303 та 487 ГВт відповідно. Сюди 

включена сонячна та вітроенергетика, біоенергетика, геотермальна енергетика, 

використання енергії океанів та навколишнього природного середовища, 

енергії від переробки відходів, а також гідроенергетика потужністю менше 

50 МВт [300, 301].  

Вартість виробленої електроенергії на сьогодні в світі на сонячних 

та вітроелектростанціях становить 0,06-0,08 та 0,06-0,09 дол. США за кВт·год 

відповідно. Для порівняння, вартість електроенергії, яка вироблена 

з використанням технологій на основі викопного палива з урахуванням шкоди 

навколишньому природному середовищу та здоров’ю людини, складає від 0,07 



 

 

74 

до 0,19 дол. США за кВт·год. Дані розраховані відповідно до вартості збитків 

від 20 до 80 дол. США за тонну СО2 [131, 294, 298]. Сума збитків від роботи 

ТЕС в Україні (без урахування тимчасово окупованих територій) відповідно 

до цієї методики з урахуванням лише шкоди по показнику СО2 буде складати 

від 60 до 880 млн. дол. США при виробництві електроенергії 6750 млн кВт·год 

за 2015 рік. [98, 110]. Для порівняння, в Україні в 2016 році тариф 

на електроенергію складав від 0,025 до 0,069 дол. США1, в країнах ЄС – від 0,1 

до 0,3 дол. США, в США – від 0,07 до 0,13 дол. США в залежності 

від споживача, а також класу напруги [105, 336, 353]. 

Вітрова енергетика – одне з найбільш ефективних джерел електроенергії 

з вартістю навіть нижче, ніж електроенергія, вироблена з викопного палива 

у середньому в світі. Технології в галузі вітроенергетики стають більш 

ефективними з кожним роком, їх вартість зменшується, починаючи з 2009 року. 

Турбіни відрізняються за потужністю, як правило – від 1 до 5 МВт, а також 

за типом підвісу – з горизонтальною або вертикальною віссю. Для побудови 

вітроелектростанцій вітрогенератори об’єднують в мережі, які розташовуються 

на суші (onshore), або на воді (offshore) в морі чи океані [297]. 

Найбільш ефективні електростанції США, які розміщуються на суші, 

можуть постачати електроенергію за тарифом 0,05 дол. США за кВт·год 

без механізмів фінансової підтримки. Зниження витрат на побудову вітрових 

електростанцій має трохи менші темпи, ніж в галузі сонячної енергетики. 

Електростанції з потужністю менше 5 МВт мають вищий тариф, він складає 

0,09 дол. США за кВт·год. Середня вартість виробництва електроенергії 

в 2014 році коливалась від 0,06 дол. США за кВт·год в Китаї та Азії 

до 0,09 дол. США за кВт·год в Африці. Середня вартість електроенергії 

в Північній Америці склала 0,07 дол. США за кВт·год [297, 298, 300]. 

При цьому на сьогодні потенціал вітроенергетики в Україні оцінюється від 16 

до 24 ГВт [294, 358]. 

 
1 За курсом НБУ на 3 жовтня 2018 року 
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Капітальні витрати на побудову вітроелектростанцій на суші складають 

від 1287 дол./кВт (Китай) до 3024 дол./кВт (Японія), в морі та океані – від 3300 

до 5000 дол./кВт. З них частка витрат на основні компоненти станцій для цих 

варіантів відповідно така: турбіна – 65-84 % та 30-50 %, підключення до мережі 

– 9-14 % та 15-30 %, будівництво – 4-16 % та 15-25 %, інші витрати – 4-10 % та 8-

30 %. Частки залежать від місця розташування та технологій, 

які використовуються. Існує доволі широкий діапазон цін на вітрові турбіни, 

які залежать від структури витрат місцевого ринку. Зокрема, в Китаї турбіни 

продаються за ціною від 644 дол. США/кВт, в той час як в Японії їх вартість 

складає 2100 дол. США/кВт [297]. 

У табл. 2.1 наведена інформація щодо загальної потужності ВДЕ 

за технологіями в країнах-лідерах порівняно з Україною за 2017 рік. Показник 

встановлених ВДЕ на одну особу населення в Україні такого ж порядку, 

як і в Індії, а в середньому на один порядок менше щодо інших країн Європи 

та середнього по ЄС-28.  

Таблиця 2.1 

Потужність відновлюваної енергетики в світі в 2017 році, ГВт 

Технології за 

видами джерел 
Загалом 

ЄС-

28 

Укра-

їна  
Китай США 

Німеч-

чина 

Япо-

нія 
Індія 

Велико-

брита-

нія 

Біоенергетика 
122,0 40,0 

0,07 

(0,07) 14,9 16,7 8,0 3,6 9,5 6,0 

Геотермальна 

енергетика 12,8 0,8 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

Гідроенергетика 1114,0 124,0 6,2  313,0 80,0 5,6 23,0 45,0 1,9 

Енергія океанів 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сонячна 

(фотоперетворювачі) 402,0 108,0 

1,1 

(0,7) 131,0 51,0 42,0 49,0 18,3 12,7 

Сонячна, 

концентруючого 

типу (CSP)  4,9 2,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,2 0,0 

Вітроенергетика 
539,0 169,0 

0,6 

(0,5) 188,0 89,0 56,0 3,4 33,0 18,9 
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продовження таблиці 2.1 

Загальна потужність 

відновлюваної 

енергетики, 

включаючи 

гідроенергетику 2195,2 444,3 8,0 646,9 240,9 111,6 79,5 106,0 39,5 

Загальна потужність 

відновлюваної 

енергетики, не 

включаючи 

гідроенергетику 1081,2 320,3 1,8 333,9 160,9 106,0 56,5 61,0 37,6 

Потужність на одну 

особу населення 

(кВт, не включаючи 

гідроенергетику) 0,1 0,6 0,04 0,2 0,5 1,3 0,4 0,05 0,6 

* В дужках надано дані потужностей, що підключені за «зеленим» тарифом. 

Джерело: розроблено автором за даними [41, 98, 296, 302] 

 

На сьогодні в світі більше половини нових генеруючих потужностей 

побудовано на основі відновлюваної енергетики. Найбільш ефективні інвестиції 

в енергетичну галузь в світі розміщуються саме в секторі відновлюваної 

енергетики. Зокрема, інвестування в сонячну енергетику склало 

113,7 млрд дол. США, а у вітрову енергетику – 112,5 млрд дол. США. 

Для порівняння – у 2006 році загальні інвестиції у ВДЕ в світі складали 

113 млрд дол. США. Не зважаючи на різний економічний рівень країн, цікавим 

фактом є те, що в галузі сонячної енергетики на розвинені країни припадає 

інвестицій 56,2 млрд дол. США, а на країни, що розвиваються – 

57,5 млрд дол. США, в секторі вітроенергетики – 60,6 та 51,9 млрд дол. США 

відповідно. Розподіл інвестицій по країнам-лідерам у світі наступний: Китай – 

78,3 млрд дол. США, США – 46,4 млрд дол. США, Велика Британія – 

24 млрд дол. США, Японія – 14,4 млрд дол. США, Німеччина – 

13,2 млрд дол. США, Індія – 9,7 млрд дол. США, Бразилія – 6,8 млрд дол. США 

[97, 300, 301]. Термін окупності таких інвестицій зазвичай коливається в межах 

5-8 років в залежності від технологічного, економічного та кліматичного 

аспектів. Так, в різних країнах світу використовуються різні технології 
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підтримки відновлюваної енергетики, зокрема значення «зеленого» тарифу 

значно впливає на окупність та прибутковість таких проєктів [298]. 

На рис. 2.3 показана динаміка потужностей ВДЕ в світі за останні 10 років 

за видами таких джерел як вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, 

відновлювана гідроенергетика, гідроакумулююча енергетика.  

 

 

Рис. 2.3. Динаміка загальної потужності ВДЕ в світі за видами джерел 

Джерело: розроблено автором за даними [295, 296] 

 

На графіку ми бачимо збільшення показників за цими типами джерел 

за останні 10 років. Найбільш динамічно розвивається сонячна енергетика, 

відновлювана гідроенергетика та вітроенергетика також мають приріст 

показника потужності, але трохи меншу динаміку.  

На рис. 2.4 надана динаміка потужностей ВДЕ в світі за останні 10 років, 

що мають менший порядок, а саме – сонячна енергетика для виробництва 

теплової енергії (колектори для нагріву води), енергія моря (припливно-

відпливні електростанції) та геотермальна енергетика.  
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Рис. 2.4. Динаміка загальної потужності ВДЕ в світі за видами джерел 

Джерело: розроблено автором за даними [295, 296] 

 

Україна має великий потенціал використання ВДЕ. Проте динаміка 

загальної потужності ВДЕ в Україні за видами джерел (рис. 2.5) свідчить, що він 

все ще використовується не в повній мірі. Відповідно до офіційних документів 

частка ВДЕ має збільшитися з 3 % у 2009 році до 13,2 % у 2020 році 

(з урахуванням електро- і теплогенерації) [92, 97, 102]. За даними [294] загальний 

обсяг ВДЕ в Україні у 2030 році потенційно може сягнути 21,8 %. Це зумовить 

економію в енергетичному секторі до 175 млн дол. США на рік у 2030 році. 

А якщо врахувати фактори зниження негативного впливу на здоров’я людини 

та зменшення забруднення довкілля, економія буде складати 1,3-

5,5 млрд дол. США на рік. При цьому вказується на можливості збільшення 

використання ВДЕ з 2009 року до 2030 року на один порядок, з 87 ПДж 

до 870 ПДж (1 ПДж = 1015 Дж). Потенціал ВДЕ має за прогнозами розподілятися 

так: 73 % – тепло, 20 % – виробництво електроенергії, 7 % – транспорт. 
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Рис. 2.5. Динаміка загальної потужності ВДЕ в Україні за видами джерел 

Джерело: розроблено автором за даними [295, 296] 

 

З огляду на тривалий період окупності інвестицій в енергетику 

та різноманітність технологій, а також різні економічні умови в різних країнах 

середньо- та довгостроковий аналіз має важливе значення для прийняття рішень, 

пов’язаних з енергетичною галуззю. Разом з тим будівництво потужностей 

відновлюваної енергетики займає менше всього часу, від 1 до 2 місяців 

в залежності від потужності. Для порівняння – будівництво нафтопереробного 

заводу займає 2-4 роки, теплової електростанції – 3-4 роки, атомної 

або гідроелектростанції – 7-10 років [160]. 

Тенденції щодо збільшення частки відновлюваної енергетики в світі 

пов’язані, насамперед, з різким зменшенням упродовж п’яти років вартості 

обладнання. А саме, якщо у 2010 році вартість фотоелектричних перетворювачів 

складала 2,1-3,1 дол. США за 1 Вт потужності, то у 2017 році цей показник 

знизився до 0,4-0,6 дол. США. Ця тенденція особливо проявляється щодо 

вартості тонкоплівкових технологій. У галузі вітроенергетики вартість 1 Вт 

потужності знижується повільнішими темпами. Наприклад, для турбін 5-
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100 МВт цей показник скоротився з 1615 у 2010 році до 1197 у 2015 році, тобто 

на 25,9 %. Коливання цін, що спостерігається в цьому сегменті, пов’язане 

з вибором конструкцій та матеріалів [299, 358]. 

Різниця у стратегічних планах зі збільшення частки генерації з ВДЕ 

між Україною та іншими країнами Європи значна. Дані щодо частки енергії 

з ВДЕ у загальному використанні енергії для країн Європи надані у додатку В. 

На рис. 2.6. можна наочно побачити частку енергії з ВДЕ у загальному 

використанні енергії для країн Європи за 2004 та 2015 роки, а також стратегічні 

плани країн відповідно до їх міжнародних зобов’язань на 2020 рік. 

 

 

Рис. 2.6. Частка енергії з ВДЕ у загальному використанні енергії для країн 

Європи  

Джерело: розроблено автором за даними [92, 98, 295, 313, 332, 333] 
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Стрімкий розвиток ВДЕ простежується практично у всіх країнах Європи. 

На рис. 2.7 наведена інформація щодо динаміки виробництва енергії з ВДЕ на рік 

для України порівняно з Іспанією, Німеччиною та Італією. Незважаючи 

на зростання загальної генеруючої потужності за різними видами ВДЕ, в Україні 

й досі не зростає частка енергії з них у загальному виробництві. Водночас така 

загалом стала позитивна динаміка спостерігається в Німеччині та Італії, а також 

в Іспанії (за певного зниження показника в 2011 – 2012 роках). Більш детальна 

інформація щодо інших країн Європи надана в додатку Д. 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка обсягів виробництва енергії з ВДЕ за окремими країнами 

Джерело: розроблено автором за даними [295] 

 

Відповідно до даних [295] при поступовому збільшенні потужності ВДЕ 

в Україні виробництво не має такої самої тенденції. Так, у 2014 році в Україні 

було вироблено 10,3 ТВт·год електроенергії при загальній потужності 6 ГВт, 

а вже наступного року – 7,1 ТВт·год при загальній потужності 6,1 ГВт, тобто 

скорочення виробництва на 31,1 %. Така сама тенденція спостерігалася, зокрема, 
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у загальному виробництві електроенергії за всіма видами гідроелектростанцій: 

зменшення з 9,3 ТВт·год у 2014 році до 7 ТВт·год у 2015 році, або на 24,7 %. 

Аналогічна ситуація спостерігалася і в загальному виробництві електроенергії 

у сонячній енергетиці з 483 ГВт·год у 2014 до 475 ГВт·год у 2015 році 

(відповідно 1,6 %). Це також вказує на те, що наявний в Україні потенціал 

ще не використовується повною мірою. 

Важливим стимулом для розвитку ВДЕ є зменшення вартості 

їх компонентів. Так, фотоелектричні модулі в 2016 році коштували в середньому 

на 68 % нижче у порівнянні з 2010 роком. В період між 2010 та 2014 роками 

вартість будівництва комерційних сонячних електростанцій загального 

призначення знизилася на 29-65 % в залежності від регіону світу. Вартість 

виробленої електроенергії на таких електростанціях зменшилася вдвічі з 2010 

по 2014 роки: з 0,12-0,16 до 0,06-0,08 дол. США за кВт·год відповідно. Вартість 

сонячних систем в приватних домогосподарствах зменшилася на 40-60 % 

і склала 0,14-0,46 дол. США за кВт·год у середньому в світі. Вартість 

електроенергії, виробленої вітровими електростанціями, знизилася на 7 % 

протягом 2010 – 2014 років і склала 0,06-0,12 дол. США за кВт·год. 

Для порівняння: електроенергія, яка вироблена з використанням викопного 

палива, коштувала 0,045-0,14 дол. США за кВт·год. [298]. 

Одним із індикаторів, який може бути розрахований, є викиди СО2. За умови 

вартості збитків 20-80 дол. США за тонну СО2 вартість виробництва 

електроенергії на викопному паливі підвищується на 0,01-

0,13 дол. США за кВт·год в залежності від країни та технології. Відповідно 

до аналізу 26 країн світу (3/4 світового споживання електроенергії), який був 

зроблений IRENA [358], вартість електроенергії, що вироблена з використанням 

викопного палива, з урахуванням ресурсно-екологічних та соціальних факторів 

буде складати від 0,07 до 0,19 дол. США за кВт·год. При цьому тарифи 

на електроенергію для приватних споживачів в Європі в 2015 році були від 0,331 

в Данії до 0,104 в Болгарії дол. США за кВт·год, для промисловості середнє 

значення тарифу для країн ЄС (EU-28) склало 0,13 дол. США за кВт·год. В США 
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тарифи в середньому в 2016 році склали для приватних користувачів 0,13 

та для промисловості – 0,07 дол. США за кВт·год. В Україні в 2016 році тариф 

на електроенергію в залежності від споживача, а також класу напруги склав 

від 0,028 до 0,076 дол. США (по курсу НБУ на 13 листопада 2016 року) [105, 298, 

336, 353]. 

Виходячи із зазначених вище розрахунків, відповідно до статистичних 

даних Державної служби статистики України загальна сума збитків 

навколишньому природному середовищу та здоров’ю людини, яка спричинена 

всіма ТЕС, лише по показнику викидів СО2 знаходиться в межах 0,06-

0,88 млрд дол. США [98, 110]. 

Розвиток сонячної та вітроенергетики базується на сучасних технологіях, 

які з кожним роком підвищують ККД систем та збільшують межі 

їх застосування. Це напівпровідникові технології для виготовлення 

фотоелектричних панелей, а також технології для побудови контролерів заряду 

та інверторів, які перетворюють постійний струм на змінний. 

У вітроенергетичній галузі це технології побудови генераторів, лопатей 

та підвісів. Важливим фактором є також побудова оптимальної системи 

для передачі електроенергії в загальну мережу та розвиток окремих мереж 

для ВДЕ. Лідерами у виробництві обладнання для сонячної та вітроенергетики є 

Китай, Німеччина, Японія та США. В Україні також є заводи з виробництва 

фотоелектричних панелей та генераторів, існують потенційні можливості 

виробництва обладнання для сонячної та вітроенергетики [300, 358]. 

Чим більш заможне суспільство, тим більше енергії воно споживає на душу 

населення. Громадяни багатших країн купують більш енергоємні товари 

народного споживання, використовують частіше приватний транспорт, більше 

подорожують, мають більш енергоємну інфраструктуру в своїх помешканнях. 

Взаємозв’язок між ВВП на душу населення та використанням енергії, зокрема 

споживанням електроенергії для декількох країн світу за 2014 рік, показано 

на рис. 2.8. Значення ВВП на малюнку скориговані з урахуванням купівельної 

спроможності дол. США у відповідних країнах. Існує прямий зв’язок 



 

 

84 

між багатством нації і споживанням енергії. Країни, що входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку (The Organisation for Economic 

Cooperation and Development, OECD), яка охоплює більшість промислово 

розвинених багатих країн, мають значно вищий ВВП на душу населення 

та споживають значно більше електроенергії на душу населення, ніж країни, 

що розвиваються [24, 378]. 

 

 

Рис. 2.8. Залежність між споживанням енергії на душу населення w та ВВП 

на душу населення g за 2014 рік 

Джерело: розроблено автором за даними [24, 376, 379] 
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На даному графіку залежності між загальним споживанням електроенергії 

та ВВП відібрано країни з різним рівнем економічного розвитку, виробництвом 

та споживанням енергії та впровадженням ВДЕ, рівнем та тривалістю життя. 

Залежність представляє собою поліном 6-го ступеня з R² = 0,9: 

 

g = –9,19·10-20·w6 + 5,92·10-15·w5 – 1,39·10-10·w4 + 1,46·10-6·w3 – 6,66·10-3·w2 + 

15,21w + 289,46                (2.1) 

 

Як ми бачимо, існує прямий зв’язок між показником споживання енергії 

та ВВП, який показує розвиненість економіки держави. Найбільший ВВП 

та найбільший показник споживання енергії на душу населення має Норвегія. 

Це пов’язано, насамперед, із прогресивною системою державного менеджменту, 

особливо в галузях енергетики та охорони навколишнього природного 

середовища, а також значними запасами корисних копалин та іншими 

природними ресурсами, невеликою щільністю населення. Також до цієї групи 

входить США, Канада. При достатній кількості природних ресурсів 

та економічній розвиненості США та Канади споживання енергії має менше 

значення через більш широке впровадження енергоефективних технологій 

та відповідно більш сучасну державну політику в цій галузі. 

Наступна група країн з меншими показниками споживання енергії та ВВП 

– це Велика Британія, Франція та Японія. В цих країнах при високому ВВП 

багато уваги приділяється впровадженню технологій енергозбереження, 

на державному рівні впроваджено енергетичні та екологічні політики, є 

нормативна база, яка спонукає обмежувати витрати енергії та природних 

ресурсів. 

До третьої групи можна віднести країни з ВВП на душу населення від 10 000 

до 20 000 дол. США, які характеризуються економіками, що розвиваються. 

До них відносяться Китай, Бразилія, Аргентина, Південна Африка, Куба, Габон 

та інші. 
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Україна належить до четвертої групи країн (разом із Індією, Сенегалом, 

Єгиптом, Парагваєм та ін.) з найменшим показником ВВП на душу населення 

(менше ніж 10 000 дол. США) та найменшим показником споживання енергії 

на душу населення (менше ніж 5 000 кВт·год/люд.).  

Наведений графік з використанням загальновживаних у літературі 

показників, а саме ВВП та споживання енергії, є віддзеркаленням реальних умов 

розвитку ВДЕ в країнах світу. Залежність цих показників викликана низкою 

економічних факторів і є свідченням того, що розвиток енергетики різних країн 

світу тісно пов’язаний з наявними природними ресурсами та традиціями 

їх використання. Разом з тим ці показники не можуть надати нам загальної 

картини, показати тенденції та зробити прогнозування розвитку ВДЕ 

в зазначених країнах. Такий розвиток, яка зазначалося, тісно пов’язаний 

з поняттям сталого використання та споживання, локалізації виробництва, 

а також енергозбереженням та енергоефективністю. Таким чином, для України 

можливим варіантом розвитку енергетики може бути ефективне впровадження 

ВДЕ за відсутності збільшення споживання енергії, при стабільному 

підвищуванні ВВП.  

На основі вивченого матеріалу можна стверджувати, що системи 

національних, європейських та міжнародних класифікацій щодо ВДЕ тісно 

пов’язані між собою як методологічно, так і інформаційно. Проведений 

розрахунок показав, що спостерігається залежність між споживанням енергії 

на душу населення та ВВП, яка представляє собою поліном 6-го ступеня.  

Важливість розвитку ВДЕ визначається на найвищому рівні лідерами G7 

та має базуватися на принципах сталого розвитку. Динамічні зміни в структурі 

енергетики найбільш розвинених країн Європи та світу утворюють тренди 

щодо зменшення використання невідновлюваних джерел енергії, що працюють 

здебільшого на викопному паливі, упровадження ВДЕ для зменшення 

негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини. Крім того 

слід зазначити, що Україна має значний потенціал розвитку ВДЕ, 

який за сприятливих умов може збільшитися до 13,2 % у 2020 році.  
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2.2 Європейські та міжнародні методики для аналізу рівня розвитку 

відновлюваних джерел енергії 

 

Методики для аналізу процесів в енергетичній галузі включають в себе 

компоненти розвитку та впровадження ВДЕ. Такі методики пов’язані 

як з обчисленням показників та параметрів, так із рекомендаціями щодо 

політики на міжнародному, європейському, регіональному, національному 

та місцевому рівнях. Такі методики також застосовуються і для прогнозу 

попиту та пропозиції, оцінки впливу енергетики на навколишнє природне 

середовища та здоров’я людини, взаємодії енергетики та економіки, системи 

планування енергетики. Методикам аналізу впровадження ВДЕ приділяється 

велика увага, тому що енергетична політика передбачає довгострокове 

стратегічне планування на всіх рівнях управління. Розробка стратегій 

розвитку енергетики та планування впровадження ВДЕ, збільшення частки 

в загальній енергогенерації має включати в себе важливі принципи 

екологічної прийнятності, розвитку конкурентних та доступних енергетичних 

ринків за умов енергетичної безпеки та незалежності, розвиток 

енергоефективності та створення енергетичних резервів. Визначення 

оптимальних напрямів розвитку енергетики на макрорівні потребує розробки 

та впровадження ефективних методик для визначення залежностей та зв’язків 

між різними елементами енергетичної системи економіки країни, зв’язків 

з іншими країнами, впливу зовнішніх факторів, а також прогнозування 

розвитку такої системи [168, 217, 221, 228, 285]. 

Фактори впливу на оцінювання енергетичного сектору та впровадження 

ВДЕ в його структурі можна виділити наступні. По-перше, зміни 

на енергетичному ринку, особливо модифікація в галузі електроніки. По-

друге, удосконалення в IT-галузі, які призводять до виробництва недорогих 

обчислювальних, в тому числі Інтернет-інструментів, що в свою чергу різко 

оптимізує обробку даних з використанням глобальних аналітичних ресурсів. 

На сьогодні капіталомісткі енергетичні проєкти, які вимагають багато часу, 
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стали більш доступними. Розуміння важливості проблеми зміни клімату 

потребує довгострокового планування наслідків використання  як енергії 

в цілому, так і впровадження ВДЕ. Це призвело до розвитку довгострокового 

аналізу, що охоплює періоди від 20 до 100 років [246, 399]. 

Для дослідження енергетичної галузі і, зокрема, ВДЕ існує низка методик, 

які охоплюють повністю її структуру, а також описують процеси зовні 

та всередині з урахуванням взаємозв’язків та зовнішнього впливу. Такі 

методики зазвичай оперують з поняттям енергетичної системи, яка є 

елементом будь-якого процесу на макрорівні. Енергетичною системою 

називається система економічних та господарських відносин у виробництві та 

споживанні енергії та енергетичних ресурсів [275]. До такої системи також 

належить ланцюг процесу (або його підмножина) від видобутку первинної 

енергії до використання кінцевої енергії для надання послуг та товарів [399]. 

Іншими словами, енергетична система охоплює комбіновані процеси 

видобутку, придбання, використання, передачі, зберігання та трансформації 

енергії в певному суспільстві або економіці [236]. Таким чином, компоненти 

методики для зображення такої системи можуть включати в себе технічні 

та технологічні, екологічні та соціальні елементи, проте більшість методик 

зосереджується на перших двох у поєднанні із загальноекономічними 

процесами. IEA була розроблена методика аналізу систем енергетичних 

технологій (ETSAP), призначена для дослідження енергетичних систем. 

Профільною установою, яка займається дослідженням енергетичних систем, є 

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (IIASA). 

Ці дослідження проводяться як для розвинених країн світу, так і для тих, 

які розвиваються [209, 284, 357]. 

Аналіз можливостей щодо переорієнтації енергосистеми України 

в напрямку ВДЕ на період до 2050 року включно було зроблено в роботі [73] 

з використанням стандартних економіко-математичних моделей типу TIMES 

[208, 213, 250, 312, 400]. Таке дослідження було зроблено з метою 

представляти можливі еволюції енергетичної системи на національному, 
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регіональному та місцевому рівнях протягом декількох десятиліть, при цьому 

не розраховуючи вірогідність цих еволюцій. В рамках лінійної квазі-

динамічної оптимізаційної моделі автори представляють три варіанти 

сценарію розвитку енергетики України, а саме: «консервативний» – 

стабілізація технологій на поточному рівні, «ліберальний» – розвиток 

енергетичного сектору за умов нормальної конкуренції, «революційний» – 

стрімкий розвиток ВДЕ до 91 % у порівнянні з базовим до 2050 року. Слід 

зазначити, що це імітаційні моделі, які були розроблені відповідно 

до стандартних інструментів і не увійшли до офіційних планів, стратегій 

та інших нормативно-правових документів [75, 116, 139, 251, 256, 287]. 

Проте такі моделі звичайно мають бути використані для законодавчого 

регулювання та практичних кроків широкого впровадження та розвитку ВДЕ 

в нашій державі. В зазначеній моделі «консервативний» сценарій є 

гіпотетичним, при якому характеристики енергетичних технологій є 

незмінними впродовж періоду до 2050 року у порівнянні з 2012 роком. При 

цьому ефективність використання енергоресурсів майже не збільшується, 

а потенційні можливості розвитку ВДЕ використовуються лише частково. 

Такий сценарій є базовим для співставлення інших сценаріїв, а саме для 

порівняння ефективності впровадження програм, стратегій та інших 

нормативно-правових документів, які сприяють технологічним 

та економічним змінам. Запропонований «ліберальний» сценарій передбачає 

наявність вільної конкуренції на енергоринку, зокрема виробництва 

обладнання, будівництва систем та генерації в галузі ВДЕ. За таких умов 

частка ВДЕ в структурі кінцевого споживання енергоресурсів (КСЕ) 

до 2050 року стане більше 30 %. «Ліберальний» сценарій має перспективи 

щодо конкурентоспроможності ВДЕ у порівнянні з іншими сценаріями 

без додаткових стимулів для розвитку ВДЕ. Упровадження політики розвитку 

ВДЕ на національному та регіональному рівнях характеризує «революційний» 

сценарій. Збільшення ВДЕ в структурі КСЕ в 2050 році може збільшитися 

на 91 %. При цьому впровадження енергоефективних технологій надасть 
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можливість скоротити потреби в енергії на 42 % у порівнянні з базовим 

варіантом. Дослідження доводить, що Україна має достатній потенціал ВДЕ, 

який, в свою чергу, забезпечить покриття попиту на всі енергетичні ресурси 

та послуги. 

Широко використовується в Європі методика на основі системи 

показників ODYSSEE-MURE. Проєкт ЄС «ODYSSEE-MURE» координується 

ADEME [374] з технічною підтримкою Enerdata [347], Fraunhofer [373], 

ISINNOVA [375] та ECN [349]. Цей проєкт підтримується програмою «Horison 

2020» [329] Європейської Комісії та є частиною діяльності EnR Club [352]. 

База даних ODYSSEE, що є компонентом методики, використовується 

для оцінювання, моніторингу та оцінки річних даних щодо 

енергоефективності та викидів СО2, які пов’язані з енергетикою. Енергетичні 

показники надаються з 1990 року (для країни ЄС-151) або з 1996 року (нові 

держави-члени ЄС 2 ). Вклади для показників надаються національними 

енергетичними агенціями чи інститутами відповідно до визначень методології 

та керівних принципів. 

Методика ODYSSEE включає в себе такі показники [175, 374]: 

− інтенсивність енергії / інтенсивність викидів CO2; 

− споживання енергії на одиницю, яке дорівнює енергоспоживанню 

з фізичними показниками (наприклад, питома витрата на тонну цементу, 

сталі та паперу); 

− індекси енергоефективності за секторами (ODEX) для оцінки 

ефективності енергоефективності (надаються у %); 

− економія енергії: кількість енергії, що заощаджується за рахунок 

підвищення енергоефективності; 

 
1 Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, Велика Британія, Данія, Ірландія, Греція, 

Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція 
2 Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, 

Болгарія, Румунія, Хорватія 
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− контрольні / цільові показники для енергоємних продуктів (сталі, 

цементу, паперу), щоб показати потенційне поліпшення на основі країн 

з найкращою продуктивністю; 

− дифузійні індикатори для моніторингу проникнення на ринок 

енергоефективних технологій. 

ODEX – це показник, який використовується в методиці ODYSSEE-

MURE для вимірювання прогресу в галузі підвищення енергоефективності 

за основним сектором (промисловість, транспорт, домогосподарства) 

та для всієї економіки (всі кінцеві споживачі). Ефективність 

енергоефективності у секторі промисловості в цілому вимірюється 

в ODYSSEE за показником ODEX. Цей індекс розраховується шляхом вагових 

тенденцій у показниках споживання енергії у 14 окремих галузях, 

використовуючи вагу їх частки у загальному споживанні промисловості  [175]. 

Скориговані показники дозволяють зробити оцінювання та порівняння 

показників в різних країнах. Наприклад, це може бути коригування 

для відмінностей в структурі, тобто з корекцією до однієї і тієї ж структури 

доданої вартості [190, 265]. 

Інший компонент методики – це база даних MURE, яка надає системну 

картину найбільш важливих заходів з енергоефективності в державах-членах 

ЄС, Норвегії, Хорватії та ЄС в цілому. База даних структурована відповідними 

секторами енергоспоживання (побутовим, сферою послуг, промисловим, 

транспортним), а також включає загальну наскрізну секцію. На рівні секторів 

основна увага приділяється окремим політичним заходам. Більш загальні 

програми, що складаються з кількох заходів в основному описані 

в наскрізному розділі MURE. Однорідність опису заходів в різних секторах 

та країнах забезпечується детальними інструкціями. Всі заходи 

класифікуються відповідно до конкретних ключових слів, як показано 

в табл. 2.2. Це дозволяє легко отримувати запити на основі визначених 

критеріїв. 
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Таблиця 2.2 

Заходи методики MURE для країн Європи щодо розвитку ВДЕ 

Параметр Пояснення 

Статус - завершений 

- поточний 

- запланований 

Рік введення рік 

Рік завершення рік 

Тип - законодавчі / нормативні (наприклад, стандарти 

для нових житлових приміщень) 

- законодавчі / інформаційні (наприклад, 

обов’язкове маркування для приладів) 

- фінансові (наприклад, субсидії) 

- фіскальні (наприклад, податкові відрахування) 

- інформаційні 

- освітні 

- кооперативні (наприклад, добровільні угоди) 

- податкові (на енергію або викиди CO2) 

Цільове кінцеве використання 

та основні учасники політичних 

заходів 

опис 

Кількісний вплив, заснований 

на кількісних або експертних 

оцінках 

- низький 

- середній 

- високий 

Використання кінцевого 

споживання та кількісний вплив 

заходів політики, пов’язаних 

з конкретним кінцевим 

використанням  

опис 

Джерело: розроблено автором на основі [189, 265] 

 

З метою аналізу політичних заходів для окремої країни цією методикою 

у базі даних MURE існують дві додаткові категорії. Наприклад, якщо заходи 

включені до Національного плану заходів щодо підвищення енергоефективності 

(National Energy Efficiency Action Plans, NEEAP) країн ЄС відповідно 

до попередньої Директиви ЄС щодо енергоефективності та обслуговування 

(2006/32/ЄС) [182] та Директиви щодо енергоефективності (2012/27/ЄС) [184], 

вони класифікуються як «Метод NEEAP» [138, 271]. 
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Також методика дозволяє провести відмінність між різними версіями 

NEEAP (1, 2 та 3) та звітністю щодо схем зобов’язань по енергоефективності 

та альтернативних заходів відповідно до статті 7 Директиви 

щодо енергоефективності [140, 141, 169, 215]. 

Зазначена методика дозволяє легко ідентифікувати політичні заходи, 

про які повідомляється в рамках NEEAP та відповідно до статті 7 Директиви 

щодо енергоефективності, а також зробити аналіз окремого документу. Для того 

щоб відокремити загальноєвропейські заходи, загальні для всіх країн (головним 

чином Директиви ЄС), від національних заходів, в базі даних MURE був 

визначений набір заходів «ЄС». Таким чином, на прикладі цієї методики ми 

бачимо, що для впровадження нової енергетичної політики та сприяння розвитку 

ВДЕ необхідне системне оцінювання та моніторинг енергетичних показників, 

а саме: енергетичних потоків, показників сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку, 

показників впливу підприємств енергетики на навколишнє природне середовище 

та здоров’я людини. 

IRENA використовує методологію нормованої вартості електроенергії 

(Levelised Cost of Electricity, LCOE) [299, 358]. Така вартість електроенергії 

технологій ВДЕ нормується відповідно до технології, країни та проєкту на основі 

ВДЕ, капітальних та експлуатаційних витрат та співвідношення ефективності / 

ефективності технології. Підхід, який використовується в IRENA, базується 

на аналізі дисконтованих грошових потоків (Discounted Cash Flow, DCF). 

З огляду на капіталомісткий характер більшості технологій виробництва ВДЕ 

та той факт, що витрати на паливо є низькими або нерідко нульовими, 

середньозважена вартість капіталу (WACC) часто також називається 

дисконтною ставкою. Вона також використовується для оцінки впливу проєкту 

на показник нормованої вартості електроенергії. Під час розробки підходу 

до моделювання показника нормованої вартості електроенергії слід враховувати 

багато можливих компромісів. Підхід, що пропонує IRENA, є відносно 

спрощеним, враховуючи той факт, що модель повинна бути застосована 

до широкого спектру технологій у різних країнах та регіонах. Проте це має 
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додаткову перевагу, адже аналіз є прозорим і легко зрозумілим. Крім того, більш 

детальний аналіз нормованої вартості електроенергії призводить до суттєвого 

збільшення накладних витрат з точки зору деталізації необхідних припущень. 

Це часто створює враження більшої точності, але коли неможливо застосувати 

модель з припущеннями або диференціювати припущення на основі даних 

реального світу, точність значно зменшується. Формула, що використовується 

для обчислення технології ВДЕ, виглядає таким чином: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡+𝑀𝑡+𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

     (2.2) 

 

де LCOE – середня тривалість життєвого циклу нормованої вартості виробництва 

електроенергії; це є інвестиційні витрати у році t; 

Mt – витрати на експлуатацію та технічне обслуговування в році t; 

Ft – витрати палива у році t; 

Et – виробництво електроенергії у році t; 

r – облікова ставка; 

n – тривалість життя системи [304, 358]. 

Інша методологія, яка може бути застосована в галузі ВДЕ, була 

запропонована в роботі [93], де було проведено аналіз положень до розрахунку 

питомої енергомісткості валового продукту та знайдено два відмінні показники, 

а саме: первинної та кінцевої енергомісткості продукції та їх співвідношення. 

Розрахунок інтегрального показника надається, зокрема, в роботі [29]: 

 

𝐼 =  ∑(
𝛿𝑖

∑ 𝛿𝑖
𝑚
𝑗=1

× ∑
𝛿𝑖𝑧

∑ 𝛿𝑖𝑧
𝑛
𝑧=1

× 𝑥𝑖𝑗𝑧)

𝑛

𝑧=1

𝑚

𝑖=1

 
 

(2.3) 

  

де 𝑥𝑖𝑗𝑧 − кількісна стaндapтизoвaнa oцiнкa z-гo лoкaльнoгo показника оцінки i-ї 

складової j-гo об’єкта; 

𝛿𝑖𝑧 − дисперсія z-гo показника; 
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m – кількість складових, за дoпoмoгoю яких оцінюється iнтегpaльний показник 

об’єкта; 

n – кількість показників, за дoпoмoгoю яких оцінюється i-та складова об’єкта. 

Як один із показників енергоефективності країни часто використовується 

показник енергоємності в зв’язку з тим, що значення енергоємності легко 

розрахувати із загальнодоступних показників як відношення загальної 

пропозиції енергії (ЗППЕ) до валового внутрішнього продукту (ВВП). Проте слід 

зазначити, що країни з низьким показником енергоємності можуть мати 

як високі, так і низькі показники енергоефективності [10, 29, 93]. 

Методики розрахунку ризиків для здоров’я та життя людей [120], 

які виникають від техногенного забруднення підприємствами енергетики, також 

мають велике значення для статистичного оцінювання розвитку ВДЕ. 

Такі показники надають реальну картину при розробці державної енергетичної 

політики, в рамках якої необхідно проводити оцінювання наслідків 

функціонування різних джерел енергії. Такі дослідження підтверджують 

перевагу ВДЕ та важливість їх розвитку. 

Стокгольмським інститутом довкілля розроблена власна методика на основі 

системи планування ВДЕ, яка має назву LEAP, що використовує свої показники 

в рамках програмного інструменту для аналізу енергетичної політики та оцінки 

впливу на пом’якшення наслідків зміни клімату [362, 377]. А в США 

на державному рівні застосовується методика на основі Національної системи 

моделювання енергії (NEMS). Дана методика включена до державної політики 

США, яку очолює Департамент енергетики (DOE). Методика дає можливість 

обчислювати рівноважну ціну та кількість палива для енергетичного сектору 

США. Для цього програма ітераційно вирішує послідовність лінійних програм 

та нелінійних рівнянь. NEMS використовується для явного аналізу 

та моделювання попиту, зокрема для визначення споживчих технологій 

у житловому та комерційному секторах будівництва. NEMS використовується 

для щорічної підготовки енергетичної програми, в який міститься компонент 

ВДЕ [148, 206, 386, 389]. 
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Найбільш повна система показників для оцінювання відновлюваної 

енергетики представлена в дослідженнях міжнародних організацій Євростат 

[353], IRENA [291, 294], REN21 [300], секретаріату Енергетичної хартії щодо 

політики та програм України в галузі енергоефективності [231], Міністерства 

енергетики США [385], IEA [376], Вуппертальського інституту клімату, довкілля 

та енергії (Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy) [388] та Еко-

Інституту (Öko-Institute e.V.) [363], публікаціях ООН, зокрема «Monthly Bulletin 

of Statistics» [266] та «World Economic Situation and Prospects» [392], публікаціях 

«Main Economic Indicators» (OECP) [280], «Oil Market Report» (IЕА) [267], 

«Monthly Oil Survey» (IЕА) [268], звітів Міжнародного валютного фонду «World 

Economic Outlook» [391] та в інших.  

Показники ефективності в дослідженні сучасного стану ВДЕ виходять 

з офіційних даних міжнародних та європейських організацій, а саме: IRENA, 

IEA, а також Євростату. Встановлені потужності по окремих джерелах ВДЕ, 

які вимірюються в абсолютному вираженні (МВт), відносять до абсолютних 

показників. Ці показники використовуються в оцінюванні ефективності політик 

розвитку ВДЕ. Проте неможливо отримати від даного показника рекомендації 

щодо використання або особливостей з’єднання з мережею, а також коефіцієнтів 

з навантаження. Відповідно до цього, аналітиками проводиться і оцінка 

виробленої електроенергії. Виникає складність отримання точних даних щодо 

іншого показника, а саме генерації, який базується, насамперед, на вимірі 

електроенергії (МВт·год/рік). На відміну від індикатора ефективності IEA, 

який вимірює прогрес в оцінці реалізованого потенціалу у 2020 році, 

використовуючи для цього поточний рік за базовий сценарій, інший індикатор – 

індикатор впливу політики (ІВП) – здійснює оцінку прогресу у підготовці 

прогнозу IEA «World Energy Outlook» (WЕО) у 2010 році до 2030 року, 

розпочинаючи з базового року, а саме – 2005. Значення даного індикатору 

виражається у відсотковому розриві між поколіннями у базовому році 

та прогнозу WEO 2030 у будь-якому конкретному році [197, 395]. 
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Умови оцінювання політики концептуально змінюються при застосуванні 

прогнозів WEO. При цьому ІВП фокусується на прогнозі WЕО 

для стабілізування глобальної концентрації СО2 (450 частин на мільйон) 

з відносним ступенем розгортання в регіональному та національному контексті, 

що відображає місцеві ліміти технологічних витрат. Відповідно до цього 

пріоритети політики визначають найбільш актуальний у різних ситуаціях підхід. 

Оцінювання реалізованого потенціалу і прогнозу вимагає вичерпних техніко-

економічних даних для показників ефективності та впливу. Можливості 

проведення моделювання енергетичної системи з урахуванням соціальних 

та політичних аспектів є необхідною складовою цих процесів. 

Зазначені показники для кожної країни свідчать про ефективність політики 

при порівнянні з іншими країнами. Показники використовуються для різних груп 

країн, наприклад, ЄС, де учасники здійснюють поділ цілей ВДЕ та мають схожі 

економічні умови та нормативно-правове регулювання. Це підкреслює 

важливість проведення ідентифікування та одночасного оцінювання 

рівноправних країн [22, 197, 311, 372]. 

Незважаючи на те, що методології зосереджені на «чистій енергії», «сталій 

енергетиці» або «низьковуглецевих технологіях», їх масштаби значно 

змінюються відповідно до їх конкретної мети. Так, IRENA, яке здійснює оцінку 

готовності до впровадження ВДЕ, використовує для оцінювання тільки 

індикатори ВДЕ. Проте в світі також використовуються методики, 

які розглядають технології послаблення наслідків і адаптування в економіці 

країни [238]. 

Деякі методології зосереджуються на політиці виявлення фінансових 

ресурсів та інших факторах з метою забезпечення «сприятливого середовища» 

для розгортання технологій, зокрема технологій ВДЕ. Світовий банк застосовує 

методологію RISE для дослідження інвестицій та законодавства в галузі ВДЕ. 

Регуляторні показники для сталого енергозабезпечення є основою 

для оцінювання політики та регуляторної підтримки кожного з трьох основних 
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напрямів вільного та сталого доступу до сучасної (в тому числі «зеленої») 

енергії, енергоефективності та відновлюваної енергії.  

З 27 показників, які охоплюють 111 країн і становлять 96 % населення 

усього світу, RISE надає орієнтири, щоб допомогти органам влади оцінити 

галузеву політику та регуляторну базу у порівнянні з регіональними 

та глобальними викликами та розробляти нормативно-правову базу, 

яка б сприяла досягненню цілей у галузі сталої енергетики. Кожен індикатор 

RISE віддзеркалює той чи інший елемент політики, який є важливим 

для інвестування. Як, наприклад, планування та запровадження спеціальних 

стимулів або програм підтримки, а також забезпечення фінансово надійних 

комунальних послуг. Індикатори RISE класифікують країни в зеленій зоні 

як сильні, в жовтій зоні – як середні, в червоній зоні – як слабкі. Такий список 

оновлюється кожні два роки. Майбутній доповнюючий спільний звіт «Global 

Tracking Framework» Світового банку та IEА має відслідковувати, як країни 

виконують свої цілі щодо сталої енергетики [156, 305]. 

IEA застосовує свої підходи, що сприяють формуванню системи 

методології CETAM, яка призначена для надання чіткої, прозорої інформації 

про ринки екологічно чистих енергетичних технологій. CETAM базується 

на попередній роботі IEA щодо оцінки показників та технологій та на інших 

оцінках. Її основна мета – допомогти агентствам та банкам, таким як ЄБРР, 

визначити найбільш перспективні технології для підтримки політики 

та інвестицій. 

Методологія враховує потенційні проблеми, пов’язані з наявністю 

та узгодженістю даних у різних країнах. Наприклад, для оцінки 

використовується підхід «зверху донизу», вивчаючи дані споживання енергії 

на національному рівні для визначення пріоритетних секторів і кінцевих цілей, 

а також експертні оцінки. Основним користувачем CETAM є ЄБРР з метою 

оцінювання інвестування у сучасні технології. У табл. 2.3 подано порівняльну 

характеристику різних методологій. Основною відмінністю СЕТАМ є те, 
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що вона розглядає в сукупності технології ВДЕ та енергоефективності [158, 166, 

192]. 

Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика існуючих міжнародних методологій щодо 

оцінювання розвитку ВДЕ 

Установа (назва 

методології) 
Світовий банк 

(RISE) 
E&Y RECAI IRENA IEA (СЕТАМ) 

Б
аз

а 
д

л
я
 о

ц
ін

к
и

 с
та

н
у
 

в
ід

н
о
в
л
ю

в
ан

о
ї 

ен
ер

ге
ти

к
и

 

Технічні рівні 

проникнення 

- - - + 

Майбутня 

оцінка 

технологій 

- + + + 

Технічна 

оцінка 

вартості 

- + - + 

Політичне 

регулювання 

+ + + + 

Сфера застосування Оцінка сталої 

енергетики 

(ВДЕ, енерго-

ефективність, 

доступ 

до енергії) 

Оцінка ВДЕ Для програми 

та планування 

тренінгів з 

енергетики 

Технології 

ВДЕ та енерго-

зберігаючі 

Ціль Вимірювання 

підтримки 

сталої 

енергетики 

Оцінка 

«привабли-

вості» для 

інвестицій 

у ВДЕ 

Допоміжні 

країни 

визначають 

технології 

використання 

ВДЕ для 

розгортання 

в коротко-

строковому 

та середньо-

строковому 

періоді 

Оцінка ринків 

екологічно 

чистої 

енергетичної 

технології, 

включаючи 

технології 

ВДЕ, їх 

проникнення 

на ринок 

та сприятливі 

умови 

«+» – наявність; «-» – відсутність. 

Джерело: складено автором за даними [107, 192, 305, 350, 358] 

 

Під час збору інформації, IEA отримує необхідні дані для розрахунку 

СЕТАМ від країн, що мають звітуватися безпосередньо перед нею. Кожна 

країна заповнює типову форму за методикою IEA щодо постачання енергії. 
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Методологія СЕТАМ зосереджується на енергопостачанні, потребах 

промислового, будівельного та транспортного комплексу. Результатами даної 

методології є: оцінювання пріоритетності екологічно чистих енергетичних 

технологій, які мають відповідати конкретним цілям відповідної країни; 

формування показників щодо вимірювання розповсюдження на ринку 

та впливу таких технологій на енергопостачання та попит; можливість 

проведення якісної оцінки сприятливого середовища, що може 

використовуватися щодо пріоритетних екологічно чистих енергетичних 

технологій [166]. 

Методологія СЕТАМ складається із трьох етапів для контролю за рівнем 

проникнення технологій: пріоритезація, аналіз показників, моніторинг. 

Пріоритезація – це визначення пріоритетів щодо тих технологій енергії, 

які необхідно вимірювати та контролювати на підставі цілей політики 

та місцевих обставин, а також оцінка ринкових умов для кожної технології 

ВДЕ в межах країни. Аналіз показників – це прийняття рішення щодо способу 

вимірювання проникнення технологій, включаючи форму метрик та варіанти 

конструювання даних, які є необхідними для послідовного розрахунку 

показників та для розрахунку їх у часі. Таким чином, по завершенні кроку 

встановлюються показники для кожної технології пріоритетів. Моніторинг – 

це визначення тривалості часу між процесами збору даних, системами 

та процесами, яка необхідна для інтерпретації показників та тенденцій 

(із врахуванням потенційної спроможності моделювання) та обрання способів 

передачі інформації. Окрім моніторингу тенденцій у галузі, що пов’язана 

з підвищенням енергоефективності та впровадженням технологій 

відновлюваної енергії, необхідно проаналізувати ключові особливості 

сприятливого середовища [156]. 

Методологія «Стала енергетика для всіх» (Sustainable Energy for All) 

розроблена та впроваджена ООН. Система представляє собою партнерство 

між урядами, приватним сектором та громадянським суспільством з багатьма 

зацікавленими сторонами, що організовано Генеральним секретарем ООН 
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у 2011 році. Ініціатива має три взаємопов’язані цілі, які мають бути досягнуті 

до 2030 року:  

1. Забезпечити універсальний доступ до сучасних енергетичних послуг;  

2. Подвоїти загальну швидкість підвищення енергоефективності;  

3. Подвоїти частку ВДЕ у загальному виробництві енергії в світі. Ці цілі є 

взаємодоповнюючими та підтримують «Десятиріччя сталої енергетики 

для всіх» 2014 – 2024 років, як це було оголошено Генеральною 

Асамблеєю ООН [324, 325, 369]. 

Статистична комісія ООН (СКООН), що створена у 1947 році, є 

найвищим органом світової статистичної системи. Вона об’єднує керівників 

статистичних організацій країн-членів ООН [384]. Економічна і соціальна 

рада ООН (ЕКОСОР) та СКООН сприяють розвитку національних 

статистичних систем країн-членів ООН, в тому числі через роботу 

спеціалізованих агентств ООН. Ними проводиться робота із вдосконалення 

статистичної методології статистики, підвищення порівняності національних 

статистичних даних [338]. 

IEA спільно із Євростатом було розроблене «Керівництво з енергетичної 

статистики» [193] у 2007 році, яке систематизувало та доповнило наявні 

документи ООН. Загальна стандартизація та уніфікація системи показників 

енергетичної статистики та упорядкування заповнення анкет, які щорічно 

розсилаються країнам-партнерам IEA, стали ключовими механізмами 

отримання достовірної та регулярної статистичної бази щодо ВДЕ. 

Також при координації СКООН було видано та затверджено такі 

документи: «Концепції та методи енергетичної статистики у зв’язку 

з розрахунком енергетичних показників» (1982) [170], «Енергетична 

статистика. Визначення, одиниці виміру та коефіцієнти перерахунку» (1987) 

[195], «Енергетична статистика: керівництво для країн на шляху розвитку» 

(1991) [194], «Міжнародні рекомендації із статистики енергетики» (2016) 

[234]. 
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Міжнародні «Рекомендації з енергетичної статистики» містять 

визначення максимальної чистої електричної потужності, що поставляється 

з усіх підприємств, які працюють в конкретній галузі. Проте, маючи джерела 

живлення на допоміжних пристроях станції, можливі певні втрати на самих 

трансформаторах, які обліковуються невід’ємно від станції. Такі дії 

не передбачають виникнення обмежень, пов’язаних із взаємоз’єднанням 

з мережею. Трансформаційні та транспортні потужності при цьому 

не включаються. Сума всіх наявних потужностей окремих установок, 

які безпосередньо працюють тривалий період часу за день, формують 

максимальну чисту потужність. Більшість країн наводять числові значення 

щодо технологій у згорнутому вигляді, що відповідають сукупній потужності, 

встановленій у кінці календарного року [358, 376]. 

Міжнародна організація IRENA надає системну інформацію щодо ВДЕ 

в різних країнах світу по розділам. Дані, які використовуються для IRENA, 

представлені різними джерелами (табл. 2.4). Більшість даних є офіційною 

статистикою, наданою країнами IRENA за допомогою анкети статистики щодо 

ВДЕ під час щорічного збору даних або з офіційних публікацій. У звітах 

відображаються останні дані щодо ВДЕ. Наразі дані збираються за чотирма 

різними темами, кожна з яких представлена на різних «інформаційних панелях 

даних»: 

1. Потенціал ВДЕ; 

2. Освіта в галузі ВДЕ ; 

3. Робочі місця в сфері ВДЕ; 

4. ВДЕ порівняно з вартістю електроенергії.  

Якщо офіційна статистика недоступна, статистичні дані доповнюються 

оцінками IRENA або даними третьої сторони, наприклад, від галузевих 

асоціацій [294, 295]. 
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Таблиця 2.4 

Основні показники методології IRENA 

Показник Оцінка показника 

Встановлена 

потужність (МВт) 

Найпростіший показник, невисокі вимоги до даних 

Не фіксує експлуатаційні показники. 

Вироблена 

електроенергія 

(МВт·год) 

Низькі вимоги до даних. 

Відображає експлуатаційні показники. 

Індикатор 

енергоефективності 

ЄС 

Розподіл заходів, які досягнуті у певний рік, у відсотках 

від нереалізованого потенціалу, який розрахований до 2020 року. 

Потребує значних матеріальних та людських витрат для оцінки. 

Індикатор впливу 

політики 

Розподіл заходів, досягнутих у відповідному році, необхідний 

для прогнозів IEA WEO 450. 

Індикатор стану 

розгортання 

Оцінює параметри національних ринків. 

Містить значні вимоги до даних та їх аналізу. 

Джерело: за даними [295, 358] 

 

Звіт надає повний огляд ринку ВДЕ, промисловості, інвестицій та розробки 

політики в усьому світі. Дані збирають більш ніж 500 співробітників 

та дослідників, проводяться регіональні аналізи для регіональних звітів MENA 

[262], ECOWAS [346], SADC [368], EAC [345]. Найсвіжіші дані про стан 

відновлюваної енергетики кожної окремої країни можна отримати за допомогою 

інтерактивної карти REN21. Ця карта була створена для полегшення доступу 

до знань з ВДЕ широкому колу зацікавлених сторін у енергетичному секторі 

та за його межами. REN21 активно співпрацює з іншими міжурядовими 

організаціями, такими як IEA, Світовий банк та IRENA. Повний перелік 

показників у галузі енергетики та, зокрема, розвитку ВДЕ, що розроблені 

та використовуються міжнародними агентствами, організаціями та установами, 

надаються в додатку Е.  

В Україні оцінкою сучасного стану ВДЕ та їх просуванням в системі 

державного управління займається Державне агентство з енергоефективності 

та енергозбереження України [97]. Проте самостійних досліджень організація 

не проводить. Інформація щодо біоенергетики передається до агентства 

за допомогою Біоенергетичної асоціації України [96]. Вітроенергетика 
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та сонячна енергетика представлена дослідженнями Інституту відновлюваної 

енергетики Національної академії наук України [100]. 

Дослідження показників відновлюваної енергетики вимагає створення 

методологічних вимог, в основу яких можна покласти поняття циклічності 

економіки та законів розвитку технічних систем. Економічний цикл представляє 

собою рух валового внутрішнього продукту (ВВП) вниз і вгору навколо його 

тривалої тенденції зростання. Незважаючи на часто застосовувані терміни 

циклів, ці коливання в економічній діяльності не демонструють рівномірної 

або передбачуваної періодичності. Показники ВДЕ будуть також знаходитися, 

з одного боку, в системі коливання фаз. Такі коливання будуть 

супроводжуватися змінами в структурі енергетичної галузі, зокрема у динаміці 

цін, обсягах виробництва та продуктивності, співвідношенні доходів 

та продуктивності праці, а також змінами в соціальній сфері. З другого боку, 

показники ВДЕ змінюються відповідно до теорії розвитку технічних систем. 

Тобто певна технологія з часом має повністю насичити ринок, стати дешевою, 

популярною, доступною, а далі поступово губити свої позиції на ринку 

та у відповідній сфері застосування [69, 154, 255]. 

Необхідно поєднувати різні методології з різних галузей знань. 

Щоб розуміти комплексно систему оцінювання розвитку ВДЕ, необхідно 

піднятися в надсистему та подивитись ззовні на методологію та показники. 

Відповідно до теорії розвитку технічних систем Альтшуллера, вичерпавши 

можливості розвитку, система включається в надсистему в якості однієї з частин; 

при цьому подальший розвиток йде на рівні надсистеми. Тобто технічна система 

підіймається на якісно новий рівень, стаючи підсистемою більш загальної 

системи [1]. Такі науки, як охорона навколишнього природного середовища, 

фізика знаходяться в тісному взаємозв’язку із питанням статистичного 

оцінювання розвитку ВДЕ, тому частина показників, яка аналізується, 

відноситься до цих або інших наук. 

Взаємозв’язок між економічним зростанням та екологічною сталістю був 

досліджений С. Кузнєцем, якій стверджував, що по мірі зростання економічних 
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показників у країнах, що розвиваються, показники соціальні спочатку 

знижуються, а згодом швидко зростають. Ним було запропоновано так звану 

«екологічну криву», яка може бути використана для пояснення взаємозв’язку 

між розвитком енергетичної структури та її впливом на навколишнє природне 

середовище [242, 243].  

Цикли в енергетиці, так як і в економіці взагалі, утворюють процеси різної 

активності, які мають періодичний характер. Відповідно до П. Самуельсона, 

існують такі фази індустріального циклу: «стиснення», «оживлення», 

«експансія» та «пік» [106]. Відповідно до К. Макконнелл та С. Брю існують такі 

фази циклу: «пік», «спад», «депресія», «оживання» [260]. Визначення 

циклічності енергетичної галузі та, відповідно, відновлюваної енергетики 

передбачає вивчення сезонності, яка впливає на діяльність енергогенеруючих 

систем. А саме, визначення циклічності енергетичного ринку [186]. Циклічність 

в енергетичній галузі і, відповідно, у сфері ВДЕ супроводжується зростаючим 

трендом, в рамках якого, з одного боку, цикл є коливанням навколо тренду, 

з іншого боку, певні технології насичують ринок і витісняються іншими більш 

ефективними технологіями [24, 67, 69, 255]. 

Світова енергетична рада (World Energy Council) використовує для аналізу 

енергетичного компонента економіки країн показник, який має назву індекс 

енергетичної трилеми (Energy Trilemma Index). Відповідно до цього показника 

надаються характеристики 130 країн-членів Світової енергетичної ради, для яких 

доступні офіційні дані [396, 397, 398]. Визначення енергетичної сталості 

Світовою енергетичною радою базується на трьох основних вимірах: 

енергетичній безпеці, енергетичній рівності (рівності прав та доступності 

до джерел енергії) та екологічній сталості. Разом вони становлять «трилему» 

(trilemma), а досягнення високої продуктивності для всіх трьох компонентів 

показника означає складні переплетені зв’язки між державним та приватним 

сектором, урядовим та регуляторним, економічними та соціальними чинниками, 

національними ресурсами, екологічними проблемами та життям індивідуума. 
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Показник представлений у вигляді площини, що рухається всередині 

піраміди (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Схематичне представлення показника енергетичної трилеми для України 

в 2017 році 

Джерело: складено автором за даними [396, 397, 398] 

 

Показник енергетичної трилеми визначає параметри з точки зору 

здатності забезпечувати безпечну, доступну і екологічно сталу енергетичну 

систему. Крім того, країнам нараховується балансове значення, яке показує, 

наскільки добре країна балансує між трьома вимірами енергетичної трилеми 

та визначає країни з найвищим рівнем результатів. Показники рейтингу 

індексу базуються на низці наборів даних, які фіксують як енергетичні 

показники, так і контекст цієї енергетичної ефективності. Енергоефективні 

показники враховують пропозицію та попит, доступність та доступ до енергії, 
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а також екологічний вплив виробництва та використання енергії у країні. 

Контекстні показники враховують більш широкі умови енергоефективності, 

включаючи здатність країни забезпечувати послідовну, передбачувану 

та стабільну політику та регуляторні рамки, ініціювати дослідження, розробку 

та демонстрацію (RD & D) та інновації, а також залучати інвестиції. Щороку 

Світова енергетична рада спільно з глобальним консультантом Олівером 

Вайманом (Oliver Wyman) та разом з Центром глобальних ризиків компанії 

Marsh & McLennan, починаючи з 2010 року, готує індексну методологію, 

яка була оновлена та переглянута в 2016 році, щоб відобразити мінливий 

енергетичний ландшафт. Методологія фокусується на трьох вимірах трилеми 

енергії, але посилюється за рахунок трьох основних змін. По-перше, 

переглянута методологія розширює сферу охоплення показників, 

щоб забезпечити більш інклюзивний рейтинг енергетичного сектору 

з більшою увагою до різноманіття енергопостачання. По-друге, оцінка 

так званої «енергетичної справедливості» посилюється за рахунок включення 

заходів щодо якості постачання та доступності більш широкої кількості 

енергоресурсів, включаючи витрати на електроенергію, природний газ 

та дизельне паливо. Нарешті, переглянутий індекс включає в себе вивчення 

сталості енергетичної системи країни з показниками енергозбереження 

та здатністю країни підготуватися та відновити енергетичну інфраструктуру 

після різноманітних економічних шоків [393, 394, 397, 398]. 

Категорії показників складаються з такого набору з відповідним 

відсотком внеску до загального показника. Загалом є 35 показників, 

які складаються з 71 параметру (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Структура показника енергетичної трилеми 

Показник Вага Складові показнику Вага 

Енергетична безпека 30 % Безпека постачання енергії 15 % 

Сталість 15 % 

Енергетична рівність 30 % Доступ 10 % 

Якість постачання 10 % 

Доступність та конкурентоспроможність 10 % 
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продовження таблиці 2.5 

Екологічна сталість 30 % Продуктивність енергоресурсів 10 % 

Викиди парникових газів 10 % 

Викиди CO2 10 % 

Особливість країни 10 % Послідовна та передбачувана політика 2 % 

Стабільне регуляторне середовище 2 % 

Ініціативи, які дозволяють здійснювати 

науково-дослідні роботи та інновації 

2 % 

Інвестиційний клімат 2 % 

Забруднення повітря та негативний вплив 

на землю та воду 

2 % 

Джерело: складено автором за [396, 397, 398] 

  

В таблиці 2.5 зазанчається, що особливості країн мають лише 10 % 

від загальної ваги показника, в той час як енергетична безпека, енергетична 

рівність та екологічна сталість мають по 30 %. В методичних положеннях 

розглянуті показники мають всього три рівня розгалуженості, два з яких 

наведено в таблиці.  

За даними показнику трилеми за 2017 рік Україна перебувала на 48 місці 

зі 130, покращивши свою позицію порівняно із 2016 роком (63 місце) 

та 2015 роком (65 місце). Показник трилеми України такий: ABD (11, 63, 102). 

Для порівняння, в Данії, яка є країною-лідером за цим показником, трилема 

виглядає таким чином: ААА (1, 12, 4), а в Нігері, що посідає останнє місце – DDD 

(124, 125, 121). Динамічні зміни показника трилеми пов’язані із широким 

упровадженням ВДЕ, підвищенням енергоефективності в країні та енергетичній 

політиці, проте залежність від імпорту викопного палива залишається 

на високому рівні. 

 Таким чином, проаналізувавши європейські та міжнародні методики 

оцінювання розвитку ВДЕ, зазначимо, що протягом останніх 10 років в Європі 

та світі напрацьовано велику кількість підходів та систем такого оцінювання. 

Це різноманітні методики Євростату, статистичної комісії ООН, Світової 

енергетичної ради, IRENA, IEA, Світового банку, Міністерства енергетики 

США, REN21, державних установ та науково-дослідних інституцій. Всі 

методики спрямовані на найбільш адекватну та достовірну оцінку енергетичної 

ситуації на рівні країни, проте мають різні цілі, підходи та результати 
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оцінювання. Об’єднуючим аспектом кожної із методик є базування 

на принципах сталого розвитку, енергетичної безпеки та рівності, сталого 

виробництва та споживання. Енергетична структура України досліджується 

деякими описаними вище методиками. Здебільшого результати таких 

досліджень свідчать як про великий потенціал розвитку ВДЕ, так і про вплив 

такого розвитку на енергетичний комплекс України в останні 5 років.  

 

 

2.3. Інформаційне забезпечення оцінювання розвитку 

відновлюваних джерел енергії в Україні 

 

Важливе значення для статистичного оцінювання розвитку ВДЕ має 

інформаційне забезпечення. В Україні статистична звітність ВДЕ, як і щодо всіх 

видів економічної діяльності, провадиться відповідно до міжнародної ISIC Rev.4 

та європейської NACE Rev.2 класифікацій, які набули чинності з 01.01.2007 р. 

[235, 270]. Також важливим при статистичному оцінюванні є класифікація 

енергетичних матеріалів та продуктів, яка у міжнародній статистичній 

класифікації ООН називається «Класифікація основної продукції» (Central 

Products Classification – CPC Ver. 2) та набула чинності з 01.01.2008 р. Подібна 

класифікація в системі ЄС називається «Класифікація продукції за видами 

діяльності» (Classification of Products according to the Activities – CPA Rev.2) 

[172]. Радою митного співробітництва [387] та Комісією Європейських 

співтовариств [351] на основі «Гармонізованої системи опису та кодування» 

(Harmonised Commodity Description and Coding System – HS) та Комбінованої 

номенклатури (Combined nomenclature – CN) розроблений «Додаток EM 

для класифікації енергетичних матеріалів та продуктів» [201]. 

Схема інформаційного забезпечення статистичного оцінювання розвитку 

ВДЕ в Україні зображена на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Схема інформаційного забезпечення статистичного оцінювання 

розвитку ВДЕ в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі [19, 22] 

ф. № 4-мтп (місячна, річна): 

обсяги використання та кінцевого 

споживання, рівні запасів, розмір 

втрат при видобутку та 

виробництві, транспортуванні 

палива 

ф. № 6-тп (ес) (річна): 

установлена потужність, обсяги 

виробництва, відпуску, втрат 

електроенергії усіма типами 

електростанцій потужністю понад 

500 кВт 

ф. № 1-ПЕ (місячна): 

обсяг постачання та розподілення 

електроенергії споживачам 

місцевими (локальними) 

електромережами 

ф. № 11-мтп (річна): 

установлена електрична та 

теплова потужність, обсяги 

відпуску, використання, втрат 

електричної та теплової енергії 

усіма типами станцій 

 
ф. № 1П-НПП (річна): 

обсяги і вартість виробленої і 

реалізованої промислової продукції 

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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Як видно зі схеми, інформаційне забезпечення статистичного оцінювання 

ВДЕ в Україні провадиться системою, яка складається з 6 державних установ. 

Їх діяльність визначена чинним законодавством України. 

Одним з ключових установ у зборі, аналізі та систематизації інформації 

є Державна служба статистики України. Інформація, що є необхідно 

для статистичного оцінювання розвитку ВДЕ в Україні, міститься в таких 

формах статистичної звітності енергетичної системи: 

− «Звіт про економічні показники короткострокової статистики 

промисловості» 1-ПЕ (місячна) [13]; 

− «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 1П-НПП» 

(річна); 

− «Звіт про роботу електростанції» 6-тп (ес) (річна) [74]; 

− «Звіт про використання та запаси палива» 4-мтп (місячна); 

− «Звіт про використання та запаси палива» 4-мтп (річна) [4]. 

До статистичної звітності включена інформація щодо використання енергії 

та палива. Сюди входять загальні обсяги і структура виробництва 

та споживання первинної та вторинної енергії, а також палива в різних галузях 

промисловості, сільському господарстві та приватному секторі, залишки 

енергоресурсів у виробників, споживачів та постачальників, питомі витрати 

палива та енергії на виробництво в різних галузях, обсяги утворення 

та використання вторинних енергетичних ресурсів по регіонам та в Україні 

в цілому. Такі спостереження проводяться відповідно до нормативного 

документу «Методологічні положення з організації державних статистичних 

спостережень щодо використання палива та енергії», які визначають порядок 

організації та методологію проведення державних статистичних спостережень 

із зазначеного питання. Також документ визначає порядок і принципи 

формування сукупностей звітних одиниць, які використовують енергетичні 

матеріали, продукти перероблення нафти, теплоенергію, електроенергію 

та охоплюються державними статистичними спостереженнями з цих питань. 

Положення ґрунтуються на нормах Господарського та Цивільного кодексів 
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України, таких законів України: «Про інформацію», «Про державну 

статистику», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 (у 

редакції від 22.06.2005 р. № 499) «Про затвердження Положення про Єдиний 

державний реєстр підприємств та організацій України», наказів Держкомстату 

від 21.12.2009 р. № 481 «Про затвердження Положення про Реєстр 

статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць 

статистичних спостережень за діяльністю підприємств» і від 29.12.2009 р. № 

498 «Про затвердження структури плану статистичного спостереження 

та глосарія до нього» [63]. 

Для визначення методологічних підходів та основних вимог 

до формування енергетичного балансу в Україні впроваджені «Методологічні 

положення із формування енергетичного балансу». Документ створений на базі 

сучасних європейських стандартів енергетичної статистики, а саме 

«Керівництва зі статистики енергетики» IEA та Євростата [193, 317], порядку 

вимірювання енергетичних показників та запроваджує міжнародну 

термінологію показників енергетичної статистики. Система одержання 

та передачі вихідної інформації для формування балансів на її основі 

визначається національними методиками [64]. 

Для спостереження та оцінювання річного виробництва електроенергії 

та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій, в тому 

числі на основі ВДЕ, в Україні існують «Методологічні положення з організації 

державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії 

та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій» [74]. 

Спостереження проводиться на основі звітів за формою № 6-тп (ес) (річна) 

«Звіт про роботу електростанції» та другого розділу форми № 1П-НПП (річна) 

«Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції». Зокрема дані 

щодо виробництва електроенергії та потужності електростанцій за типами 

відображені у частині зазначеної форми «Підсумки роботи електростанцій: 

зведені таблиці за типами електростанцій» (ф. Е-1 (зведена): узагальнення 
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даних за формою № 6-тп (ес) (річна)) [74]. «Методологічні положення 

з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва 

електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи 

електростанцій» визначають методологію проведення та порядок організації 

державного статистичного спостереження «Підсумки роботи електростанцій: 

зведені таблиці за типами електростанцій. Техніко-економічні показники 

роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше». Методика відповідає 

нормам Регламенту Європейського парламенту та Європейської ради 

за № 1099/2008 [289]. 

Основні показники відновлюваної енергетики за формою № 6-тп (ес) 

(річна) «Звіт про роботу електростанції» такі: 

− установлена потужність електростанції (електрична та теплова 

по турбоагрегатах); 

− потужність, яка є у розпорядженні електростанції (електрична та теплова 

по турбоагрегатах); 

− вироблено електроенергії; 

− відпущено електроенергії з шин; 

− витрати електроенергії на власні виробничі потреби електростанції 

(на виробництво електроенергії та на відпуск теплоенергії); 

− втрати електроенергії, пов’язані з її відпуском. 

Показники за формою № 1П-НПП (річна) такі: 

− установлена потужність електростанції; 

− вироблено електроенергії. 

Узагальнюючи пpoцeс нaдхoдження пеpвиннoї iнфopмaцiї, oбpoбку 

та фopмувaння на oснoвi статистичної звітності певного спектру статистичної 

iнфopмaцiї, розглянемо схему opгaнiзaцiї деpжaвнoї статистики енергетики 

(рис. 2.11). 
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Pис. 2.11. Схема подання та poзpoбки державних статистичних спостережень 

зі статистики енергетики в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [98] 

 

 На схемі показано, що суб’єкт господарювання через бухгалтерську 

звітність, надає вичерпну інформацію про стан розвитку ВДЕ та іншу 

інформацію щодо енергетичної структури, яка обробляється, передається 

та узагальнюється для подальшого розміщення на публічних ресурсах 

та у наукових виданнях з метою аналізу та прогнозування. Крім того така 

інформація може бути отримана за рахунок моніторингу та аудиту. 

Об’єкти державного статистичного спостереження щодо виробництва 

теплової та електроенергії на основі ВДЕ, потужностей електростанцій 

та теплових станцій, інших техніко-економічних показників мають відповідати 

ідентифікаційним та класифікаційним ознакам відповідно до систем державної 

класифікації. Система показників, яку закладено в чинних формах державних 

статистичних спостережень з енергетики, використовується для формування 
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загальнодержавного енергетичного балансу. Класифікатори для державних 

статистичних досліджень представлені такими системами: 

− КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) [45]; 

− КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою 

України) [43]; 

− ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг) [11]; 

− CКОДУ (Статистичний класифікатор органів державного управління) [111]; 

− КОПФГ (Класифікація організаційно-правових форм господарювання) [47]; 

− НПП (Номенклатура продукції промисловості) [68]; 

− КСПОВО (Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання 

та обліку) [44]; 

− СКП (Статистична класифікація продукції) [109]; 

− УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності) [119]; 

− КІСЕ (Класифікація інституційних секторів економіки) [46]. 

На обласному та державному рівнях проводиться контроль співставних 

і відповідних показників в рамках представлених форм державних статистичних 

спостережень, каталогів відповідно до ЄДРПОУ, найменувань палива та енергії, 

одиниць виміру, коефіцієнтів перерахунку з натуральних одиниць виміру палива 

та енергії в умовне паливо. Надається можливість співставності з попередніми 

періодами для аналізу динаміки показника. У рамках кожного державного 

спостереження відбувається зведення агрегованих даних – на національному 

та обласному рівнях відповідно до видів економічної діяльності, видів енергії 

та палива, а також окремих угруповань. Крім того, проводиться зведення 

сумарних показників, які передбачені формами статистичної звітності. 

Проте така методологія не дає можливості повного та об’єктивного збору 

даних щодо стану ВДЕ в Україні. Наведена схема не передбачає виділення 

частки енергії з ВДЕ, що розрахована на рівні кінцевого споживача. 

Передбачається тільки статистика валового виробництва енергії у видах палива 

чи економічної діяльності. Немає даних щодо впливу нормативно-правового 
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регулювання, як, наприклад, програми уряду та областей на кожному рівні 

місцевої одиниці, або регулювання ввізного мита для обладнання ВДЕ. Досі 

не розраховується інвестиційна привабливість регіонів у сфері ВДЕ, також 

не проводяться щорічні аналітичні дослідження від державних агентств 

щодо розвитку ВДЕ по областям України з деталізацією до кожного 

промислового об’єкта та приватного домогосподарства. Статистичні дані 

не містять вартості обладнання, яке вже використовується для виробництва 

енергії, майбутньої вартості закупки обладнання та витрат для експлуатаційних 

заходів щодо ремонтних робіт обладнання. Також немає даних щодо втрат 

на транспортування електроенергії від ВДЕ до кінцевого споживача. 

Дані щодо сучасного стану ВДЕ в Україні серед міжнародних організацій 

можна отримати, зокрема, в Світовому банку, який проводить моніторинг сфери 

ВДЕ та надає фінансування для відповідних проєктів. Показник ставки кредитів 

для фінансування проєктів ВДЕ у 2018 році становить від 7,7 % до 10 %. 

Структуру споживання домогосподарств, включаючи частку доходів 

домогосподарств, витрачених на паливо та енергію, опублікував Світовий банк 

у випуску «2000 світових показників розвитку» [379]. 

Великий обсяг систематизованих даних є доступним в джерелах IEA [241]. 

До початку 80-х років минулого століття сектор побутової та житлової 

енергетики не відрізнявся від сервісного та комерційного сектора в енергетичній 

статистиці ОЕСD, зокрема для різних видів палива. У країнах ОЕСD ця різниця 

зараз є загальною. У країнах, що розвиваються, дані часто розрізняють приватне 

(комунальне) та комерційне споживання електроенергії та природного газу, 

але користувачі різних видів палива часто не точно ідентифікуються. Таким 

чином, багато національних енергетичних балансів не дозволяють розрізняти 

побутовi та комерцiйнi сектори. Такi проблеми зазначаються, коли дані 

показують споживання електроенергії та природного газу для комерційних 

та побутових секторів, тоді як споживання різних видів палива відображається 

лише для одного з двох секторів. 
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Джерелами статистичних даних щодо розвитку енергетики в світі 

є статистична база, яка хapaктеpизує стан i тенденції poзвитку сфери в piзних 

poзpiзaх: за pегioнaми, кpaїнaми, тoвapними групами, виpoбничими пpoцесaми. 

Вiдпoвiднi стaтистичнi дані pегуляpнo публікуються у статистичних збipникaх 

I бюлетенях, пеpioдичних виданнях спецiaлiзoвaнoї мiжнapoднoї преси. В табл. 2.6 

надана інформація щодо основних мiжнapoдних видань в галузі poзвитку світової 

енергетичної галузі, що містять розділи про сучасний стан ВДЕ [22, 376]. 

Таблиця 2.6 

Мiжнapoднi видання щодо poзвитку світової енергетичної галузі 

та з розділами про сучасний стан відновлюваної енергетики 

Видавник Назва звіту 

IRENA Renewable Energy Statistic, Renewable Power 

Generation Cost, Renewable Energy Prospects, 

Renewables Readiness Assessment, 

Renewable Energy and Jobs, Renewable 

Capacity Statistics 

IEA World Energy Outlook, Energy Efficiency 

Market Report, Key World Energy Statistics, 

Oil Market Report, Monthly Oil Survey 

ООН World Economic Situation and Prospects, 

Monthly Bulletin of Statistics, Energy 

Statistics Yearbook, Energy Statistics 

Pocketbook, Electricity Profiles, Energy 

Balances 

World Bank Sustainable Energy for All, Regulatory 

Indicators for Sustainable Energy: A Global 

Scorecard for Policy Makers 

British Petroleum BP Statistical Review of World Energy, BP 

Energy Outlook, BP Sustainability Report 

REN21 Renewables Global Status Report 

OECD Main Economic Indicators, OECD Economic 

Outlook 

International Monetary Fund World Economic Outlook 

US Energy Information Administration Annual Energy Outlook, Annual Energy 

Review 

International Energy Charter In-Depth Energy Efficiency Review 

Джерело: складено автором за даними [336, 342, 356, 358, 365, 376, 378, 379, 381, 391] 

 

Інформаційно-статистичне забезпечення розвитку ВДЕ в ЄС проводиться 

за рахунок, насамперед, Євростату [353]. Інформація щодо ВДЕ надається 

в таких розділах (рис. 2.12): 
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Рис. 2.12. Показники бази даних Євростату 

Джерело: розроблено автором за даними [353] 
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Як зазначено в низці документів ЄС та Ради Європи щодо регулювання 

енергетичної та екологічної сфер, майбутнє Європи залежить від безпечного, 

доступного та екологічно сталого енергопостачання. ЄС та держави, 

що входять до ЄС, проводять низку політик, спрямованих на:  

− безпеку постачання (зокрема нафти та газу); 

− вплив використання енергії на навколишнє середовище; 

− внутрішній ринок енергії (включаючи конкуренцію в мережевих галузях).  

Ця тема має на меті надання країнам ЄС високоякісних статистичних 

послуг в галузі енергетики, спрямованих на вирішення цих проблем. 

Регулярна робота передбачає: 

− складання річних енергетичних балансів та структурної інформації 

про енергетичну систему; 

− подальшу оцінку короткострокових тенденцій розвитку енергетичних 

товарів; 

− складання цін на деякі енергоносії.  

Робота з розробки спрямована на підвищення якості системи, зокрема 

її охоплення, кращого використання нових політик та технологій. 

Також розглядаються пріоритетні політики та технології національних 

та загальноєвропейської економіки, такі як енергоефективність, комбіноване 

виробництво тепла та електроенергії, ВДЕ, інтеграція енергетичного 

середовища, інвентаризація вуглецевих викидів, ефективність конкуренції 

в мережевих галузях [12, 183, 193, 207, 289, 317]. 

Загальні енергетичні баланси країни та баланси ВДЕ забезпечують 

великий обсяг інформації про ситуацію як в енергетичному секторі в цілому, 

так і, зокрема, в секторі ВДЕ. Вони також є джерелом систематизованої 

інформації, яка може бути використана для аналізу попиту і пропозиції 

на національному рівні і для міжнародних порівнянь. Відповідно до структури 

показників енергетичних балансів (поставки, перетворення і використання) 

можна отримати інформацію в залежності від потреби і мети аналізу. 
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Наприклад, попит на первинну енергію вказує на те, що загальна потреба 

країни в енергії вимагає економії ресурсу для задоволення кінцевого попиту. 

Тенденція потреби в первинній енергії країни показує, як внутрішній 

сукупний попит змінився з часом. Трансформаційна частина енергетичного 

балансу містить інформацію про ефективність перетворення енергії. 

Ефективність сукупного перетворення енергії має змінитися протягом періоду 

дослідження. Дані кінцевого споживання можуть бути використані для аналізу 

еволюції потреби країни у кінцевій енергії за різними видами палива та видами 

енергії, а також по секторах використання. Такі аналізи забезпечують більш 

глибоке розуміння структури попиту кожного сектора і енергетичного 

джерела [162, 171, 180, 181, 188]. 

Основні джерела інформаційного забезпечення розвитку ВДЕ 

представлені наведеними нижче міжнародними організаціями, агентствами 

та установами. Одна з найбільш впливових – це міжнародна організація 

IRENA, яка працює в системі ООН, що була згадана вище. Це міжурядова 

організація, яка підтримує країни в процесі їх переходу до сталого 

енергетичного майбутнього та є основною платформою для міжнародного 

співробітництва у галузі ВДЕ, центром найбільш сучасних знань в цій галузі, 

а також базою даних різного роду нормативно-правових документів, політик, 

технологій, ресурсних та фінансових знань щодо ВДЕ. IRENA сприяє 

широкому впровадженню та сталому використанню всіх видів ВДЕ, 

включаючи біоенергетику, геотермальну енергію, гідроенергію, енергію 

океанів, сонячну та вітрову енергію в інтересах сталого розвитку. Також є 

ідеологічним центром концепції вільного доступу до енергії, енергетичної 

безпеки, економічного зростання та процвітання з низьким рівнем викидів 

вуглецю [294, 295, 358]. 

Другою важливою організацією, що надає регулярну, змістовну 

та достовірну інформацію, є REN21 – глобальна мережа стратегічних 

партнерів з питань відновлюваної енергетики. Організація забезпечує 

взаємодію між урядовими та неурядовими інституціями та організаціями, 
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дослідницькими та академічними інститутами, міжнародними організаціями 

та промисловістю для швидкого переходу енергетики на ВДЕ. Мережа була 

запущена в червні 2004 року та сприяє прийняттю рішень щодо політики 

у сфері ВДЕ. REN21 підготувала низку звітів щодо ВДЕ, промисловості 

та розвитку ринку. З 2005 року вона регулярно публікує своє щорічне видання 

– «Звіт щодо стану глобальних поставок відновлюваних джерел енергії» 

(Global Status Rreport) [300, 301, 365]. 

Важлива політична платформа взаємодії щодо розвитку ВДЕ – 

це Міжнародна енергетична хартія, яка є декларацією політичного наміру 

і спрямована на зміцнення енергетичного співробітництва між державами, що 

її підписали. Вона не несе ніяких юридично або фінансово обтяжуючих 

зобов’язань. Міжнародна енергетична хартія була офіційно прийнята 

та підписана на Конференції міністрів, яка була організована урядом 

Нідерландів. Вона окреслює загальні принципи міжнародного 

співробітництва в галузі енергетики та сприяє взаємовигідному 

енергетичному співробітництву між націями задля енергетичної безпеки 

та сталого розвитку [356]. 

Джерелом системної інформації щодо розвитку ВДЕ та енергетики 

в цілому Джерелом системної інформації щодо розвитку ВДЕ та енергетики 

вцілому є Міністерство енергетики США. Воно створено для забезпечення 

безпеки та процвітання США, вирішуючи свої енергетичні, екологічні 

та ядерні проблеми завдяки трансформаціям науково-технічних рішень. 

В галузі енергетики міністерство каталізує своєчасне, матеріальне 

та ефективне перетворення енергетичної системи нації та захищає лідерство  

США у енергетичних технологіях. В галузі науки, техніки  та інновацій воно 

підтримує зусилля США як наріжного каменю економічного процвітання 

та чіткого лідерства у стратегічних сферах. Крім того, одним із напрямів 

роботи міністерства є створення операційної та адаптованої системи, 

яка поєднує в собі кращі світові знання [385]. 



 

 

122 

Також важливим та необхідним глобальним джерелом інформації 

щодо ВДЕ є Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency, 

IEA). Агентство було створено спочатку щоб допомогти країнам 

координувати дії щодо постачання нафти у період кризи 1973 – 1974 років. 

Зараз організація займається повним спектром питань енергетики, включаючи 

постачання та попит на нафту, газ та вугілля, технології ВДЕ, ринки 

електроенергії, енергоефективність, доступ до енергії, управління попитом 

та багато іншого. Завдяки своїй роботі агентство виступає за політику 

підвищення надійності, доступності та сталості енергії у своїх 30 країнах-

членах та за їх межами [376]. 

Дослідивши основні джерела інформаційного забезпечення розвитку ВДЕ 

в Україні, зазначимо, що великий масив систематизованих даних по різним 

джерелам ВДЕ вже є доступний як завдяки національній системі статистичної 

звітності (Держстат України та НКРЕКП), так і за рахунок європейських 

та міжнародних систем, зокрема Євростату та IRENA. Гармонізація 

української статистичної системи до міжнародних та європейських стандартів 

є важливим етапом на шляху до інтеграції України до європейського 

співтовариства. Проте кількість та якість показників розвитку ВДЕ, 

що надаються в Україні, у порівнянні з європейської системою 

все ще залишається не достатньою. При цьому ми маємо всі можливості 

для побудови такої ефективної системи з використанням досвіду ЄС 

та міжнародних організацій та бази даних НКРЕКП, що швидко оновлюється 

та має достовірні дані. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі було досліджено наявне інформаційно-статистичне 

забезпечення розвитку ВДЕ. Основні висновки розділу такі: 

1. На сьогодні не існує комплексного та вичерпного системного аналізу 
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розвитку ВДЕ як в Україні, так і в Європі та світі. Україна має міжнародні 

зобов’язання до 2020 року досягти частки відновлюваної енергетики в розмірі 

11 % від загальної генерації енергії. Встановлено, що з 2015 по 2016 рік 

збільшення потужності відновлюваної енергетики, зокрема сонячних 

електростанцій, склало 75 ГВт, для сонячних термосистем – 21 ГВт, 

для вітроенергетики – 55 ГВт, для гідроенергетики – 25 ГВт, 

для геотермальних джерел – 400 МВт. У 2016 році приріст потужності 

відновлюваної енергетики у світі склав 161 ГВт, а загальна потужність ВДЕ 

дорівнювала 2,017 ТВт. Зокрема в галузі електрогенерації частка ВДЕ 

становила 24,5 %. Визначені країни-лідери в галузі розвитку ВДЕ, це США, 

Німеччина, Індія, Іспанія, Японія, Італія, Велика Британія, Туреччина, 

Бразилія, Нова Зеландія, Мексика, Італія та Канада. 

2. На основі аналізу структури, сучасного стану та тенденцій розвитку 

ВДЕ в світі та в Україні 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, показники енергії з ВДЕ для країн Європи за 2004 та 2015 роки, 

їх стратегічні плани відповідно до міжнародних зобов’язань на 2020 рік. 

Визначено, що в період між 2010 та 2014 роками вартість будівництва 

сонячних електростанцій знизилася на 29-65 % в залежності від регіону світу. 

3. Розраховано на основі опрацьованих джерел, 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, буде складати від 0,07 до 0,19 дол. США за кВт·год. Також 

побудовано залежність між споживанням енергії на душу населення та ВВП 

на душу населення, яка представляє собою поліном 6-го ступеня. 

4. Розглянувши та проаналізувавши підходи та методи оцінювання 

розвитку ВДЕ, було доведено, що більшість європейських та міжнародних 
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методів аналізу процесів в енергетичній галузі включають в себе компоненти 

розвитку та впровадження ВДЕ. Серед європейських та міжнародних методик 

аналізу рівня розвитку ВДЕ слід відзначити методику аналізу систем 

енергетичних технологій (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, 

яка розроблена IEA. Зроблений аналіз «Керівництва з енергетичної 

статистики», яке розроблене IEA та Євростатом, та документів Статистичної 

комісії ООН, зокрема «Міжнародних рекомендацій із статистики енергетики», 

«Енергетична статистика: керівництво для країн на шляху розвитку» та інших. 

Були також вивчені методики та моделі Світового банку (RISE), E&Y 

(RECAI), методологія «Стала енергетика для всіх» ООН, методологія 

енергетичної трилеми Світової енергетичної ради. 

5. На основі вивченого матеріалу зроблений порівняльний аналіз 

існуючих міжнародних методологій оцінювання розвитку ВДЕ та доведено, 

що об’єднуючим аспектом кожної з них є ґрунтування на засадах сталого 

розвитку, енергетичної безпеки та рівності, сталого виробництва 

та споживання. 

6. Проведений аналіз статистичного забезпечення розвитку ВДЕ 

на національному, європейському та міжнародному рівнях надав можливість 

розробити схему збору інформації щодо ВДЕ та схему подання та poзpoбки 

державних статистичних спостережень в Україні. На основі вивчених 

методичних документів щодо державних статистичних спостережень України, 

класифікацій ISIC Rev.4 та NACE Rev.2, класифікаторів державних 

статистичних спостережень, міжнародних статистичних видань, методології 

та показників Держстату України та Євростату розроблені рекомендації 

щодо розвитку ВДЕ та його інформаційно-статистичного забезпечення. 
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Зроблено систематизацію та доведено, що гармонізація статистичної системи 

України до міжнародних стандартів є необхідним нагальним кроком 

для побудови ефективної системи державних статистичних спостережень 

на основі якісних показників та достовірних даних розвитку ВДЕ. 

Основні положення другого розділу розглянуті в наукових працях автора 

[19, 21, 22, 122, 123, 124, 125, 130, 131]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

3.1. Розробка системи показників статистичного оцінювання 

розвитку відновлюваних джерел енергії в світі та в Україні 

 

3.1.1. Класифікація показників статистичного оцінювання розвитку 

відновлюваних джерел енергії. 

 

Відновлювана енергетика є важливим елементом енергетичної системи 

країни, що впливає на соціально-економічний розвиток суспільства. В цій сфері 

відбувається стрімке зростання як у науковому та технологічному аспекті, 

так і промисловому та законодавчому. Для проведення систематичного 

комплексного дослідження сфери ВДЕ з метою спостереження її стану 

та розвитку необхідно визначити завдання, які стоять перед статистичним 

спостереженням відновлюваної енергетики. 

За даними досліджень [167, 214] близько 100 % від енергозабезпечення 

можна задовольнити за рахунок ВДЕ. Сценарії, які вироблені за різними 

методиками, в тому числі великими моделями енергетичних систем, можуть 

створювати загальні показники собівартості з метою декарбонізації економіки. 

Проте такі методики не можуть надати інформацію про можливі конфігурації 

реальної енергетичної системи в державі на основі ВДЕ, або про можливі 

перешкоди, які стоять на шляху їх упровадження. Таким чином, основні 

методики, що є наявними для оцінювання розвитку ВДЕ в світі, намагаються 

забезпечити необхідне просторово-часове вирішення, що може допомогти 

відповісти на ці запитання [204, 216, 283, 339]. 

Статистичне оцінювання відновлюваної енергетики базується 

на доступності та відкритості статистичної інформації, що міститься 

на офіційних порталах національних і міжнародних установ, асоціацій 

та організацій, наукових та дослідних інституцій з уpaхувaнням поняття 
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«відновлюваних джерел енергії» в різних аспектах та застосуваннях. Можливість 

проведення систематизації, розрахунків та аналізу для об’єктивного оцінювання 

поточного стану ВДЕ, прийнятність, достовірність та відповідність результатів 

такої оцінки для впровадження на рівні державної політики є необхідними 

умовами такого оцінювання. Реалізація стратегій та програм розвитку ВДЕ 

впливає на політичні процеси та зміни на ринках, які зрештою призводять 

до збільшення енергоефективних «зелених» товарів та послуг [94, 134]. 

Структура статистичного дослідження ВДЕ показана на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Структура статистичного дослідження ВДЕ в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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Для оцінювання розвитку ВДЕ в Україні в роботі розроблена система 

показників, яка надає можливість знайти залежності між різними даними, 

що надаються в українській, європейській та міжнародній системах 

статистичної звітності та рейтингових досліджень. Також проаналізовано 

існуючий стан розвитку ВДЕ в Україні та світі, що в подальшому стане 

основою прогнозування та надання пропозицій для прийняття рішень [98, 110, 

229, 240, 367, 376]. 

Показники оцінювання ВДЕ та енергоефективності можуть бути 

агрегованими (загальна потужність та виробництво електроенергії сонячною 

та вітроенергетикою, загальне енергоспоживання тощо) або дезагрегованими 

(кількість проєктів відновлюваної енергетики в приватних 

домогосподарствах, середнє енергоспоживання на опалення будинків 

та офісів тощо). Показники відновлюваної енергетики, виробництва 

та споживання теплової та електроенергії виражаються в різних одиницях 

(кВт·год, Дж, тонни нафтового еквіваленту тощо) [72, 133]. 

Приток прямого сонячного випромінювання (радіації) на поверхню Землі 

прийнято називати інтенсивністю сонячної радіації. По суті – це кількість 

променевої енергії Сонця, що надходить за одиницю часу на одиницю площі, 

що є перпендикулярною до променів. Вона дорівнює кількості сонячної 

радіації на горизонтальну поверхню, яка також називається інсоляцією. 

У Європі показник річного надходження сонячної радіації 

на горизонтальну поверхню (рис. 3.2) знаходиться в межах від 800 кВт·год/м2 

в рік (північ Великої Британії і Норвегії) до 2000 кВт·год/м2 в рік (південь 

Іспанії та Італії). На півдні Німеччини цей показник дорівнює 1050-1250 

кВт·год/м2, на заході та півночі країни цей показник дорівнює 900-

1000 кВт·год/м2. В додатку Ж містяться карти річного надходження сонячної 

радіації на горизонтальну поверхню для України, Європи та світу. 
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Рис. 3.2. Сумарне річне надходження сонячної радіації на горизонтальну 

поверхню для деяких країн Європи 

Джерело: розроблено автором за даними [367] 

 

Як ми бачимо, Іспанія, Португалія, Франція та Італія мають найбільші 

показники річного надходження сонячної радіації на горизонтальну поверхню 

[25, 131, 358, 367]. 

В Україні цей показник (рис. 3.3) найбільший у південних районах 

(АР Крим, Миколаївська, Херсонська та Одеська області). Там він становить 

1300-1450 кВт·год/м2. Найменший показник – на півночі та у північно-західних 

районах (Чернігівська область, Волинь та Карпати), це 950-1000 кВт·год/м2. 

Ці дані свідчать про суттєвий потенціал розвитку сонячних електростанцій 

в Україні [288, 360, 376]. 
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Рис. 3.3. Сумарне річне надходження сонячної радіації на горизонтальну 

поверхню, кВт·год/м2 

Джерело: розроблено автором за даними [367] 

 

Середня швидкість вітру в Україні – 3-6 м/с, що відповідає вітровому тиску 

400-600 Па. В Європі цей показник коливається від 3 до 11 м/с. В додатку З 

міститься карта швидкості вітру для Європи та України.  

В Україні частка виробництва електроенергії підприємствами сонячної 

і вітроенергетики за 2016 рік (без урахування тимчасово окупованих територій) 

знаходиться на дуже низькому рівні у порівнянні із розвиненими країнами 

Європи і становить 0,92 %, що в абсолютному значенні дорівнює 

1560,9 млн. кВт·год [98, 110, 294]. 

Сонячні електростанції комерційного типу розташовані в 21, 

а вітроелектростанції – в 9 областях України. Сонячні та вітроелектростанції 

в приватних домоволодіннях розташовані практично по всій території України 

[98, 110, 294, 367]. Порівняння сумарного річного надходження сонячної радіації 

на горизонтальну поверхню, яке представлене показником інтенсивності 

сонячного випромінювання, а також швидкості вітру в країнах-лідерах за ВДЕ 

надано у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Показники інтенсивності сонячного випромінювання та швидкості вітру 

Країна 
Інтенсивність сонячного випромінювання, 

кВт·год/м2 в рік 

Швидкість вітру, 

м/c 

Китай 800-2300 2-11 

Німеччина  950-1250 5-11 

Японія  950-1650 5-11 

США  1100-2300 5-11 

Італія 1050-1850 3-8 

Україна 950-1450 4-9 

Джерело: розроблено автором за даними [252, 358, 367] 

 

Дані таблиці свідчать про значний природний потенціал для розвитку 

сонячних та вітроелектростанцій в Україні у порівнянні з країнами-лідерами. 

Важливим фактором сприяння розвитку сонячної та вітроенергетики 

є система стимулювання через механізми «зеленого» тарифу, а також підтримка 

галузі за допомогою фінансових механізмів стимулювання (зменшення податків, 

державні і приватні програми на національному та місцевому рівнях). 

За даними [294, 379] можливо розрахувати коефіцієнти кореляції 

між виробництвом енергії (вибірка p) з ВДЕ, їх загальною потужністю (вибірка c) 

та показником ВВП (вибірка g) на одну особу населення для України, а також 

для Німеччини та США. Поставимо завдання попарно порівняти ступені зв’язку 

між цими параметрами для зазначених країн і визначити, чим відрізняється 

отримана залежність для України щодо розвинених країн зі стабільною 

економікою. Коефіцієнт кореляції розраховуємо за формулою [198]: 

  

R(X, Y) =
∑ (x-x̅)n
i=1 (y-y)̅̅ ̅

√∑ (x-x̅)n
i=1 (y-y)̅̅ ̅

     (3.1) 

 

де �̅�  та y̅  є вибірковими середніми, що визначаються так: �̅� =
1

n
∑ (yi)
n
i=1  , �̅� =

1

n
∑ (xi)
n
i=1  , для вибірки ),(...,,),(...,,),( 11 nnii yxyxyx  з n-спостережень для кожної 

пари змінних (х, у).  
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Введемо такі позначення коефіцієнтів кореляції відповідно до вибірок, 

що аналізуються: Rpc – кореляція між виробництвом енергії з ВДЕ та їх загальною 

потужністю, Rpg – кореляція між виробництвом та середньодушовим ВВП, Rcg – 

кореляція між ВВП і загальною потужністю ВДЕ. Розраховані показники 

наведені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Значення коефіцієнтів кореляції  

Країна Rpc Rpg Rcg 

Україна 0,04 0,14 0,36 

Німеччина 0,98 0,78 0,72 

США 0,95 0,86 0,95 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, зменшення вартості технологій, конкуренція на ринку ВДЕ, 

збільшення прямих інвестицій, особливо в секторах сонячної та вітрової 

енергетики, сприяють стрімкому зростанню частки таких джерел, що змінює 

не тільки структуру виробництва та використання теплової й електричної енергії, 

але і структуру ВВП країни. Проаналізовані дані показують, що в розвинених 

країнах зі стабільною економікою спостерігається значна кореляція 

між добробутом населення та розвитком відновлюваної енергетики, а саме 

збільшенням загальної потужності та загального обсягу виробництва енергії 

з ВДЕ. Це пов’язано, насамперед, із наявністю високотехнологічних систем 

виробництва, передачі та споживання енергії, а також зі значно меншою часткою 

в структурі економіки таких країн енергоємних та ресурсоємних технологій. 

Показники Rpc, Rpg та Rcg можуть бути використані для аналізу стану 

відновлюваної енергетики у контексті розвитку економіки. Зазначене свідчить 

про необхідність удосконалення стратегії розвитку енергетики в Україні 

та важливість продовження досліджень у цьому напрямі [23, 28]. 

Зробимо порівняння показників загальної потужності та показників річного 

приросту потужності для сонячних та вітроелектростанцій Ps, Pw, ∆Ps, ∆Pw 

в країнах-лідерах та в Україні. Для візуального порівняння даних по параметрам 

Ps, Pw, ∆Ps, ∆Pw, представимо їх на логарифмічній шкалі, що зображена 
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на рис. 3.4 (для сонячних електростанцій) та рис. 3.5 (для вітроелектростанцій). 

Така шкала дає можливість наочно оцінити країни за цими показниками.  

 

 

Рис. 3.4. Загальна потужність Ps та приріст потужності ∆Ps сонячних 

електростанцій в країнах-лідерах в 2017 році 

Джерело: розроблено автором за даними [27, 71, 102, 294, 300] 

 

В 2016 році лідерами за загальною потужністю Ps та за річним приростом 

потужності ∆Ps сонячних електростанцій залишаються Китай, Японія, 

Німеччина, США, Італія та Велика Британія. Лідери по загальній потужності Ps 

та по річному приросту потужності ∆Pw вітроелектростанцій – це Китай, США, 

Німеччина, Індія та Іспанія [98, 110, 294, 300]. 

За запропонованою нами шкалою країна, яка має показник, більший 4, має 

високий рівень загальної потужності сонячних електростанцій, якщо показник 

знаходиться в межах від 3 до 4 – середній рівень, менше 3 – низький рівень. 

За показником річного приросту: вище 2 – високий рівень, від 1 до 2 – середній 

рівень, нижче 1 – низький рівень. Україна знаходиться в зоні низького рівня 

по загальній потужності сонячної енергетики, де в абсолютному значенні 

цей показник менше в 48,5 рази, ніж в Німеччині, та в зоні низького рівня 
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за показником річного приросту із значенням в 250 разів менше, ніж в Німеччині. 

Аналогічним чином було зроблено класифікацію показників загальної 

потужності Pw та річного приросту потужності ∆Pw вітроелектростанцій 

(рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Загальна потужність Pw та приріст потужності ∆Pw вітроелектростанцій 

в країнах-лідерах в 2017 році 

Джерело: розроблено автором за даними [27, 71, 102, 294, 300] 

 

Класифікація по показнику загальної потужності на рис. 3.5 виглядає 

наступним чином: більше 4 – високий рівень, від 3 до 4 – середній рівень, менше 

3 – низький. По показнику річного приросту можна виділити такі групи: вище 2 

– високий рівень, від 1 до 2 – середній рівень, нижче 1 – низький рівень. Україна 

знаходиться в зоні низького рівня по загальній потужності вітроенергетики, 

де в абсолютному значенні цей показник менше в 111,6 разів, ніж в Німеччині, 

та в зоні низького рівня річного приросту.  

Торгово-промислова палата США розробила показник енергетичної 

безпеки. Критерії, які використовуються для такого показника, наступні: 
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практичність, надійність, доступність, прозорість та можливість оновлення 

[233]. Показник складається з таких компонентів: 

1. Глобальні види палива – надійність та різноманітність світових запасів 

і запасів нафти, природного газу та вугілля Більша надійність 

та різноманітність означають менший ризик для енергетичної безпеки. 

2. Імпорт пального – вплив національних економік на ненадійність 

та концентрацію поставок нафти та природного газу та вугілля. Підвищення 

надійності та різноманітності постачання та зниження рівня імпорту означає 

менший ризик для енергетичної безпеки. 

3. Енергія – величина витрат енергії в масштабах держави та вплив споживачів 

на цінові коливання. Зниження витрати і експозиція означає менший ризик 

для енергетичної безпеки. 

4. Ціна та нестабільність ринку – схильність національних економік 

до великих коливань цін на енергоносії. Зниження енергозалежності 

означає менший ризик для енергетичної безпеки. 

5. Використання енергії – споживання енергії населенням. Зниження 

використання енергії за галузями для виробництва товарів та послуг означає 

менший ризик для енергетичної безпеки. 

6. Електричний енергетичний сектор – показник непрямого вимірювання 

надійності електрогенерації. Вища різноманітність означає менший ризик 

для енергетичної безпеки. 

7. Транспортування – ефективність використання енергії у транспортному 

секторі на одиницю ВВП. Більша ефективність означає менший ризик 

для енергетичної безпеки.  

8. Охорона довкілля – вплив національних економік на загальнодержавні 

та міжнародні мандати на скорочення викидів парникових газів. Зниження 

викидів двоокису вуглецю від енергії означає менший ризик 

для енергетичної безпеки [149, 232, 336]. 

Відповідно до цього показника, який дорівнює 1944 та має значення 

на 124 % більше, ніж у середньому по відношенню до країн OECD, Україна 
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з 2014 року залишатиметься найменш енергетично безпечною у групі 

із 25 енергоефективних країн. Україна посідає 25 місце з 1992 року із зростанням 

ризика в середньому на 175 %, що перевищувало середнє значення по країнам 

OECD з 1992 року. Однак показники ризику в країні значно скоротилися 

з моменту їх максимального значення у 1995 – 1996 роках [177, 203, 318]. 

IEA для оцінювання енергетики країни запропонувало такі показники: 

1. Рівень енергетичної незалежності – відношення вітчизняного виробництва 

до загального попиту первинної енергії. 

2. Частка ВДЕ в енергопостачанні країни. 

3. Енергоємність – відношення спожитої енергії до результатів економічної 

діяльності. Коли інтенсивність енергії визначається на національному рівні 

з використанням ВВП, то такий показник називається інтенсивністю ВВП. 

Інтенсивність ВВП може бути визначена таким чином:  

− з використанням первинного споживання енергії, або 

− з використанням кінцевого споживання енергії, використовуючи 

значення національного ВВП або ВВП, який виражений в міжнародній 

валюті або за паритетом купівельної спроможності. 

4. Показник диверсифікації в енергопостачанні. Оскільки первинна енергія 

приходить з різних джерел, необхідно мати інформацію щодо внеску 

кожного джерела енергії в динаміці. Частка кожного джерела енергії 

в первинному споживанні характеризує суміш енергопостачання країни. 

Диверсифікована структура енергетики має переваги перед системою 

із низьким рівнем диверсифікації. 

5. Загальна ефективність перетворення енергії – відношення кінцевого 

споживання енергії до потреби в первинній енергії. Це показник кількісті 

енергії, яка втрачається в процесі перетворення. Чим нижче втрати, 

тим більш ефективна система. 

6. Ефективність вироблення електроенергії (або загальний ККД вироблення 

електроенергії) – співвідношення обсягу виробництва електроенергії 

та використання енергії для вироблення електроенергії. При наявності 
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інформації щодо вхідних та вихідних значень, доступних по типам енергії, 

ефективність також може бути визначена за видами джерел. 

7. Споживання первинної енергії на душу населення – відношення 

споживання первинної енергії до кількості населення в країні дає 

споживання на душу населення. В цілому на душу населення споживання 

енергії вище в розвинених країнах, ніж в країнах, що розвиваються. 

8. Споживання кінцевої енергії на душу населення – відношення споживання 

кінцевої енергії до кількості населення в країні. Подібно до показника 7 дає 

інформацію щодо споживання на душу населення.  

Слід зазначити, що останні два показники іноді помилково 

використовується як індикатор процвітання та добробуту в країнах [376]. 

Нижче запропонований порівняльний аналіз показників на міжнародному, 

європейському та державному рівнях, які можуть бути використані 

для статистичного оцінювання розвитку ВДЕ. 

Показники розвитку ВДЕ розподілені за такими основними групами 

наступним чином: технологічні; економічні; соціальні; екологічні, ресурсні 

та кліматичні; показники регуляторної політики. 

До першої та другою груп віднесені показники потужності, виробництва 

та споживання різних видів енергії за різними видами ВДЕ, кількості та якості 

проєктів ВДЕ за різними джерелами, інвестиційні показники, ВВП, показники 

енергоефективності. До групи соціальних показників входять показники 

тривалості життя та зайнятості населення на підприємствах за різними типами 

ВДЕ [121]. До четвертої групи віднесені показники викидів забруднюючих 

речовин у навколишнє природне середовище, зокрема парникових газів, 

показники житлового фонду та площі, яка зайнята промисловими 

підприємствами, швидкості вітру та сумарного річного надходження сонячної 

радіації на горизонтальну поверхню [401]. До групи регуляторної політики 

включені показники «зеленого» тарифу, кредитної ставки на проєкти ВДЕ, 

а також розвитку нормативно-правової бази на обласному рівні. Система 

показників розвитку ВДЕ зображена на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Система показників статистичного оцінювання розвитку ВДЕ  

Джерело: розроблено автором 
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Такий розподіл показників необхідний для систематизації відповідно 

до напрямів дослідження. Він зроблений з урахуванням міжнародних 

та європейських статистичних систем Євростату, IRENA та інших, а також 

на основі власної експертної оцінки. Саме п’ять основних груп на наш погляд 

є найбільш зручними для аналізу, рамки якого визначені в цій роботі. Втім , 

розвиток запропонованої системи показників в подальшому зможе надати 

можливість більш глибокого та детального вивчення показників 

та взаємозв’язків між ними. Так, показники економічної та технологічної груп  

можуть бути доповнені в тому числі й іншими видами ВДЕ. Слід зазначити, 

що показники «кількість нормативних актів», «кількість обласних програм 

та стратегій розвитку ВДЕ» непрямо вказують на важливість роботи місцевих 

та національних органів влади, тому є доцільним введення саме таких 

показників, показники «СО2 / ВВП» – є загальновживаним у європейській 

статистиці та науковій літературі показником вуглецевої спроможності 

країни, як правило він використовується для внутрішнього користування. 

В той же час показник  «СО2 / ВВП звітах  за паритетом купівельної 

спроможності», що також надається Євростатом та національними 

статистичними агентствами європейських країн, використовується 

для міжнародного порівняння. Ці показники широко використовуються 

у міжнародних класифікаціях.  

Порівняльна таблиця всіх показників, що мають відношення до розвитку 

ВДЕ на міжнародному, європейському та державному рівнях з розмірністю 

та джерелами надана в додатку Е.  

Таким чином, було запропоновано структуру статистичного дослідження 

ВДЕ, визначено завдання, які стоять перед статистичним спостереженням 

ВДЕ, яке базується на доступності та відкритості статистичної інформації. 

Можливість проведення систематизації необхідна для удосконалення 

державної політики. В роботі запропонована система показників, знайдені 

залежності між різними параметрами. Проаналізовано показники 

енергетичної безпеки, що були розроблені торгово-промисловою палатою 
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США та показники оцінювання енергетики країни, що використовується IEA. 

Надана інформація щодо показника річного надходження сонячної радіації 

на горизонтальну поверхню, а також швидкості вітру країн для Європи 

та областей України. Розраховано значення коефіцієнтів кореляції 

між виробництвом енергії з ВДЕ та їх загальною потужністю (Rpc), 

між виробництвом та середньодушовим ВВП (Rpg), та між ВВП і загальною 

потужністю ВДЕ (Rcg). Розраховано та надано графічно дані щодо приросту 

потужності та виробництва енергії з ВДЕ для України у порівнянні з іншими 

країнами.  

 

 

3.1.2. Методологія оцінювання впровадження відновлюваних 

джерел енергії для областей України. 

Упровадження ВДЕ можна простежити на прикладі сонячної енергетики, 

яка стрімко розвивається. Як вже зазначалося, Україна має значний потенціал 

розвитку сонячної енергетики. Генеруючі потужності сонячної енергетики 

в Україні розміщені в таких областях: Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернівецька. Потужність сонячних електростанцій 

у регіональному розрізі на 2018 рік така: Вінницька – 126,7 МВт, Волинська – 

0,08 МВт, Дніпропетровська – 32,5 МВт, Житомирська – 0,05 МВт, 

Закарпатська – 50,6 МВт, Запорізька – 40,9 МВт, Івано-Франківська – 

50,781 МВт, Київська – 15,3 МВт, Кіровоградська – 33,2 МВт, Луганська – 

0,03 МВт, Львівська – 50,7 МВт, Миколаївська – 89,7 МВт, Одеська – 

253,8 МВт, Полтавська – 0,2 МВт, Рівненська – 0,03 МВт, Тернопільська – 

5,3 МВт, Харківська – 0,2 МВт, Херсонська – 159,4 МВт, Хмельницька – 

37,1 МВт, Черкаська – 0,5 МВт, Чернівецька – 0,5 МВт. В той же час показник 

загального виробництва електроенергії за 6 місяців 2018 року на цих 
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підприємствах по областям такий: Вінницька – 81,0 ГВт·год, Волинська – 

0 ГВт·год, Дніпропетровська – 18,1 ГВт·год, Житомирська – 0,02 ГВт·год, 

Закарпатська – 26,4 ГВт·год, Запорізька – 20,2 ГВт·год, Івано-Франківська – 

23,6 ГВт·год, Київська – 6 ГВт·год, Кіровоградська – 21,3 ГВт·год, Луганська 

– 0 ГВт·год, Львівська – 22,4 ГВт·год, Миколаївська – 23,0 ГВт·год, Одеська 

– 169,1 ГВт·год, Полтавська – 0,08 ГВт·год, Рівненська – 0 ГВт·год, 

Тернопільська – 2,9 ГВт·год, Харківська – 0,1 ГВт·год, Херсонська – 

69,1 ГВт·год, Хмельницька – 15,6 ГВт·год, Черкаська – 0,3 ГВт·год, 

Чернівецька – 0 ГВт·год [42, 98, 358]. 

Різні області України мають свої кліматичні особливості, відповідно, 

ефективність використання сонячної енергетики буде різною. Карта 

сумарного річного надходження сонячної радіації на горизонтальну поверхню 

в Україні (кВт·год/м2) надана в додатку Ж. Для розрахунків та аналізу було 

взято вісім міст, які відповідають різним характерним кліматичним умовам 

(насамперед, за рівнем сонячної радіації та температурою), а також мають 

певні регіональні економічні особливості. Це Львів, Трускавець, Чернігів, 

Севастополь, Одеса, Миколаїв, Дніпро та Харків. Сумарне поквартальне 

надходження сонячної радіації за цими містами зображено на рис. 3.7 [354, 

358, 360, 364, 366, 367, 376]. Розрахунки зроблені у 2018 році з використанням 

актуальних даних виробників фотогальванічних панелей, інверторів та іншого 

обладнання, що використовується у побудові сонячних електростанцій.  
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Рис. 3.7. Сумарне поквартальне надходження сонячної радіації на горизонтальну 

поверхню в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 358, 360, 364, 366, 367, 376] 

 

Найбільш ефективним для виробництва електроенергії сонячною 

електростанцією для всіх регіонів є період з березня по жовтень включно. 

Для м. Севастополя різниця в обсязі щомісячного сумарного надходження 

сонячної радіації на горизонтальну поверхню між найбільш ефективним 

місяцем (липнем) і найменш ефективним (січнем) складає 5,8 рази. 

Для м. Трускавця за цим параметром найбільш ефективним місяцем є червень, 
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в якому обсяг надходження сонячної радіації на горизонтальну поверхню 

в 5,9 рази більше, ніж у грудні – найменш ефективному місяці. Для інших міст 

ці параметри мають близькі до наведених вище значення. 

Виконаємо моделювання для двох варіантів загальної номінальної 

потужності (далі – Pnom. total) сонячних електростанцій – 1 МВт та 30 кВт. 

Перший варіант призначений для комерційної експлуатації, другий – це 

максимальна допустима потужність для приватних домогосподарств 

відповідно до чинного законодавства. Розрахунки зроблені за допомогою 

програм PVsyst (версія 6.70) та Microsoft Excel (версія 16.18) з використанням 

характеристик сонячних панелей полікристалічного типу з кутом нахилу 30° 

– 33°. Отримані дані щодо обсягів виробленої енергії для досліджуваних міст 

подані у табл. 3.3 (розрахунки за даними [354, 358, 360, 364, 366, 367, 376]). 

Таблиця 3.3 

Виробництво енергії з ВДЕ в містах України 

(МВт·год/рік) 

Географічне 

розташування 

Загальна вироблена електроенергія 

Pnom. total= 1 МВт Pnom. total = 30 кВт 

Львів 1209,70 34,49 

Трускавець 1173,10 33,45 

Чернігів 1197,60 34,15 

Севастополь 1608,30 45,91 

Одеса 1502,40 42,88 

Миколаїв 1503,50 42,91 

Дніпро 1390,10 39,76 

Харків 1277,40 36,43 

Джерело: розроблено автором відповідно до сумарного річного надходження 

сонячної радіації на горизонтальну поверхню за даними [354, 358, 360, 364, 366, 

367, 376] 

 

Для більш детального аналізу та порівняння розглянемо показник 

загального виробництва електроенергії однією сонячною станцією за квартал. 

Зрозуміло, що цей показник корелює з показником сумарного надходження 

сонячної радіації на горизонтальну поверхню. Результати розрахунків 
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загального виробництва енергії для електростанції з Pnom. total = 1 МВт наведені 

на рис. 3.8 (за даними [354, 358, 360, 364, 366, 367, 376]). Розрахунки зроблені 

у 2018 році з використанням актуальних даних виробників фотогальванічних 

панелей, інверторів та іншого обладнання, що використовується у побудові 

сонячних електростанцій. 

 

 

Рис. 3.8. Розраховане загальне поквартальне виробництво енергії в Україні 

на електростанції потужністю Pnom.total = 1 МВт 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 358, 360, 364, 366, 367, 376] 
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Слід зазначити, що коефіцієнт корисної дії (ККД) сонячної електростанції 

залежить від ряду факторів і становить для Чернігова 81 %, для Одеси, 

Миколаєва, Дніпра та Севастополя – 82 %, для Львова та Харкова – 83 % 

та для Трускавця – 84 %. Середня температура навколишнього середовища за 

рік складає для Севастополя 12,45 °С, Миколаєва – 11,02 °С, Одеси – 10,9 °С, 

Дніпра – 9,7 °С, Харкова – 8,29 °С, Трускавця – 8,23 °С, Львова – 8,18 °С 

та Чернігова – 8,09 °С. Залежно від температури та інших параметрів 

навколишнього середовища змінюється показник втрат на фотогальванічних 

модулях. Так, для Севастополя цей показник має значення 7,5 %, Миколаєва – 

6,8 %, Одеси – 6,7 %, Дніпра – 6,1 %, Харкова – 4,9 %, Трускавця – 3,3 %, 

Львова – 4,1 % та Чернігова – 4,6 %. Показник втрат на виході інвертору для 

всіх проєктів становив 2 %, показник омічних втрат проводки змінювався 

в межах від 0,7 % до 1 %. Площа фотогальванічних модулів однієї станції 

складає 7218 м2. 

Аналогічні розрахунки зроблено для електростанції з Pnom. total = 30 кВт, 

їх результати представлено на рис. 3.9 (за даними [354, 358, 360, 364, 366, 367, 

376]). Розрахунки зроблені у 2018 році з використанням актуальних даних 

виробників фотогальванічних панелей, інверторів та іншого обладнання, 

що використовується у побудові сонячних електростанцій. При цьому 

зроблено припущення, що ККД та показники втрат на фотогальванічних 

модулях, втрат на виході інвертору та омічних втрат проводки аналогічні 

показникам для електростанцій потужністю 1 МВт. Площа фотогальванічних 

модулів складає 206 м2. 

 



 

 

146 

 

Рис. 3.9. Розраховане загальне поквартальне виробництво енергії в Україні 

на електростанції потужністю Pnom. total = 30 кВт 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 358, 360, 364, 366, 367, 376] 

 

Більш детально інформація та розрахунки для сумарного помісячного 

надходження сонячної радіації на горизонтальну поверхню, розрахункова 

потужність, розрахункове виробництво, розрахунковий ККД помісячно 

для електростанцій Pnom. total = 30 кВт та Pnom. total =1 МВт для всіх областей 
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України надані в додатку И (додатки И.1-И.26).  

Для оцінки ресурсної можливості розвитку сонячної енергетики 

в регіонах України відповідно до їх природно-кліматичних умов та стану 

розвитку промислової інфраструктури, до складу яких входять вищезгадані 

міста, розрахуємо такі показники:  

− сумарна потужність сонячних електростанцій з Pnom. total =1 МВт, 

які можна встановити на 1 % від загальної площі областей;  

− загальний обсяг електроенергії, який може бути вироблений на таких 

електростанціях; 

− загальний обсяг електроенергії, який може бути вироблений 

електростанціями з Pnom. total =30 кВт у 1 % від загальної кількості 

приватних домогосподарств у сільській місцевості.  

Отримані дані порівняємо з такими показниками:  

− загальне виробництво електроенергії з усіх джерел;  

− споживання електроенергії за регіонами.  

Результати дослідження подано в табл. 3.4, при цьому для розрахунків 

використано дані офіційної статистики [98]. 

Загальна потужність сонячних електростанцій, які можуть бути розміщені 

на 1 % площі зазначених областей, оцінюється від 30 ГВт у Львівській 

до 46 ГВт у Одеській областях. При цьому загальне можливе виробництво 

електроенергії від таких електростанцій буде перевищувати нинішнє 

виробництво електроенергії з усіх джерел для Миколаївської області (однієї 

з лідерів по виробництву електроенергії в Україні) у три рази, для Львівської, 

Дніпропетровської, Харківської областей – більш ніж на порядок, 

для АР Крим – в 49 разів, для Чернігівської – в 64 рази, для Одеської – в 149 

разів.  
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Таблиця 3.4 

Показники використання сонячної енергетики в регіонах України 

відповідно до їх природно-кліматичних умов та розвитку інфраструктури 
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Львівська 218 330 000 30 36 037 4 122 0,12 140 2 929 1 968 

Чернігівська 318 650 000 44 52 870 1 540 0,05 53 820 727 

Одеська 333 100 000 46 69 334 3 304 0,10 142 464 2 534 

Миколаївська 245 980 000 34 51 237 1 532 0,05 66 16 527 1 528 

Дніпропетровська 319 140 000 44 61 463 2 220 0,07 88 5 304 20 889 

Харківська 314 150 000 44 55 596 2 192 0,07 80 2 925 3 310 

АР Крим* 260 810 000 36 58 113 3 057 0,09 140 1 182 - 

* дані для АР Крим надаються за 2013 рік; «-» – дані відсутні. 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 354, 367] 
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З таблиці видно, що диверсифікація виробництва та споживання 

електроенергії у вигляді локальних електростанцій у приватних 

домогосподарствах також має великий потенціал. Так, із розрахунку 

максимально можливої потужності 30 кВт, яка може бути інстальована на 1 % 

домогосподарств у сільській місцевості, ми можемо отримати виробництво 

електроенергії у досліджуваних регіонах від 66 ГВт·год до 142 ГВт·год на рік. 

Розвиток сонячних електростанцій у приватному секторі та промисловості 

є перспективним для підвищення енергетичної безпеки держави, створення 

нових захищених робочих місць, децентралізації та розвитку територій, 

поліпшення інвестиційного клімату та впровадження сучасних технологій 

на шляху до «зеленої» модернізації економіки.  

Таким чином, на прикладі сонячної енергетики, були надані показники 

для областей України, з урахуванням кліматичних особливостей, від чого 

і залежить ефективність використання потужностей на основі ВДЕ. 

Використовуючи програми програм PVsyst (версія 6.70) та Microsoft Excel 

(версія 16.18) були надані розрахунки помісячного та поквартального 

надходження сонячної радіації на горизонтальну поверхню та розраховане 

загальне поквартальне виробництво енергії на електростанцій потужністю – 

1 МВт та 30 кВт та ефективність таких електростанцій для всіх областей 

України.  

Також був зроблений порівняльний аналіз, надані розрахунки 

ефективності використання, показники використання сонячної енергетики для 

промислового та приватного секторів залежно від природно-кліматичних умов, 

загального використання електроенергії, загального виробництва 

електроенергії та площі для Львівської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської, 

Дніпропетровської, Харківської областей та АР Крим. 

 

 

 



 

 

150 

3.2. Застосування кластерного та факторного аналізу 

для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії 

 

3.2.1. Кластерний аналіз розвитку відновлюваних джерел енергії. 

Для аналізу стану відновлюваної енергетики в роботі використовувався 

кластерний аналіз. Кластеризація – це класифікація моделей (спостереження, 

елементів даних або векторних функцій) з метою розподілу їх у групи, що є 

схожими між собою і мають назву кластери. Кластерний аналіз – це загальна 

назва обчислювальних процедур, які можуть бути використані при створенні 

класифікації. Кластеризація може бути корисною та застосовуватися в різних 

сферах досліджень для збору даних, що містять інформацію про вибірку 

об’єктів, для упорядкування об’єктів у порівняно однорідні групи. 

У результаті роботи з процедурами утворюються класи чи групи подібних 

об’єктів. Таким чином, аналіз дозволяє класифікувати багатомірні 

спостереження, кожне з яких описується набором перемінних Х1, Х2, ..., Хm. 

Здійснення ітераційних процедур означає формування однорівневих 

кластерів, які ієрархічно не підпорядковані між собою, на основі первинних 

даних дослідження [200, 220, 237]. 

У дослідженні, що було виконано за допомогою програм IBM SPSS 

Statistics (версія 1.0.0.1089) та Microsoft Excel (версія 16.18), проведений 

кластерний аналіз розвитку ВДЕ в Україні як по областям, так і у порівнянні 

із країнами Європи. В розрахунках були використані дані Євростату [353], 

Держстату України [98], IRENA [358], Світового банку [379]. 

На основі попередньо проведеного дослідження було прийнято рішення 

використовувати процедуру ієрархічного кластерного аналізу. Ця процедура 

призначена для виявлення однорідних груп спостережень або змінних 

за заданими характеристиками за допомогою алгоритму, який спочатку 

розглядає кожне спостереження або змінну як окремий кластер, а потім 

послідовно об’єднує кластери, поки не залишиться тільки один. Даний метод 

дозволяє аналізувати вихідні змінні або скористатися набором 
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стандартизуючих перетворень. При цьому відстані або міри схожості 

формуються процедурою відстані. Процедура цього методу дозволяє 

розбивати на кластери як спостереження, так і змінні, формувати діапазон 

можливих рішень і зберігати приналежність до кластерів для кожного з цих 

рішень. В рамках ієрархічною кластеризації існує кілька методів формування 

кластерів, а також перетворення змінних і вимірювання відстаней 

між кластерами [257].  

Комплексне групування країн Європи та областей України зроблено 

за методом Варда з використанням відстані міських кварталів 

або Манхеттенської відстані. Це відстань між різницями координат. 

У більшості випадків цей параметр як i для звичайної відстані Евкліда. Проте 

параметри впливають на те, що вони не зводяться в квадрат, що є ефективним 

за наявності великої варіації даних. Правило об’єднання або зв’язку кластерів 

було вибрано на основі попереднього аналізу даних. Він показав 

на необхідність використання дисперсійного методу Варда, який дає 

можливість оптимізувати мінімальну дисперсію всередині кластерів. 

Ця цільова функція відома як внутрішньогрупова сума квадратів або сума 

квадратів відхилень. Стандартизація даних проведена методом Z-оцінки 

[152, 220, 237]. 

Кластеризацію для областей України будемо проводити за трьома 

групами показників, які свідчать про стан розвитку ВДЕ, рівень розвитку 

енергетичної галузі та вплив розвитку ВДЕ на енергетичну галузь у кожній 

області. На рис. 3.10 зображена дендрограма розвитку ВДЕ відповідно до 

виробництва електроенергії по джерелам відновлюваної енергетики. 

В розрахунках були використані дані Євростату [353], Держстату України 

[98], IRENA [358] за 2016 рік. 
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Рис. 3.10. Дендрограма розвитку ВДЕ по областям України  

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

Відобразимо графічно стадії об’єднання через коефіцієнти кожного кроку, 

за допомогою якого можна визначити раціональне для даного випадку число 

кластерів. Коефіцієнт містить дані про значення критерію кластеризації 

на кожному кроці алгоритму. У додатку К надано графік приросту критерію 

оптимізації (додаток К.1), порядок агломерації (додаток К.2) та графік середніх 

значень по кожному кластеру для групування областей за рівнем розвитку ВДЕ 

по областям України (додаток К.3). На першому кроці алгоритму, коли кожен 
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об’єкт утворює окремий кластер, дисперсія кожного кластеру, природно, 

дорівнює нулю. Потім дисперсія поступово починає рости, так як алгоритм 

об’єднує в один кластер все більш вiддаленi один від одного об’єкти. 

Оптимальне число кластерів розбиття визначається через кількість 

стрибкоподібних збільшень його значення. Очевидно, що це момент, починаючи 

з якого алгоритм змушений збирати в один кластер сильно вiддаленi відносно 

компактнi множини об’єктів. Використовуючи цю методику, нами було вибрано 

три кластери [237, 276]. 

Відповідно до розрахунку, області України можна групувати за показником 

рівня розвитку ВДЕ таким чином, як показано у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Групування областей України за показником розвитку ВДЕ  

Кластер Області України 

I – високий рівень 

розвитку ВДЕ 

Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, 

Херсонська 

II - середній рівень 

розвитку ВДЕ 

Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Хмельницька 

III – низький рівень 

розвитку ВДЕ 

Волинська, Житомирська, Полтавська, Рівненська, 

Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

Відповідно 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 ми спостерігаємо динамічне збільшення кількості проєктів ВДЕ 

та, відповідно, потужності та виробленої енергії. В основному це проєкти 

сонячної енергетики та вітроелектростанції. Отже, ці області мають найвищі 

показники за рівнем інтенсивності сонячного випромінювання та сили вітру.  

Зробимо групування областей за рівнем розвитку енергетичного 

комплексу. На рис. 3.11 зображена відповідна дендрограма. 
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Рис. 3.11. Дендрограма розвитку енергетичного сектору по областям України  

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

Графічно відображені стадії об’єднання в залежності від відстані приросту 

критерію оптимізації зроблені стандартно, як і у першому розрахунку, та надані 

у додатку Л.1, порядок агломерації кластерів по етапам наданий у додатку Л.2, 

графік середніх значень по кожному кластеру з логарифмічною шкалою 

для групування областей за рівнем розвитку енергетичного комплексу наданий 

у додатку Л.3. 



 

 

155 

 Відповідно до розрахунку, області України можна групувати 

за показником розвитку енергетичного комплексу таким чином, як показано 

у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Групування областей України за показником  

розвитку енергетичного комплексу 

Кластер Області України 

I – високий рівень 

розвитку 

енергетичного 

комплексу 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька 

II - середній рівень 

розвитку 

енергетичного 

комплексу 

Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, 

Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька 

III – низький рівень 

розвитку 

енергетичного 

комплексу 

Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 

Львівська Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, 

Херсонська, Черкаська Чернівецька, Чернігівська 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

Проведений розрахунок надає розуміння розвитку існуючої енергетичної 

структури по областям України. Такий показник, звичайно, має залежність 

від загального рівня промислового розвитку. Відповідно, Дніпропетровська, 

Донецька та Запорізька області є лідерами за цим показником. Найнижчий 

рівень за цим показником мають такі області, як Волинська, Житомирська, 

Закарпатська, Кіровоградська, Львівська Одеська, Полтавська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Черкаська Чернівецька, Чернігівська .  

Для оцінки впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру 

проведемо відповідну кластеризацію областей. На рис. 3.12 зображена 

дендрограма такого групування. 
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Рис. 3.12. Дендрограма впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру 

по областям України  

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

Знову відобразимо графічно стадії об’єднання, як вже було надано 

у попередніх випадках (додаток М.1). Порядок агломерації кластерів по етапам 

наданий у додатку М.2, графік середніх значень по кожному кластеру для 

групування областей показника впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну 

структуру по областям України представлений у додатку М.3. В даному аналізі 

використовується  логарифмічна шкала. 

Розрахунок відповідно до зазначеної вище методики, що представлений 
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у табл. 3.7, має такий результат групування областей України за показником 

впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру.  

Таблиця 3.7 

Групування областей України за рівнем впливу розвитку ВДЕ  

на існуючу енергетичну структуру 

Кластер Області України 

I – високий рівень 

впливу розвитку ВДЕ 

на існуючу 

енергетичну структуру 

Дніпропетровська, Донецька 

II - середній рівень 

впливу розвитку ВДЕ 

на існуючу 

енергетичну структуру 

Вінницька, Запорізька, Одеська, Херсонська 

III – низький рівень 

впливу розвитку ВДЕ 

на існуючу 

енергетичну структуру 

Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 

Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, 

Черкаська Чернівецька, Чернігівська 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

 Як ми бачимо із розрахунку, найбільший вплив на існуючу енергетичну 

структуру справляє розвиток ВДЕ в найбільш промислово розвинених 

і, відповідно, найбільш техногенно навантажених регіонах України, а саме: 

у Дніпропетровській та Донецькій областях. Така тенденція є досить 

позитивною з точки зору зменшення негативного випливу на навколишнє 

природне середовище та здоров’я людини. Зважаючи на позитивну динаміку 

розвитку ВДЕ в Дніпропетровській області та поступове, хоча і дуже повільне 

зменшення виробництва енергії за рахунок невідновлюваних джерел, ця область 

буде залишатися лідером певний проміжок часу за цим показником.  

Кластеризацію для країн Європи будемо проводити за основними 

економічним та енергетичним показниками, в тому числі показниками розвитку 

ВДЕ. Як і у попередньому розрахунку, це три групи показників, які надають 

можливість порівняти Україну з країнами Європи відповідно до стану розвитку 

ВДЕ, рівня розвитку енергетичної галузі та впливу розвитку ВДЕ на енергетичну 



 

 

158 

галузь. На рис. 3.13 зображена дендрограма розвитку ВДЕ відповідно 

до виробництва електроенергії сумарно по джерелам.  

 

 

Рис. 3.13. Дендрограма розвитку ВДЕ країн Європи  

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Для країн Європи також будемо графічно відображати стадії об’єднання. 

Графік приросту критерію оптимізації наданий для показника розвитку ВДЕ 

у додатку Н.1, порядок агломерації для цього показника наданий у додатку 

Н.2, графік середніх значень по кожному кластеру для групування країн 

Європи по цьому показнику наданий у додатку Н.3. 

Відповідно до проведеного дослідження, країни Європи будемо 

групувати за показником розвитку ВДЕ таким чином, як показано у табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Групування країн Європи за показником розвитку ВДЕ 

Кластер Країни Європи 

I – високий рівень 

розвитку ВДЕ 

Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Швеція, 

Туреччина 

II - середній рівень 

розвитку ВДЕ 

Австрія, Польща, Фінляндія, Велика Британія, 

Норвегія 

III – низький рівень 

розвитку ВДЕ 

Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Ірландія, 

Греція, Хорватія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, 

Угорщина, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, 

Словенія, Словаччина, Ісландія, Україна 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 

 

 Зробимо групування країн Європи за рівнем розвитку енергетичного 

комплексу. На рис. 3.14 зображена відповідна дендрограма. 
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Рис. 3.14. Групування країн Європи за рівнем розвитку енергетичного 

комплексу 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Відображення стадій об’єднання для рівня розвитку енергетичного 

комплексу надано у додатку П.1, порядок агломерації для цього показника 

наданий у додатку П.2, графік середніх значень по кожному кластеру – у додатку 

П.3. 

Відповідне групування країн Європи за рівнем розвитку енергетичного 

комплексу подано у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Групування країн Європи за рівнем  

розвитку енергетичного комплексу  

Кластер Країни Європи 

I – високий рівень 

розвитку 

енергетичного 

комплексу 

Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Велика Британія, 

Туреччина 

II - середній рівень 

розвитку 

енергетичного 

комплексу 

Бельгія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, 

Румунія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Україна 

III – низький рівень 

розвитку 

енергетичного 

комплексу 

Болгарія, Данія, Естонія, Ірландія, Греція, Хорватія, Кіпр, 

Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Словенія, 

Словаччина, Ісландія 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 

 

Для оцінки впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру 

в країнах Європи проведемо відповідну кластеризацію зазначених країн. 

На рис. 3.15 зображена дендрограма такої кластеризації. 
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Рис. 3.15. Групування за рівнем впливу розвитку ВДЕ на стан енергетичного 

комплексу країн Європи 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Відповідно до методики, що надана вище, графік приросту критерію 

оптимізації зображений для приросту критерію оптимізації показників впливу 

розвитку ВДЕ на стан енергетичного комплексу країн Європи у додатку Р.1, 

порядок агломерації надається у додатку Р.2, графік середніх значень 

по кожному кластеру для групування країн Європи по рівню впливу розвитку 

ВДЕ на стан енергетичного комплексу надається у додатку Р.3. 

Групування країн Європи за рівнем впливу розвитку ВДЕ на існуючу 

енергетичну структуру подано у табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Групування країн Європи за рівнем впливу розвитку ВДЕ  

на існуючу енергетичну структуру 

Кластер Країни Європи 

I – високий рівень 

впливу розвитку ВДЕ 

на існуючу 

енергетичну структуру 

Німеччина 

II - середній рівень 

впливу розвитку ВДЕ 

на існуючу 

енергетичну структуру 

Іспанія, Франція, Італія, Велика Британія, Туреччина 

III – низький рівень 

впливу розвитку ВДЕ 

на існуючу 

енергетичну структуру 

Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Ірландія, Греція, 

Хорватія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, 

Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, 

Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, 

Ісландія, Норвегія, Україна 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 

 

Проведений кластерний аналіз країн Європи показав, що найбільший 

вплив на існуючу енергетичну структуру справляє розвиток ВДЕ в Німеччині. 

Вона знаходиться в окремому кластері через те, що показники розвитку ВДЕ 

та динамічні зміни в структурі енергетичного комплексу значно більші, 

ніж в інших країнах Європи. Так, наприклад, саме в Німеччині було 

припинено роботу більшої частини АЕС, які надавали значний відсоток 

у виробництво електроенергії в країні. До кінця 2022 року країна відмовиться 
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від виробництва ядерної енергії. На сьогодні енергетична політика Німеччини 

спрямована на ВДЕ, а невідновлювані джерела поступово зменшують свою 

вагу в енергетичному секторі. У попередніх розділах було надане порівняння 

України з Німеччиною за показниками розвитку ВДЕ. Ця країна є одним 

з лідерів не тільки у будівництві потужностей ВДЕ, а також і у виробництві 

обладнання для ВДЕ. У порівнянні з іншими країнами Європи, в Україні 

низький рівень впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру. 

Це пов’язано із тим, що, як свідчать наведені вище розрахунки, в Україні 

середній рівень розвитку енергетичної структури в системі європейських 

країн. В той же час, динаміка перебудови енергетичного сектору та обсяги 

впровадження потужностей ВДЕ значно менші, ніж в інших країнах Європи, 

що мають більш високий рівень розвитку економіки.  

Таким чином, для оцінювання розвитку ВДЕ по областям України 

та по країнам Європи був проведений ієрархічний кластерний аналіз 

за методом Варда з використанням Манхеттенської відстані 

зі стандартизацією даних методом Z-оцінки. Він був проведений в програмах 

IBM SPSS Statistics (версія 1.0.0.1089) та Microsoft Excel (версія 16.18) .  

Аналіз показав наявність 3 кластерів за показниками розвитку ВДЕ, 

енергетичного комплексу та показниками впливу розвитку ВДЕ на існуючу 

енергетичну структуру як для країни Європи, так і для областей України. 

Надані відповідні дендрограми, таблиці групування областей по кластерам, 

порядок агломерації кластерів, графіки середніх значень та графіки приросту 

критерію оптимізації. За рівнем впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну 

структуру найбільш високе значення показали Дніпропетровська та Донецька 

області. Для країн Європи показник розвитку ВДЕ має найбільші значення 

в таких країнах, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Швеція, Туреччина. 

Проте було досліджено, що показник впливу розвитку ВДЕ на існуючу 

енергетичну структуру в Німеччині має саме велике значення з великим 

відривом від інших країн Європи, через особливу енергетичну політику цієї 

країни. 
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3.2.2 Факторний аналіз розвитку відновлюваних джерел енергії. 

Метою факторного аналізу є виявлення прихованих змінних або факторів, 

що пояснюють структуру кореляцій всередині набору спостережених змінних. 

Факторний аналіз часто використовується для зниження розмірності даних, 

щоб знайти невелике число факторів, які пояснюють більшу частину дисперсії 

для значно більшої кількості явних змінних. Факторний аналіз може також 

використовуватися для формування гіпотез щодо механізмів причинних 

зв’язків або з метою перевірки змінних перед подальшим аналізом (наприклад, 

щоб виявити колінеарність перед проведенням лінійного регресійного 

аналізу). Вже згадана процедура факторного аналізу забезпечує більшу 

гнучкість, а саме: наявні сім методів виділення факторів, п’ять методів 

обертання, три методи обчислення значень факторів, які можна зберегти 

у вигляді змінних для подальшого аналізу. Розрахунок зроблений 

за допомогою програми IBM SPSS Statistics [200, 222, 247, 269]. 

Для кожної пари змінних дані представляють собою вибірку 

з двовимірного нормального розподілу, а спостереження повинні бути 

незалежними. Модель факторного аналізу передбачає, що змінні 

визначаються загальними факторами (чинниками або оціненими моделями) 

і характерними або специфічними факторами. Обчислювані оцінки  засновані 

на тому, що всі характерні фактори не мають кореляції один з одним 

і з загальними факторами. Запропонований метод дозволяє задати алгоритм 

вилучення факторів. Для розрахунку використовується метод головних 

компонент для виділення факторів для формування некорельованих лінійних 

комбінацій спостережених змінних. Перший компонент має максимальну 

дисперсію. Тобто у деяких фактopiв є cпiльними два чи більше ознак. 

Фактopи, між якими немає спільних ознак – є незалежними. Послідовно 

одержувані компоненти пояснюють все менші частки дисперсії, і всі вони не 

корельовані між собою. Аналіз методом головних компонент застосовується 

для отримання початкового факторного рішення. В даному випадку може 

використовуватися для сингулярних (вироджених) кореляційних матриць, 
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а ознаки, які cпocтеpiгаютьcя, є лінійними комбінаціями прихованих фактopiв. 

Представлення методу головних компонент можна зробити таким чином 

для опису впливу кожної ознаки лінійними комбінаціями у вигляді суми 

внесків спільних фактopiв [173, 218, 219]: 

 

𝑍𝑗 = 𝑎𝑗1𝑥𝐹1 + 𝑎𝑗2 𝑥 𝐹2 +⋯+ 𝑎𝑗𝑟𝑥𝐹𝑟 + 𝑑𝑗𝑥𝑈𝑗,,   𝑗 =  1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑟 < 𝑝,  (3.2) 

 

де 𝑍𝑗 – дocлiджувана ознака (величина випадкова); 

F1, F2,…, Fr – загальнi фактори (величини випадкoвi, нopмальнo poзпoдiленi), 

cпiльнi для вciх ознак; 

𝑈𝑗, – хаpактеpний фактop; 

𝑎𝑗1… . 𝑎𝑗𝑟  – фактopнi навантаження, щo хаpактеpизують icтoтнicть впливу 

кoжнoгo фактopа (пoказують внеcoк вiдпoвiднoгo фактopа в oзнаку Zj); 

𝑑𝑗 – навантаження хаpактеpнoгo фактopа тільки для ознаки Zj. 

Напрямок в пpocтopi вихідних ознак визначає головна компонента. 

По цьому напрямку cукупнicть об’єктів має найбільшу диcпеpciю. Iншi 

компоненти пояснюють більшу чаcтину залишкової диcпеpciї. Ocкiльки кожен 

фактop визначається взаємопов’язаними ознаками, тo їх можна представити 

такою формулою: 

 

𝐹𝑖 =
1

𝑖
 (𝑎𝑖1𝑥𝑍1 + 𝑎𝑖2 𝑥 𝑍2 +⋯+ 𝑎𝑖𝑛𝑥 𝑍𝑛)    (3.3) 

 

де 𝑖 – влаcне значення фактopу. 

Фактopнi навантаження мають певну схожість з коефіцієнтами кopеляцiї, 

тому що вони показують рівень взаємозв’язку представлених ознак i фактopiв: 

чим більшою є абcoлютна величина фактopнoгo навантаження, тим сильнішим 

є зв’язок ознаки Zj з фактopoм Fk , відповідно тим більший внеcoк ознаки 

у фактop, тим більше дана ознака зумовлена дією вiдпoвiднoгo фактopа [199, 

248, 309]. 
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Метод оцінювання коефіцієнтів факторних значень ґрунтується на тому, 

що отримані оцінки факторних значень мають середню, рівне нулю 

і дисперсію, що дорівнює квадрату множинного коефіцієнта кореляції 

між оціненими значеннями фактора та істинними. Ці факторні значення 

можуть бути корельовані, навіть якщо фактори ортогональні. Для цього 

будемо використовувати критерій сферичності Бартлетта – оцінювання 

коефіцієнтів факторних значень, де отримувані значення мають середню, 

рівне нулю. Окрім того мінімізується сума квадратів характерних факторів 

по всім змінним та розраховується міра адекватності вибірки Кайзера-

Майера-Олкіна [199, 248, 276]. 

На ocнoвi групування фактopiв можна виділити найважливiшi фактори 

i побудувати модель, яка показує взаємозв’язок між показниками i факторами. 

Надається можливість виділити чинники, які пoгipшують або покращують 

розвиток ВДЕ. За дoпoмoгoю цього методу можна розробити політику 

регулювання на основі цих показників для оптимізації розвитку ВДЕ 

на визначених територіях та рівнях управління. Отже, визначені такі фактори 

(табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Фактори розвитку ВДЕ 

Загальне виробництво енергії з ВДЕ, тис. ТНЕ 
х1 

Загальне виробництво електроенергії, ГВт·год 
х2 

Валове внутрішнє споживання відновлюваної гідроенергії,  

тис. ТНЕ 

х3 

Електрична потужність автовиробників – горюче паливо, МВт 
х4 

Електрична потужність основних виробників – ядерне паливо, 

МВт 

х5 

Електрична потужність основних виробників – 

гідроелектростанції, МВт 

х6 

Викиди СО2, тонн 
х7 

Джерело: складено автopoм за даними [353, 358, 365, 376] 
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Побудуємо кopеляцiйну матрицю (додаток C.1) та оцінимо взаємозв’язок 

між її компонентами. Слід зазначити, що дані статистики базуються 

на спостереженнях без відсутніх значень для всіх використовуваних змінних.  

Для того, щoб зрозуміти чи є цей зв’язoк явищем мультикoлiнеаpнocтi 

i чи мoже він негативнo впливати на oцiнку екoнoметpичнoї мoделi, 

визначимo кpитеpiй сферичності Баpтлетта, який пoказує значущicть 

кopеляцiйнoї матpицi. 

 

  Dmn ln)52(
6

1
1

2
+−−−= = 1015,927    (3.4) 

 

Ocкiльки 
факт
2 < 

табл
2 , можна зpoбити виcнoвoк, що в маcивi змінних 

не існує мультикoлiнеаpнocтi. При цьому міра адекватності Кайзера-Мейера-

Олкіна складає 0,642. Показник Df (cт. св) дорівнює 21. Це показник ступеня 

свободи, добуток кількостей градацій змінних, зменшених на 1. Ця кількість 

елементів таблиці, які можуть бути заповнені числами, перш ніж зміст всіх 

інших осередків стане постійною. Ймовірність випадковості зв’язку або р-

рівень значимості дорівнює 0. Як відомо, чим менша ця величина, тим вище 

статистична значимість (достовірність) зв’язку. При р-рівні значущості р < 

0,05 вважається, що відмінності між тим, що спостерігається, і очікуваними 

значеннями незначні. 

Розглянемо графік визначення кiлькocтi гoлoвних кoмпoнентiв, 

що зображений на pиc. 3.16. 

 



 

 

169 

 

Рис. 3.16. Критерій «осип» 

Джерело: побудовано автором у IBM SPSS Statistics за даними [353, 358, 365, 376] 

 

На даному графіку зображені дисперсії, які пов’язані з факторами. Графік 

наочно показує розрив між крутим нахилом великих факторів і поступовим 

зменшенням інших (критерій «осип»). Проведений розрахунок пoказує 

дoцiльнicть заcтocування двох фактopiв.  

Перейдемо до системи лінійних piвнянь залежних фактopiв та головних 

компонент. Підставимо розраховані значення. Отже, система рівнянь має 

наступний вигляд: 

 

{
  
 

  
 
𝑍1 = 0,941𝑥𝐹1 − 0,149𝑥𝐹2;
𝑍2 = 0,967𝑥𝐹1 + 0,184𝑥𝐹2;
𝑍3 = 0,667𝑥𝐹1 − 0,705𝑥𝐹2;
𝑍4 = 0,663𝑥𝐹1 + 0,598𝑥𝐹2;
𝑍5 = 0,643𝑥𝐹1 + 0,172𝑥𝐹2;
𝑍6 = 0,844𝑥𝐹1 − 0,509𝑥𝐹2;
𝑍7 = 0,840𝑥𝐹1 + 0,416𝑥𝐹2;

    (3.5) 

Джерело: розраховано автopoм у IBM SPSS Statistics за даними [353, 358, 365, 

376] 
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Розрахунки факторного аналізу надають нам додаткові дані. Отже, матриця 

коефіцієнтів значення компонентів, коваріаційна матриця, значення компонентів 

та значення спільнот по факторам надаються в додатку С.2. 

Розрахунок власних значень дисперсії та сумарної дисперії показав, 

що найбільшу дисперсію мають перші два компоненти, а саме: загальне 

виробництво енергії з ВДЕ та загальне виробництво електроенергії, що сумарно 

складають 84,6 %. Хаpактеpиcтики зазначених фактopiв, а саме пояснена 

сукупна дисперсія, надані в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12  

Хаpактеpиcтики фактopiв – пояснена сукупна дисперсія 

Компонент 

Початкові власні значення 
Вилучення суми квадратів 

навантажень 

Загалом 
% 

дисперсії 

Сумарний 

% 
Загалом 

% 

дисперсії 

Сумарний 

% 

1 4,549 64,980 64,980 4,549 64,980 64,980 

2 1,374 19,622 84,602 1,374 19,622 84,602 

3 0,733 10,467 95,069    

4 0,216 3,090 98,159    

5 0,093 1,328 99,487    

6 0,031 0,444 99,931    

7 0,005 0,069 100,000    

Джерело: складено автopoм у IBM SPSS Statistics за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Фактор валове внутрішнє споживання відновлюваної гідроенергії має 

відсоток дисперсії того ж порядку, як і фактор загальне виробництво 

електроенергії. Перші п’ять факторів (з першого по п’ятий) складають 99,93 % 

сумарної дисперсії, проте початкові значення факторів 4 та 5 є на порядок 

меншими, ніж визначені найбільш впливові фактори. Останні фактори, а саме 

6 та 7, мають величину на два порядки меншу, ніж впливові фактори 1  та 2.  

Таким чином, розрахунки, що проведені за допомогою факторного 

аналізу, свідчать про те, що найбільший вплив на розвиток ВДЕ маює такий 

фактор, як загальне виробництво енергії з ВДЕ, тобто повне виробництво 
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енергії з різних видів ВДЕ з урахуванням експортно-імпортного 

енергетичного балансу. Як зазначалося вище, оскільки первинна енергія 

приходить з різних джерел, для побудови адекватної системи аналізу розвитку 

ВДЕ необхідно мати інформацію щодо внеску кожного джерела енергії. 

В даному випадку внесок окремого джерела енергії у виробництво первинної 

енергії характеризує суміш виробництва енергії в країні, області та  на інших 

рівнях, тобто суміш виробленої енергії з різних видів ВДЕ. Другим 

за значенням фактором є загальне виробництво електроенергії. ВДЕ роблять 

свій внесок у загальну енергетичну систему країни. Отже, пояснення 

важливості цього фактору та дані для різних країн Європи та областей України 

було також надано при розрахунках за допомогою кластерного аналізу. 

Розвиток ВДЕ суттєво впливає на енергетичні системи країн, змінює 

інфраструктуру та систему управління енергетикою держави, впливає 

на формування тарифів та державну політику в галузі енергетики, 

що підтверджують розрахунки факторного аналізу. Ці два фактори мають 

найбільшу дисперсію – 64,98 % та 19,62 % відповідно. Фактор валове 

внутрішнє споживання відновлюваної гідроенергії має дисперсію 10,47 %. 

Його вплив теж вважаємо великим, але він менший, ніж у перших двох 

факторів. Слід зазначити, що на цей фактор у розвинених країнах суттєво 

впливають додаткові фактори енергоефективності, а саме: політики 

енергоефективності різного рівня, різноманітні системи енергозбереження 

в інфраструктурі споживання, оптимізація транспортування енергії, 

багатозонна тарифікація, зменшення споживання енергії за рахунок 

використання електрообладнання класів А, А+ та динамічного збільшення 

використання електрообладнання класів А++ та А+++. Також важливим 

чинником впливу є динамічне збільшення енергоефективності будівель, 

що стало результатом упровадження відповідних нормативно-правових актів. 

Результат фактору загальне виробництво електроенергії також  

пояснюється тим, що за рахунок ВДЕ генерується, перш за все, електрична 

енергія, яка є найбільш цікавим продуктом з точки зору ринку. Він найбільш 
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цікавий з точки зору «зеленого» тарифу та найбільш легкий та гнучкий 

для транспортування, акумулювання, споживання та тарифікації. Таким 

чином, розвиток ВДЕ впливає на збільшення споживання енергії з ВДЕ. 

За умов розвитку окремих так званих смарт-мереж для передачі енергії 

з підприємств ВДЕ роль цього фактору буде збільшуватися. Серед факторів, 

які практично не мають впливу на розвиток ВДЕ, електрична потужність 

основних виробників – горюче паливо, електрична потужність автовиробників 

– горюче паливо, електрична потужність основних виробників – ядерне 

паливо, електрична потужність основних виробників – гідроелектростанції 

та викиди СО2. В даному випадку мова йде про великі гідроелектростанції, 

які не входять до складу ВДЕ. Ці фактори не пов’язані з розвитком ВДЕ 

та мають дисперсію від 3 до 0,07 %.  

Розрахунок підтверджується також проведеним регресійним аналізом 

покроковим та однокроковим методами відбору змінних для лінійної регресії. 

В першому випадку на кожному кроці в рівняння включається нова незалежна 

змінна з найменшою вірогідністю F, за умови, що ця ймовірність досить мала. 

Змінні, вже введені в регресійне рівняння, виключаються з нього, 

якщо їх ймовірність F стає досить великою. Алгоритм зупиняється, 

коли не залишається змінних, які задовольняють критерію включення 

або виключення. У другому випадку процедура вибору змінної полягає в тому, 

що всі змінні в блоці вводяться на одному кроці. Для розрахунків було взято 

залужену величину – загальне виробництво енергії з ВДЕ – та шість 

незалежних величин, а саме: загальне виробництво електроенергії, валове 

внутрішнє споживання відновлюваної гідроенергії, електрична потужність 

автовиробників – горюче паливо, електрична потужність основних виробників 

– ядерне паливо, електрична потужність основних виробників – 

гідроелектростанції та викиди СО2. Розрахунки регресійного аналізу, а саме 

описові статистики, кореляції, розрахунок R, F, ст.св, значення критерію 

Дарбіна-Уотсона, інші зведення для моделі, а також значення дисперсійного 

аналізу, виключені змінні, кореляції коефіцієнтів, діагностика колінеарності, 
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статистика залишків, гістограми розподілу частот та нормальні графіки 

стандартизованого залишку регресії  надано у додатку Т.  

Таким чином, проведено факторний аналіз розвитку ВДЕ методом 

головних компонент з використанням критерію сферичності Бартлетта 

та розрахунком міри адекватності вибірки Кайзера-Майера-Олкіна. Аналіз 

проведений в програмі IBM SPSS Statistics (версія 1.0.0.1089). В ході 

дослідження було визначено найважливіші фактори розвитку ВДЕ на прикладі 

Європи із використанням масиву даних за останні 10 років. Було проведено 

визначення кiлькocтi гoлoвних кoмпoнентiв, побудовано кopеляцiйну 

матрицю, матрицю компонентів, коваріаційну матрицю та діаграму 

компонентів. На основі цих даних надано систему лінійних piвнянь залежних 

фактopiв та головних компонент. Проведений розрахунок показав, 

що найбільшу дисперсію мають такі фактори, як загальне виробництво енергії 

з ВДЕ та загальне виробництво електроенергії – 84,6 %. Зроблено аналіз 

факторів відповідно до отриманих розрахунків. 

 

 

3.3. Розробка інтегрального показника для оцінювання розвитку 

відновлюваних джерел енергії 

 

Формування системи оцінювання розвитку ВДЕ починається 

зі здійснення розподілу показників на групи. Структуризація показників 

оцінювання розвитку ВДЕ відбувається за трьома групами: економічні, 

екологічні, соціальні (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Показники розвитку ВДЕ 

Інтегральні 

показники 

групи 

Показники 

Умовне 

позначення 

показників 

Одиниця 

виміру 

1 3 4 5 

Економічні 

(Iec) 
Знос основних виробничих фондів 

підприємств паливно-енергетичного 

комплексу 

k1 % 

Відношення інвестицій у підприємства 

паливно-енергетичного комплексу до ВВП  
k2 % 

Енергоємність ВВП k3 
кг ум. 

палива/грн 

Інвестиції у ВДЕ – загальні k4 
млрд дол. 

США 

Втрати при транспортуванні 

та розподіленні енергії 
k5 % 

Екологічні 

(Ienv) СО2 / чис. населення k6 
т СО2 / 

людина 

СО2 / ВВП k7 
кг СО2 / дол. 

США 

Валове внутрішнє споживання 

відновлюваної енергії 
k8 1000 ТНЕ 

Загальна потужність ВДЕ k9 МВт 

СО2 / ВВП за паритетом купівельної 

спроможності 
k10 

кг СО2 / дол. 

США 

Соціальні 

(Isoc) 
Кількість робочих місць на підприємствах 

відновлюваної енергетики 
k11 одиниць 

Тривалість життя  k12 років 

Кількість працівників, зайнятих 

на роботах зі шкідливими умовами праці 

на підприємствах енергетичної галузі 

k13 осіб 

Облікова кількість штатних працівників, 

які мають право на пільги та компенсації 

за роботу зі шкідливими умовами праці 

k14 осіб 

Нарахована заробітна плата штатному 

працівнику підприємства енергетичної 

галузі 

k15 грн 

Джерело: розроблено автором 
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У ході досліджень було проаналізовано показники розвитку ВДЕ 

в Україні за 2006 – 2017 роки. Здійснена задача приведення часткових 

показників до єдиного масштабу вимірювання – їх нормалізація. 

Існує декілька способів нормалізації. Перший варіант – використання 

відхилення часткового показника від максимального: 

 

∆𝐴𝑖 = 𝐴𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝐴𝑖     (3.6) 

 

де ∆𝐴𝑖 – відхилення часткового показника від максимального; 

𝐴𝑚𝑎𝑥𝑖 – максимальне значення показника;  

𝐴𝑖 – частковий показник. 

Але цей варіант нормалізації показників не дозволяє уникати відмітності 

масштабів відхилень. 

Другий варіант – використання безрозмірної величини ( iA ): 

 

�̅�𝑖 =
𝐴𝑚𝑎𝑥𝑖−𝐴𝑖

𝐴𝑖
     (3.7) 

 

�̅�𝑖 =
𝐴𝑖

𝐴𝑚𝑎𝑥𝑖
      (3.8) 

 

Формула (3.7) використовується у випадку, коли зменшення іА  

призводить до збільшення (покращення) значення адитивної форми критерію. 

Формула (3.8) використовується у випадку, коли збільшення значення 

адитивної формули критерію призводить до збільшення іА . 

Нормалізація даних дає змогу розрахувати узагальнюючий інтегральний 

показник оцінювання розвитку ВДЕ через його складові з відповідними 

ваговими коефіцієнтами.  

Нормовані показники розвитку ВДЕ в Україні подано у додатку У. 
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Узагальнюючий інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ Dres 

визначається як сумарна величина групових інтегральних показників 

за формулою: 

 

𝐷𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝛽𝑖
3
𝑖=1 × 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑖,      (3.9) 

 

де i  – коефіцієнт впливу на величину групових інтегральних показників 

розвитку ВДЕ; 

𝐷𝑟𝑒𝑠𝑖– групові інтегральні показники розвитку ВДЕ; 

і – кількість показників оцінювання розвитку ВДЕ. 

Виходячи зі сформованої системи показників, поданої у табл. 3.13, 

розрахунок інтегрального показника розвитку ВДЕ проводиться за формулою: 

 

𝐷𝑟𝑒𝑠 = 𝛽𝑒𝑐 × 𝐼𝑒𝑐 + 𝛽𝑒𝑛𝑣 × 𝐼𝑒𝑛𝑣 + 𝛽𝑠𝑜𝑐 × 𝐼𝑠𝑜𝑐

= 𝛽𝑒𝑐 ×∑𝑘𝑗

5

𝑗=1

+ 𝛽𝑒𝑛𝑣 ×∑𝑘𝑒

10

𝑒=6

+ 𝛽𝑠𝑜𝑐 × ∑ 𝑘𝑜

15

𝑜=11

 

          (3.10) 

 

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 відповідного групи впливу (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. 

Межі вимірювання інтегрального показника оцінювання розвитку ВДЕ 

Dres знаходяться в діапазоні [0; 1]. 
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Наведемо приклад розрахунку групового інтегрального показника 

розвитку ВДЕ за наданою вище формулою. У формалізованому вигляді 

матриця показників економічної групи (Iec) розраховується таким чином: 

 

𝐼𝑒𝑐 =

(

 
 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘1, 𝑘1) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘1, 𝑘2) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘1, 𝑘3) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘1, 𝑘4) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘1, 𝑘5)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘2, 𝑘1) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘2, 𝑘2) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘2, 𝑘3) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘2, 𝑘4) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘2, 𝑘5)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘3, 𝑘1) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘3, 𝑘2) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘3, 𝑘3) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘3, 𝑘4) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘3, 𝑘5)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘4, 𝑘1) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘4, 𝑘2) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘4, 𝑘3) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘4, 𝑘4) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘4, 𝑘5)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘5, 𝑘1) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘5, 𝑘2) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘5, 𝑘3) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘5, 𝑘4) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘5, 𝑘5))

 
 

   (3.11) 

 

Використовуючи статистичні дані, отримуємо такі значення елементів 

матриці: 

 

𝐼𝑒𝑐 =

(

 
 

1 −0,25 −0,68 0,554 0,56
−0,25 1 0,164 −0,226 −0,153
−0,68 0,164 1 −0,78 −0,611
0,554 −0,226 −0,78 1 0,19
0,56 −0,153 −0,611 0,19 1 )

 
 

   (3.12) 

 

За результатами розрахунку матриці показників економічної групи (Iec) 

можна зробити висновок: найбільший прямий функціональний зв’язок існує 

між показниками «Інвестиції у ВДЕ – загальні» (k4) та «Втрати 

при транспортуванні та розподіленні енергії» (k5), найбільший обернений 

функціональний зв’язок – між показниками «Енергоємність ВВП» (k3) 

та «Інвестиції у ВДЕ – загальні» (k4). 

Графічна інтерпретація групового інтегрального показника оцінювання 

розвитку ВДЕ впливу показників економічної групи надається на рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Графічна інтерпретація групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників економічної групи (Iec) 

Джерело: розроблено автором 

 

Для прогнозної оцінки до 2020 року групових інтегральних показників 

оцінювання розвитку ВДЕ застосуємо методику індексу сталого розвитку 

за такою формулою: 

 

𝑆𝐷𝐼 = 1 −
∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
= 1 −

(𝐹,𝑁)

𝑛(𝑛−1)
,     (3.13) 

 

де SDI – оцінка сталості розвитку показників відповідної групи (економічної, 

екологічної та соціальної); 

m – кількість інверсій у фактичному порядку для показника, який має перший 

ранг (1-е місце) у індексі сталого розвитку;  

n – число показників індексу сталого розвитку; 

І (F, N) – сума інверсій у фактичному порядку показників (F) відповідно 

нормативного порядку (N), який заданий у індексі сталого розвитку; 
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𝑎𝑖𝑗  – змінна, яка вказує на наявність, або відсутність у фактичному 

упорядкуванні показників відносини «швидше» між i-м та j-м показниками, 

які задані у індексі сталого розвитку; 

𝑟𝑖  і 𝑟𝑗  – ранги i-го та j-го відповідних показників у фактичному впорядкуванні 

[16, 390]. 

У матриці збігів фактичних та індикативних співвідношень темпів росту 

показників відповідної групи змінна 𝑎𝑖𝑗 має такі значення: 

 

 








−





=

випадках;інших  в,1

  при  якщо

,  при якщо,1

j i rr

ji r r

a ji

ji

ij    (3.14) 

 

Розрахунок інверсій проводимо за такою формулою: 

  

𝑚 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ,      (3.15) 

 

Вибір кінцевого року прогнозування визначений відповідно до того, 

що, як було зазначено вище, Україна відповідно до зобов’язань в рамках 

європейського Енергетичного Співтовариства декларує 11 % виробництва 

енергії з ВДЕ до 2020 року. Такий розвиток ВДЕ також передбачений відповідно 

до чинного законодавства, а саме розпорядження Кaбiнету Мiнiстpiв Укpaїни 

«Про схвалення Енеpгетичної стpaтегiї Укpaїни на період дo 2035 poку «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» вiд 18.08.2017 р. Необхідно 

оцінити ймовірність досягнення таких рівнів потужностей ВДЕ, які б змогли 

так суттєво підвищити обсяги виробництва [92, 95, 97].  

Прогнозування змін показників економічної групи (Iec) проведено 

за допомогою лінійної регресії з використанням наявних розрахованих значень 

показників k1 – k5 у вигляді a+bx, де: 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅�, 𝑏 =
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

∑(𝑥−�̅�)2
,     (3.16) 
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Дані розрахунків прогнозної оцінки групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників економічної групи (Iec) 

з використанням індексу сталого розвитку відповідно до методик, що зазначені 

вище, представлені в таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Дані прогнозної оцінки групового інтегрального показника оцінювання 

розвитку ВДЕ впливу показників економічної групи 

Економічні 

показники 

Знос 

основних 

виробничих 

фондів 

підприємств 

паливно-

енергетичного 

комплексу, % 

Відношення 

інвестицій у 

підприємства 

паливно-

енергетичного 

комплексу до 

ВВП, % 

Енергоємність 

ВВП, кг ум. 

палива/грн 

Інвестиції 

у ВДЕ – 

загальні, 

млрд дол. 

США 

Втрати при 

транспортуванні 

та розподіленні 

енергії, % 

2006 55,00 1,07 0,23 130,00 3,20 

2007 56,70 0,51 0,22 183,00 3,10 

2008 61,20 0,57 0,21 205,00 2,82 

2009 62,20 0,46 0,20 207,00 3,02 

2010 60,70 0,48 0,21 276,00 2,72 

2011 57,00 0,52 0,20 317,00 2,84 

2012 58,40 0,91 0,19 291,00 2,79 

2013 61,90 1,00 0,18 269,00 2,84 

2014 61,40 0,75 0,17 315,00 3,17 

2015 82,60 0,56 0,16 349,00 3,66 

2016 62,10 0,51 0,16 287,00 3,70 

2017 69,40 0,46 0,16 225,00 3,74 

2018 67,00 0,59 0,17 286,94 3,49 

2019 67,60 0,56 0,16 271,45 3,55 

2020 69,90 0,54 0,15 280,38 3,59 

Індикативний 

ранг – 

експертна 

оцінка 5 3 1 2 4 

Джерело: розраховано автором на основі [16, 390] 
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В таблиці також надано ранжування показників економічної групи. Кожний 

із показників групи має індикативний ранг, який визначений за допомогою 

експертної оцінки. 

Таким чином, для прогнозної оцінки групового економічного показника 

розвитку ВДЕ з використанням індексу сталого розвитку буде спостерігатися 

тенденція, яка зображена в додатку Ф. 

Користуючись зазначеною методикою розраховуються темпи росту 

(приросту) показників економічної групи, після цього проводиться нормативне 

упорядкування показників відповідно до спрямування на розвиток ВДЕ. 

Впродовж процедури ранжування з пари показників вибирається той, 

який зростає найшвидше, далі наступний показник порівнюється з тим, 

що зростає найбільш швидко. Ця процедура повторюється, допоки ми 

не визначимо показник, який зростає найбільш швидко і, відповідно, є найбільш 

важливим для розвитку ВДЕ.  

Представимо розрахунки та прогнозну оцінку для показників екологічної 

групи (Ienv). У формалізованому вигляді матриця впливу показників екологічної 

групи (Ienv) представлена так:  

 

𝐼𝑒𝑛𝑣 =

(

 
 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘6, 𝑘6) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘6, 𝑘7) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘6, 𝑘8) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘6, 𝑘9) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘6, 𝑘10)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘7, 𝑘6) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘7, 𝑘7) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘7, 𝑘8) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘7, 𝑘9) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘7, 𝑘10)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘8, 𝑘6) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘8, 𝑘7) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘8, 𝑘8) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘8, 𝑘9) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘8, 𝑘10)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘9, 𝑘6) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘9, 𝑘7) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘9, 𝑘8) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘9, 𝑘9) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘9, 𝑘10)

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘10, 𝑘6) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘10, 𝑘7) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘10, 𝑘8) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘10, 𝑘9) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘10, 𝑘10))

 
 
  (3.17) 

 

Використовуючи статистичні дані, отримуємо такі значення елементів 

матриці: 

 

𝐼𝑒𝑛𝑣 =

(

 
 

1 0,93 −0,346 −0,801 0,924
0,93 1 −0,535 −0,872 0,999
−0,346 −0,535 1 0,512 −0,543
−0,801 −0,872 0,512 1 −0,88
0,924 0,999 −0,543 −0,88 1 )

 
 

   (3.18) 
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За результатами розрахунку впливу показників екологічної групи (Ienv) 

можна зробити висновок: найбільший обернений функціональний зв’язок – 

між показниками «Загальна потужність ВДЕ» (k7) та «СО2 / ВВП за паритетом 

купівельної спроможності» (k10). 

Оцнювання групового інтегрального показника оцінювання розвитку ВДЕ 

впливу показників екологічної групи (Ienv) подано на рис. 3.18. 

 

 

Рис. 3.18. Графічна інтерпретація групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників екологічної групи (Ienv) 

Джерело: розроблено автором 

 

Розрахунок прогнозної оцінки групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників екологічної групи (Ienv) 

з використанням індексу сталого розвитку проведено аналогічно розрахункам 

по показнику економічної групи (Iec) (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Дані прогнозної оцінки групового інтегрального показника оцінювання 

розвитку ВДЕ впливу показників екологічної групи 

Екологічні 

показники 

СО2 / чис. 

населення, т 

СО2 / людина 

СО2 / ВВП, 

кг СО2 / 
дол. США 

Валове 

внутрішнє 

споживання 

відновлюваної 

енергії,  

1000 ТНЕ 

Загальна 

потужність 

ВДЕ,  

МВт 

СО2 / ВВП за 

паритетом 

купівельної 

спроможності, 

кг СО2 / дол. 

США 

2006 6,44 2,17 1932,10 4787,00 0,84 

2007 6,57 2,04 2385,70 4792,00 0,79 

2008 6,37 1,92 2684,50 4793,00 0,74 

2009 5,42 1,91 2581,00 4756,00 0,74 

2010 5,80 1,96 2733,70 4785,00 0,76 

2011 6,11 1,95 2730,90 5064,00 0,75 

2012 6,01 1,90 2651,50 5297,00 0,73 

2013 5,82 1,84 3171,90 5832,00 0,71 

2014 5,19 1,75 2799,40 6047,00 0,67 

2015 4,20 1,56 2703,50 6102,00 0,60 

2016 4,30 1,50 2700,00 6222,00 0,58 

2017 4,40 1,40 2696,50 6342,00 0,60 

2018 4,70 1,70 2737,40 6054,80 0,60 

2019 4,60 1,60 2727,20 6126,60 0,60 

2020 3,97 1,58 2766,63 6416,51 0,59 

Індикативний 

ранг – 

експертна 

оцінка 3 4 1 2 5 

Джерело: розраховано автором на основі [16, 390] 

 

Аналогічно за описаною вище методикою розраховуються темпи росту 

(приросту) показників екологічної групи, проводиться їх нормативне 

упорядкування та ранжування, визначений індикативний ранг. 
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Прогнозна оцінка групового екологічного показника розвитку ВДЕ 

з використанням індексу сталого розвитку в графічному вигляді надана 

у додатку Ф. 

Перейдемо до розгляду показників соціальної групи. У формалізованому 

вигляді матриця впливу показників соціальної групи (Isoc) представлена так: 

 

𝐼𝑠𝑜𝑐 =

(

  
 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘11, 𝑘11) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘11, 𝑘12) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘11, 𝑘13) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘11, 𝑘14) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘11, 𝑘15)

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘12, 𝑘11) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘12, 𝑘12) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘12, 𝑘13) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘12, 𝑘14) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘12, 𝑘15)

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘13, 𝑘11) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘13, 𝑘12) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘13, 𝑘13) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘13, 𝑘14) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘13, 𝑘15)

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘14, 𝑘11) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘14, 𝑘12) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘14, 𝑘13) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘14, 𝑘14) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘14, 𝑘15)

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘15, 𝑘11) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘15, 𝑘12) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘15, 𝑘13) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘15, 𝑘14) 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑘15, 𝑘15))

  
 
    

(3.19) 

 

Використовуючи статистичні дані, отримуємо такі значення елементів 

матриці: 

𝐼𝑠𝑜𝑐 =

(

 
 

1 0,968 −0,912 −0,915 0,995
0,968 1 −0,828 −0,84 0,96
−0,912 −0,828 1 0,998 −0,928
−0,915 −0,84 0,998 1 −0,93
0,995 0,96 −0,928 −0,93 1 )

 
 

        (3.20) 

 

За результатами розрахунку матриці впливу показників соціальної групи 

(Isoc) можна зробити висновок: 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). 

Графічна інтерпретація групового інтегрального показника оцінювання 

розвитку ВДЕ впливу показників соціальної групи (Isoc) зображена 

на рис. 3.19. 
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Рис. 3.19. Графічна інтерпретація групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників соціальної групи (Isoc) 

Джерело: розроблено автором 

 

Щодо групового інтегрального показника оцінювання розвитку ВДЕ 

впливу показників соціальної групи (Isoc) з використанням індексу сталого 

розвитку зроблені аналогічні розрахунки (табл. 3.16).  
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Таблиця 3.16 

Дані прогнозної оцінки групового інтегрального показника оцінювання 

розвитку ВДЕ впливу показників соціальної групи 

Соціальні 

показники 

Кількість 

робочих місць 

на 

підприємствах 

відновлюваної 

енергетики, 

одиниць 

Тривалість 

життя, 

років 

Кількість 

працівників, 

зайнятих на 

роботах зі 

шкідливими 

умовами праці 

на 

підприємствах 

енергетичної 

галузі, осіб 

Облікова 

кількість 

штатних 

працівників, 

які мають 

право на 

пільги та 

компенсації 

за роботу зі 

шкідливими 

умовами 

праці, осіб 

Нарахована 

заробітна 

плата 

штатному 

працівнику 

підприємства 

енергетичної 

галузі, грн 

2006 2784,00 67,90 164350,00 197,60 1228,00 

2007 2978,00 67,60 164100,00 197,00 1577,00 

2008 3487,00 68,00 163800,00 196,80 2111,00 

2009 4259,00 69,00 163300,00 196,10 2394,00 

2010 4932,00 70,30 165460,00 197,00 2843,00 

2011 5648,00 71,10 167700,00 198,60 3353,00 

2012 5745,00 71,20 145954,00 173,50 3821,00 

2013 6492,00 71,50 132100,00 154,80 4500,00 

2014 7674,00 71,80 124577,00 146,10 4885,00 

2015 8052,00 72,50 112100,00 127,10 5462,00 

2016 9824,00 73,40 104527,00 124,60 6918,00 

2017 9728,00 74,30 105675,00 122,10 7374,00 

2018 8500,12 72,32 115953,12 135,71 5939,22 

2019 8807,09 72,67 113383,59 132,31 6297,91 

2020 10582,52 73,14 107367,89 124,68 6762,30 

Індикативний 

ранг – 

експертна 

оцінка 1 2 5 4 3 

Джерело: розраховано автором на основі [16, 390] 
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Для показників соціальної групи розрахунки щодо нормування, темпи 

росту (приросту), ранжування та експертно визначений індикативний ранг 

зроблено за описаною вище методикою. 

Також аналогічно до попередніх груп надається оцінювання групового 

соціального показника розвитку ВДЕ з використанням індексу сталого 

розвитку. Значення SDIenv = 1 з 2007 по 2016 роки, за прогнозною оцінкою 

стабільне значення буде спостерігатися до 2020 року. 

Розглянемо, яким чином будуть впливати групи показників, які зазначені 

вище, на узагальнюючий інтегральний показник. Відповідні коефіцієнти 

впливу на узагальнюючий інтегральний показник розвитку ВДЕ розраховують 

за формулою: 

 

𝐾1 = [(𝑋1
𝑇 × 𝑋1)

−1 × 𝑋1
𝑇]𝑇 × 𝐷𝑟𝑒𝑠,   (3.21) 

 

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. 

Графічна інтерпретація інтегрального показника розвитку ВДЕ України 

представлена на рис. 3.20. 
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Рис. 3.20. Графічна інтерпретація інтегрального показника оцінювання розвитку 

ВДЕ України 

Джерело: розроблено автором  

 

Для наочної інтерпретації запропонованого інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ Dres можливо представити відрізки значень 

показника відповідно до узагальненої так званої функції бажаності 

за методикою, яка розроблена Харрінгтоном, Деррінгером та С’юіч, а саме: 

перенесення натуральних значень показників в визначену шкалу [176, 219] 

та іменування таких проміжків значення відповідно до шкали за прикладом 

показників енергетичної трилеми IEA [396, 397, 398] та класів 

енергозбереження [191, 290]. Така шкала визначає відповідності 

між фізичними параметрами та маркування, яке характеризує певний стан 
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об’єкту оптимізації. Для побудови шкали нормативів використовується 

таблиця відповідності функції бажаності (di) між співвідношенням бажаності 

в емпіричній та кількісній системі – табл. 3.17, в якій представлені значення, 

що відповідають певним точкам перетину кривої, що задається рівнянням:  

 

𝑑 = 𝑒𝑥𝑝[−𝑒𝑥𝑝(−𝑦)]    (3.22) 

 

Таблиця 3.17 

Взаємозв’язок між кількісними значеннями шкали нормативів та 

сприйняттям стану розвитку ВДЕ 

Маркування – нормативний рівень Значення за шкалою нормативів 

А – високий 1,00-0,80 

В – достатній 0,79-0,63 

С – середній 0,62-0,37 

D – недостатній 0,36-0,20 

Е – низький 0,19-0,00 

Джерело: розроблено автором на основі [176, 191, 219, 290, 396, 397, 398]  

 

Значення часткового відгуку, приведене до значень за шкалою 

нормативів, визначається як di (i = 1, 2, …, n) та має назву часткової бажаності. 

Якщо значення 0=id  відповідає цілком незадовільному стану розвитку ВДЕ, 

натомість значення 1=id  – максимально кращому. Значення 37,0=id  

відповідає межі допустимих значень.  

Результати розрахунків оцінювання розвитку ВДЕ для України подано 

у табл. 3.18.  За період 2006 – 2016 років надані розрахункові дані відповідно 

до офіційної інформації [176, 191, 219, 290, 396, 397, 398].  На період 2017 – 

2020 років надано прогнозування відповідно до методики, що вказана вище. 
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Таблиця 3.18 

Комплексна оцінка та прогнозування розвитку ВДЕ для України  

за період з 2006 по 2020 роки 

Роки 

Значення інтегрального 

показника оцінювання 

розвитку ВДЕ, частка 

Висновок щодо 

розвитку ВДЕ – рівні 

Спрямованість розвитку 

ВДЕ – категорії 

2006 0,52 C - 

2007 0,58 C N 

2008 0,60 C N 

2009 0,75 B I 

2010 0,61 C W 

2011 0,59 C N 

2012 0,64 B I 

2013 0,61 C W 

2014 0,66 B P 

2015 0,68 B P 

2016 0,70 B P 

2017 0,70 В Р 

2018 0,71 В Р 

2019 0,72 В Р 

2020 0,73 B P 

 стан системи стабільно негативний – N; стан системи стабільно позитивний – P; стан 
системи поліпшується – I; стан системи погіршується – W. 

Джерело: розроблено автором на основі [176, 191, 219, 290, 396, 397, 398]  

 

Інтегральний показник оцінювання розвитку ВДЕ відображає вплив 

групових показників (економічних, соціальних, екологічних). Також він 

встановлює функціональні зв’язки між окремими показниками. Рівень 

функціонального зв’язку між показниками можна розмежувати на діапазони 

значень: 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]. Графічно рівень функціонального 
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зв’язку між показниками оцінювання розвитку ВДЕ у тривимірному просторі 

можна простежити від максимуму (Сdm) до мінімуму (Сih). 

Для прогнозування зміни інтегрального показника, розглянемо 

регресійну модель на основі вищезазначених показників економічної, 

екологічної та соціальної груп, яка буде представлена функціями відповідно 

за групами Yec, Yenv, Ysoc. Зробимо розрахунок інтегрального показника Yintegral, 

до складу якого входять ці групи. В загальному вигляді він буде 

представлений таким чином: 

 

Yintegral = f [Yec (k1,k2, …, k5, t), Yenv (k6, k7, …, k10, t), Ysoc (k11,k12, …, k15 t)] (3.23) 

 

Зробимо екстраполяцію та розрахуємо компоненти інтегрального 

показника по групах. Для економічної групи Yec значення елементів будуть 

такі:  

 

Y1 (k1, t) = 1,05k1 + 55,22 

Y2 (k2, t) = –0,01k2 + 0,73 

Y3 (k3, t) = –0,01k3 + 0,23 

Y4 (k4, t) = 8,92k4 + 191,12 

Y5 (k5, t) = 0,06k5 + 2,73 

 

 

(3.24) 

  

Аналогічно розрахуємо компоненти інтегрального показника 

для екологічної групи показників Yenv: 

 

Y6 (k6, t) = –0,18k6 + 6,76 

Y7 (k7, t) = –0,05k7 + 2,15 

Y8 (k8, t) = 34,56k8 + 2400,50 

Y9 (k9, t) = 144,13k9 + 4419,10 

Y10 (k10, t) = –0,02k10 + 0,84 

 

 

(3.25) 
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Для соціальної групи показників Ysoc компоненти виглядатимуть таким 

чином: 

 

Y11 (k11, t) = 563,94k11 + 2121,20 

Y12 (k12, t) = 0,47k12 + 67,43 

Y13 (k13, t) = –5575,20k13 + 180599,00 

Y14 (k14, t) = –7,08k14 + 217,34 

Y15 (k15, t) = 464,39k15 + 710,14 

 

 

(3.26) 

 

Побудуємо дві моделі розвитку ВДЕ: перша модель виробництва енергії, 

друга – споживання. Відповідно до принципів сталого розвитку, які зазначені 

у керівних документах ООН, стале споживання та виробництво полягає 

у сприянні ресурсній та енергетичній ефективності, сталій інфраструктурі 

та забезпеченню доступу до основних послуг, так званим «зеленим» та гідним 

робочим місцям, а також кращій якості життя для людей. Його реалізація 

допомагає досягти загальних планів розвитку, зменшити майбутні економічні, 

екологічні та соціальні витрати, посилити конкурентоспроможність економіки 

та зменшити бідність. Програма сталого розвитку до 2030 року (ціль 12) 

спрямована на забезпечення моделей сталого споживання та виробництва, 

зокрема у параграфі 28 говориться, що уряди, міжнародні організації, бізнес-

сектор та інші недержавні суб’єкти та особи повинні сприяти зміні моделей 

споживання та виробництва на сталі, у тому числі шляхом мобілізації з усіх 

джерел фінансової та технічної допомоги для зміцнення наукових, 

технологічних та інноваційних країн, які розвиваються, спроможності 

рухатися до більш сталих моделей споживання та виробництва [381]. 

За допомогою регресії розрахуємо модель розвитку ВДЕ за виробництвом 

енергії. Для визначення моделі зроблені розрахунки та визначено, які саме 

показники мають суттєвий вплив на розвиток ВДЕ. Для моделі будуть 

використані такі показники: 
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− q1 – знос основних виробничих фондів підприємств паливно-

енергетичного комплексу, %; 

− q2 – енергоємність ВВП, кг ум. 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. 

Модель буде відповідати розвитку ВДЕ відповідно до умов сталого 

виробництва та має виглядати таким чином: 

 

Yp (qn, t) = q1z1 + q2z2p + … + qnzn ,    (3.27) 

 

де Yp (qn, t) – функція потужності ВДЕ залежно від показників розвитку ВДЕ 

та часу; 

qn – показники від q1 до q5. 

Після розрахунку  коефіцієнтів отримуємо: 

 

Yp (qn, t) = 1,29 – 0,21q1 – 1,76q2 + 0,05q3 + 0,33q4 + 1,05q5,      (3.28) 

 

Також, використовуючи методику та показники, які розглянуті вище, 

можемо розрахувати модель розвитку ВДЕ за споживанням енергії, вона буде 

мати такий вигляд: 

 

Yс (qn, t) = q1j1 + q2j2 + … +  qnjn,    (3.29) 

 

де Yс (qn, t) – функція споживання енергії з ВДЕ в залежності від показників 

розвитку ВДЕ та часу; 

qn – показники від q1 до q5. 

Розрахуємо коефіцієнти та отримаємо залежність для вказаної моделі:  
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Yc (qn, t) = 2,78 + 0,08q1 – 0,79q2 – 0,06q3 – 1,05q4 – 0,48q5,  (3.30) 

 

Таким чином, розраховані споживча та виробнича моделі щодо розвитку 

ВДЕ відповідно до концепції сталого виробництва та споживання на основі 

запропонованих показників. 

Важливим фактором для підтримки розвитку ВДЕ з боку держави є 

використання «зеленого» тарифу. При збільшенні вартості електроенергії, 

яка вироблена з невідновлюваних джерел енергії, «зелений тариф» поступово 

зменшується, але, як зазначалося вище, є більшим, ніж 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 + Q2z2 + … + Q3zn,    (3.31) 

Ycs (Qn, t) = Q1j1 + Q2j2 + … + Q3jn,     (3.32) 

 

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. 

Таким чином, моделі виробництва та споживання електроенергії з ВДЕ 

Yps та Ycs мають наступний вигляд: 

 

Yps = 7,5·104 + 9,9·105Q1 + 256,3·Q2 + 6,1·106Q3,   (3.33) 

Ycs = 1,1·105  + 2,6·105Q1 + 14,3·Q2 + 1,7·106Q3,   (3.34) 

 

Усі розглянуті вище моделі є значимі, тому що коефіцієнт детермінації 

для них складає більше 80 %. Загальне виробництво енергії з ВДЕ в Україні 

буде збільшуватися з кожним роком за формулою Yprod = 0,14x – 5700,5, 
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при цьому ВВП буде збільшуватися таким чином YGDP = 589,16x – 2·107. 

Виробництво електроенергії з ВДЕ має залежність від ВВП у вигляді Yprod = 

0,0247YGDP – 37151. При збільшенні ВВП збільшується і виробництво 

електроенергії з ВДЕ. Таким чином, якщо у 2017 році було вироблено 

2,1 ТВт·год електроенергії з ВДЕ, то за прогнозами у 2020 році очікується 

виробити 3,9 ТВт·год без урахування удосконалення технологій виробництва 

та передачі електроенергії [98, 105].   

Таким чином, зроблено структуризацію показників оцінювання розвитку 

ВДЕ за трьома групами показників, а саме: економічними, екологічними 

та соціальними. Був запропонований інтегральний показник оцінювання 

розвитку ВДЕ та визначені межі вимірювання такого показника, надані 

матриці показників економічної (Iec), екологічної (Ienv) та соціальної (Isoc) груп 

та розраховані їх елементи. З використанням програми Microsoft Excel (версія 

16.18, додаток «Data Analysis») побудована графічна інтерпретація групового 

інтегрального показника оцінювання розвитку ВДЕ та впливу показників 

економічної (Iec), екологічної (Ienv) та соціальної (Isoc) груп. 

Для оцінювання розвитку ВДЕ запропоновані методи розрахунку 

відповідних коефіцієнтів впливу на узагальнюючий інтегральний показник 

розвитку ВДЕ та надана графічна інтерпретація інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ та рівень функціонального зв’язку 

між показниками оцінювання розвитку ВДЕ. Відповідно до методики 

Харрінгтона, Деррінгера та С’юіч побудований взаємозв’язок між кількісними 

значеннями шкали бажаності та сприйняттям стану розвитку ВДЕ. На основі 

запропонованої методики з використанням даних Держстату України, IRENA, 

IEA та REN21 за період 2006 – 2016 років проведена комплексна оцінка 

розвитку ВДЕ в Україні, а на період 2017 – 2020 роки надані результати 

прогнозної оцінки. Комплексна оцінка свідчить про достатній стан розвитку 

ВДЕ для України, а також стабільно позитивну його динаміку, така тенденція 

має спостерігатися і у 2020 році.  
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Висновки до розділу 3 

 

На основі дослідженого матеріалу закордонних та вітчизняних 

науковців, доповідей міжнародних та європейських організацій були 

розроблені теоретичні та методологічні засади статистичного оцінювання 

розвитку ВДЕ в Україні. Аналіз та розрахунки були проведені в програмах 

IBM SPSS Statistics, Microsoft Excel та PVsyst. Основні висновки розділу є 

такими: 

1. Розроблено та обґрунтовано класифікацію показників статистичного 

оцінювання розвитку ВДЕ, структуру статистичного оцінювання ВДЕ, 

визначено його завдання, розраховані залежності між різними показниками.  

2. Запропоновано класифікацію показників розвитку ВДЕ за такими 

основними групами: технологічні, економічні, соціальні, екологічні, ресурсні 

та кліматичні, показники регуляторної політики. Зроблена адаптація 

міжнародних та європейських систем та методик для статистичного 

оцінювання розвитку ВДЕ до системи державної статистики України. 

3. Розрахована кореляція між виробництвом енергії з ВДЕ та їх загальною 

потужністю (Rpc), між виробництвом та середньодушовим ВВП (Rpg) 

та між ВВП і загальною потужністю ВДЕ (Rcg). На прикладі сонячної 

енергетики (електростанцій потужністю 1 МВт та 30 кВт) розраховано 

загальне поквартальне виробництво енергії, показники використання сонячної 

енергетики для промислового та приватного секторів залежно від природно-

кліматичних умов та розвитку інфраструктури (загального використання 

електроенергії, загального виробництва електроенергії та площі областей 

України). 

4. Обґрунтовано групування областей України та країн Європи 

за допомогою ієрархічного кластерного аналізу за методом Варда 

з використанням Манхеттенської відстані зі стандартизацією даних методом 

Z-оцінки. Визначено 3 кластери, а саме: за показниками розвитку ВДЕ, 

енергетичного комплексу та показниками впливу розвитку ВДЕ на існуючу 
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енергетичну структуру. В результаті розрахунків доведено, 

що Дніпропетровська та Донецька області є лідерами за рівнем впливу 

розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру. А щодо країн Європи 

доведено, що за показником розвитку ВДЕ Німеччина, Іспанія, Франція, 

Італія, Швеція, 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. 

5. Обґрунтовано проведення факторного аналізу розвитку ВДЕ методом 

головних компонент з використанням критерію сферичності Бартлетта та міри 

адекватності вибірки Кайзера-Майера-Олкіна. Встановлено та проаналізовано 

найважливіші фактори розвитку ВДЕ. Проведено визначення кiлькocтi 

гoлoвних кoмпoнент, надано систему лінійних piвнянь залежних фактopiв 

та головних компонент на прикладі Європи. Для цього побудовано 

кopеляцiйну, компонентну та коваріаційну матриці. Доведено, що найбільшу 

дисперсію мають такі компоненти, як як загальне виробництво енергії з ВДЕ 

та загальне виробництво електроенергії, яка сумарно складає 84,6 %. 

6. Обґрунтовано методику розрахунку та структуру інтегрального 

показника для оцінювання розвитку ВДЕ. Визначені межі вимірювання 

інтегрального показника, а також надані матриці показників економічної (Iec), 

екологічної (Ienv) та соціальної (Isoc) груп, розраховані їх елементи. Побудована 

графічна інтерпретація групового інтегрального показника та впливу 

показників груп. Обґрунтовані методи розрахунку відповідних коефіцієнтів 

впливу на узагальнюючий інтегральний показник розвитку ВДЕ, надана 

його графічна інтерпретація та рівень функціонального зв’язку 

між показниками оцінювання розвитку ВДЕ.  

7. Для обґрунтування інтегрального показника оцінювання розвитку ВДЕ 

запропоновано використання методики Харрінгтона, Деррінгера та С’юіч 

для побудови шкали нормативів. За її допомогою побудовано взаємозв’язок 

між значеннями нормативів та станом розвитку ВДЕ.  
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8. Проведено прогнозування зміни інтегрального показника, 

запропонована регресійна модель з використанням економічної (Iec), 

екологічної (Ienv) та соціальної (Isoc) груп показників. Зроблений 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 достатній стан розвитку ВДЕ 

для України (рівень «B»), а також стабільно позитивну його динаміку 

(категорія «P»). Така ситуація відповідно до прогнозу має спостерігатися 

до 2020 року. 

Основні положення третього розділу розглянуті в наукових працях автора 

[19, 22, 23, 24, 25, 26, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 401]. 
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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.  
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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 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 

із 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 
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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 та 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.  

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 
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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 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 
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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 стабільно позитивну його 

динаміку (категорія «P»). Така ситуація відповідно до прогнозу має 

спостерігатися до 2020 року. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Нормативно-правові акти в галузі відновлюваної енергетики 

Міжнародні нормативно-правові документи: 

- UN Framework Convention on Climate Change; 

- ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities); 

- NACE Rev. 2 (Statistical classification of economic activities in the European 

Community); 

- CPA 2008 (Statistical Classification of Products by Activity); 

- Final Act of the International Conference and Decision by the Energy Charter 

Conference in respect of the amendment to the trade-related provisions 

of the Energy Charter Treaty - Joint Declarations – Annex I: Amendment 

to the Trade-Related Provisions of the Energy Charter Treaty; 

- Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 

2006 року про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні 

послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС; 

- Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 

2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної 

інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів 

енергоспоживчими продуктами; 

- Директива 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 

2010 року щодо енергетичної ефективності будівель. 

Закони України: 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання заходів з енергозбереження»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Закон України «Про засади державної мовної політики»; 
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- Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»; 

- Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав 

та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації»; 

- Закон України «Пpo деpжaвну стaтистику»; 

- Закон України «Пpo теплoпoстaчaння»; 

- Закон України «Пpo гaз (метaн) вугiльних poдoвищ»; 

- Господарський кодекс України; 

- Цивільний кодекс України; 

- Закон України «Про інформацію»;  

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань»;  

- Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».  

Укaзи Пpезидентa Укpaїни: 

- «Пpo piшення Paди нaцioнaльнoї безпеки i oбopoни Укpaїни вiд 9 гpудня 

2005 poку «Пpo стaн енеpгетичнoї безпеки Укpaїни тa oснoвнi зaсaди 

деpжaвнoї пoлiтики у сфеpi її зaбезпечення» вiд 27.12.2005 № 1863/2005; 

- «Пpo невiдклaднi зaхoди щoдo зaбезпечення ефективнoгo викopистaння 

пaливнo-енеpгетичних pесуpсiв» вiд 28.02.2008 № 174; 

- «Пpo piшення Paди нaцioнaльнoї безпеки i oбopoни Укpaїни вiд 30 тpaвня 

2008 poку «Пpo стaн pеaлiзaцiї деpжaвнoї пoлiтики щoдo зaбезпечення 

ефективнoгo викopистaння пaливнo-енеpгетичних pесуpсiв» вiд 28.07.2008 

№ 679/2008; 

- «Пpo piшення Paди нaцioнaльнoї безпеки i oбopoни Укpaїни вiд 10 лютoгo 

2009 poку «Пpo невiдклaднi зaхoди щoдo зaбезпечення енеpгетичнoї 

безпеки Укpaїни» вiд 11.02.2009 № 82/2009. 
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Постанови Кабінету Міністрів України: 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 63 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 

і від 17 жовтня 2011 р. № 1056»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 929 

«Про продовження строку виконання Державної цільової економічної 

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв 

з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 

2015 роки»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 845 

«Про затвердження Примірного енергосервісного договору»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 

«Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування 

електричних ламп та світильників»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 338 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 

і від 17 жовтня 2011 р. № 1056»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 177 «Деякі питання 

використання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 4 «Деякі питання 

діяльності центральних органів виконавчої влади»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 719 «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, 

обладнання, устаткування та комплектуючих»; 
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- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 

«Про затвердження Положення про Державне агентство 

з енергоефективності та енергозбереження України»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі 

питання використання коштів у сфері енергоефективності 

та енергозбереження»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 453 

«Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва 

теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного 

і місцевих бюджетів»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 314 

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для державної підтримки заходів 

з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 293 

«Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702 

«Про затвердження технічних регламенті щодо енергетичного 

маркування»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 

«Про затвердження Технічного регламенту щодо максимально дозволеного 

споживання електроенергії холодильними приладами»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 687 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 

2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056»; 

- Постанова КМУ від 14 листопада 2012 року № 1043 «Про внесення змін 

до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 29 червня 2011 р. № 689 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 105 «Деякі 

питання виконання Державної цільової економічної програми 
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енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв 

з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-

2015 роки»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі 

питання використання коштів у сфері енергоефективності 

та енергозбереження»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. 

№ 1005 «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 

80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території 

України звільняється від оподаткування»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. 

№ 689 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної 

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв 

з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-

2015 роки»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 447 «Питання 

реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності 

на 2010-2015 роки»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. 

№ 587 «Про внесення змін до Державної цільової економічної програми 

енергоефективності на 2010-2015 роки»; 

- Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 № 243; 

- Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 № 243; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 № 1670 

«Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної 

установки» 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.04 № 1307 «Про порядок 

видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного»; 
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- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1084 

«Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення 

на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних 

наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) 

розробок за рахунок коштів державного бюджету»; 

- Постанова Кабінет Міністрів України від 15 липня 1998 р. 

№ 1094 «Про державну експертизу з енергозбереження»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 

«Про затвердження Типового положення з планування, обліку 

і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. 

№ 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного 

та місцевого значення»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1993 № 922 

«Пpo opгaнiзaцiю poзpoбки системи бaлaнсiв нaцioнaльнoї екoнoмiки»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 786 «Пpo пopядoк 

нopмувaння питoмих витpaт пaливнo-енеpгетичних pесуpсiв у суспiльнoму 

виpoбництвi»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1997 № 1505 

«Пpo Пpoгpaму деpжaвнoї пiдтpимки poзвитку нетpaдицiйних 

тa вiднoвлювaних джеpел енеpгiї тa мaлoї гiдpo- i теплoенеpгетики»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 935 

«Пpo opгaнiзaцiю деpжaвнoгo кoнтpoлю зa ефективним (paцioнaльним) 

викopистaнням пaливнo-енеpгетичних pесуpсiв»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 

«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств 

та організацій України».  
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Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1228-р 

«Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року»; 

- Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року; 

- План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності 

на період до 2020 року; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 499-р 

«Про схвалення розробленого Державним агентством з енергоефективності 

та енергозбереження плану імплементації деяких актів законодавства ЄС»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. 

№ 1150-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.14 р. № 1014-р 

«Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо 

скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 791-

р «Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-

р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 

2020 року»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12. 2011 р. № 1321-

р «Про утворення територіальних органів Державного агентства 

з енергоефективності та енергозбереження»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.09 № 891-р 

«Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 № 1567-р 

«Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів»; 
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- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р 

«Про схвалення Енеpгетичної стpaтегiї Укpaїни на період дo 2030 poку»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 № 1058-р 

«Пpo схвaлення Кoнцепцiї фopмувaння енеpгетичнoгo бaлaнсу»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 1376-р 

«Пpo зaтвеpдження плaну зaхoдiв з pеaлiзaцiї Кoнцепцiї фopмувaння 

енеpгетичнoгo бaлaнсу»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2009 № 276-р 

«Пpo схвaлення Кoнцепцiї Деpжaвнoї цiльoвoї нaукoвo-технiчнoї пpoгpaми 

poзвитку виpoбництвa тa викopистaння бioлoгiчних видiв пaливa»;  

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 № 203-р 

«Пpo звiтний тa пpoгнoзний енеpгетичнi бaлaнси». 

Інші нормативно-правові документи: 

- Наказ Держенергоефективності від 28.04.2016 р. № 33 «Про внесення змін 

до наказів Держенергоефективності від 26.03.2013 № 51 та від 29.03.2013 

№ 52»; 

- Наказ Мінрегіону від 18.02.2016 № 27 «Про затвердження Порядку 

проведення кваліфікації когенераційної установки», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 №376/28506; 

- Наказ Держенергоефективності від 21.03.2016 № 23 «Про внесення змін 

до Порядку здійснення службових відряджень в межах України та за кордон 

працівників Державного агентства з енергоефективності 

та енергозбереження України»; 

- Наказ Держенергоефективності від 21.10.2015 № 119 «Про затвердження 

Порядку здійснення службових відряджень в межах України та за кордон 

працівників Державного агентства з енергоефективності 

та енергозбереження України»; 

- Наказ Мінекономрозвитку від 12.06.2013 № 627 «Про затвердження 

Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки»; 
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- Наказ Держенергоефективності України від 20.11.14. № 54 

«Про переміщення територіальних органів Держенергоефективності 

України та державних підприємств»; 

- Наказ Держенергоефективності України від 06.09.2013 № 93 «Про внесення 

змін до наказу Держенергоефективності від 29.03.13 р. № 52»; 

- Наказ Держенергоефективності України від 21.06.2013 № 79 

«Про затвердження Галузевого класифікатора енергозберігаючих товарів»; 

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 18.02.2013 № 142 «Про затвердження Порядку складання та подання 

запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне 

агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми 

для подання запиту на одержання публічної інформації»; 

- Наказ Держенергоефективності України від 07.05.12 № 36 

«Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником 

якої є Держенергоефективності та Переліку відомостей, що становлять 

службову інформацію в Держенергоефективності»; 

- Наказ Держенергоефективності від 21.03.12 № 28 «Про затвердження Угоди 

про взаємодію між спеціалізованою організацією, атестованою 

Держенергоефективності на право проведення енергетичного аудиту 

та Центральною групою енергетичного аудиту Держенергоефективності»; 

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 06.10.2011 р. № 105 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору 

енергоефективних проєктів для їх державної підтримки за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової 

економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива на 2010-2015 роки»; 

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 27.09.2011 р. № 64 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору 

енергоефективних проєктів для їх державної підтримки за рахунок коштів, 
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передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка 

заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»; 

- Наказ Держенергоефективності України від 21.07.11 № 63 

«Про затвердження Методики розрахунку показника 

енергоємності валового регіонального продукту»; 

- Наказ НАЕР від 24.09.10 № 114-10 «Про затвердження Порядку виконання 

НДДКР»; 

- Наказ НАЕР від 20.05.10 № 56 «Про затвердження Типової методики 

«Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту»; 

- Наказ НАЕР від 17.03.09 № 33 «Про затвердження Методики галузевих, 

регіональних програм енергоефективності та програм зменшення 

споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх 

раціонального використання»; 

- Наказ НАЕР від 01.04.2008 р. № 49 «Про затвердження Порядку включення 

до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються 

розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів 

та енергоефективних проєктів»; 

- Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.04 № 183 «Про затвердження 

Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива 

до альтернативного»; 

- Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної 

діяльності; 

- Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної 

діяльності; 

- Державний класифікатор України. Державний класифікатор будівель 

та споруд; 

- Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки 

сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю 

підприємств;  

- Наказ Держкомстату від 29.12.2009 № 498 «Про затвердження структури 
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плану статистичного спостереження та глосарія до нього»; 

- Наказ Держкомстату від 30.11.2011 № 326 «Про політику Держкомстату 

у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації»; 

- Наказ Держкомстату від 12.01.2011 № 3 «Про затвердження Порядку 

подання електронної звітності до органів державної статистики»; 

- Наказ Державного комітету статистики України від 27.05.2011 р. № 126 

«Про забезпечення доступу до публічної інформації в Держкомстаті»;  

- Методологічні положення із формування енергетичного балансу. 

  



 

 

259 

Додаток Б 

Розрахунковi значення мiнiмально фiксованого «зеленого» тарифу 

Вид ВДЕ Потужнiсть електростанцiї 

та iншi чинники, що впливають 

на розмiр «зеленого» тарифу 

РЦ, 

EUR / 

кВт·г 

К КПН Ставка 

тарифу 

(EUR / кВт) 

Вiтер До 600 кВт включно 0,05385 1,20 - 0,0646 

Бiльше 600 кВт, але не бiльше 

2000 кВт 

0,05385 1,40 - 0,0754 

Понад 2000 кВт 0,05385 2,10 - 0,1131 

Сонячна енергiя Електростанцiї на поверхнi землi 0,05385 3,04 1,8 0,2947 

Електростанцiї на дахах будинкiв 

з потужнiстю, що перевищує 

100 кВт 

0,05385 5,83 1,8 0,5651 

Електростанцiї на дахах 

та / або фасадах будинкiв 

з потужнiстю до 100 кВт включно 

0,05385 5,99 1,8 0,5806 

Електростанцiї на дахах та / або 

фасадах приватних 

домогосподарств iз потужнiстю 

до 10 кВт включно 

0,05385 3,36 1,8 0,3257 

Гiдроелектро- 

станцiї 

Мiкрогiдроелектростанцiї 

(до 200 кВт включно) 

0,05385 3,24 1,8 0,3141 

Мiнi-гiдроелектростанцiї (понад 

200 кВт, але не бiльше 1000 кВт) 

0,05385 2,59 1,8 0,2510 

Малi гiдроелектростанцiї 

(до 10 000 кВт включно) 

0,05385 1,94 1,8 0,1880 

Джерело: розроблено автором на основі [37, 103, 105] 
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Додаток В 

Частка енергії з ВДЕ у загальному використанні енергії для країн Європи 

 2004, 

% 

2012, 

% 

2013, 

% 

2014,  

% 

2015, 

% 

2020 

ціль, % 

2030 

ціль, % 

ЄС 8,5 14,4 15,2 16,1 16,7 20 27 

Бельгія 1,9 7,2 7,5 8,0 7,9 13 - 

Болгарія 9,4 16,0 19,0 18,0 18,2 16 - 

Чехія 6,8 12,8 13,8 15,1 15,1 13 - 

Данія 14,9 25,7 27,4 29,3 30,8 30 - 

Німеччина 5,8 12,1 12,4 13,8 14,6 18 30 

Естонія 18,4 25,8 25,6 26,3 28,6 25 - 

Ірландія 2,4 7,2 7,7 8,7 9,2 16 - 

Греція 6,9 13,5 15,0 15,3 15,4 18 - 

Іспанія 8,3 14,3 15,3 16,1 16,2 20 - 

Франція 9,4 13,4 14,1 14,7 15,2 23 32 

Хорватія 23,5 26,8 28,0 27,9 29,0 20 - 

Італія 6,3 15,4 16,7 17,1 17,5 17 - 

Кіпр 3,1 6,8 8,1 8,9 9,4 13 - 

Латвія 32,8 35,7 37,1 38,7 37,6 40 - 

Литва 17,2 21,4 22,7 23,6 25,8 23 - 

Люксембург 0,9 3,1 3,5 4,5 5,0 11 - 

Угорщина 4,4 15,5 16,2 14,6 14,5 13 - 

Мальта 0,1 2,8 3,7 4,7 5,0 10 - 

Нідерланди 2,1 4,7 4,8 5,5 5,8 14 - 

Австрія 22,6 31,4 32,3 32,8 33,0 34 - 

Польща 6,9 10,9 11,4 11,5 11,8 15 - 

Португалія 19,2 24,6 25,7 27,0 28,0 31 40 

Румунія 16,3 22,8 23,9 24,8 24,8 24 - 

Словенія 16,1 20,8 22,4 21,5 22,0 25 - 

Словакія 6,4 10,4 10,1 11,7 12,9 14 - 

Фінляндія 29,2 34,4 36,7 38,7 39,3 38 - 

Швеція 38,7 51,1 52,0 52,5 53,9 49 - 

Велика 

Британія 
1,1 4,6 5,7 7,1 8,2 15 - 

Ісландія 58,9 72,5 71,7 70,5 70,2 64 - 

Норвегія 58,1 65,6 66,7 69,4 69,4 67,5 - 

Албанія 28,1 35,2 33,2 32,0 34,9 38 - 

Чорногорія - 41,6 43,7 44,1 43,1 33 - 

Македонія 15,7 18,1 18,5 19,6 19,9 28 - 

Туреччина 16,2 13,1 14,0 13,7 13,6 - - 

Україна - 0,31 0,62 0,85 0,95 11 20 

Джерело: розроблено автором за даними [92, 98, 295, 313] 
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Додаток Г 

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої 

з використанням ВДЕ 

Категорії об’єктів 

електроенергетики, 

для яких застосовується 

«зелений» тариф 

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів, введених 

в експлуатацію 

по 

31.03.2013 

включно 

з 

01.04.2013 

по 

31.12.2014  

з 

01.01.2015 

по 

31.12.2019 

з 

01.01.2020 

по 

31.12.2024 

з 

01.01.2025 

по 

31.12.2029 

для електроенергії, 

виробленої з енергії вітру 

об’єктами 

електроенергетики, 

величина встановленої 

потужності яких не 

перевищує 600 кВт 

1,20 - - - - 

для електроенергії, 

виробленої з енергії вітру 

об’єктами 

електроенергетики, 

величина встановленої 

потужності яких більша 

за 600 кВт, але не перевищує 

2000 кВт 

1,40 - - - - 

для електроенергії, 

виробленої з енергії вітру 

об’єктами 

електроенергетики, 

величина встановленої 

потужності яких перевищує 

2000 кВт 

2,10 - - - - 

для електроенергії, 

виробленої з енергії вітру 

вітроелектростанціями, 

які складаються 

з вітроустановок одиничною 

встановленою потужністю 

не більше 600 кВт 

- 1,20 1,08 0,96 0,84 

для електроенергії, 

виробленої з енергії вітру 

вітроелектростанціями, 

які складаються 

з вітроустановок одиничною 

встановленою потужністю 

від 600 кВт, але не більше 

2000 кВт 

- 1,40 1,26 1,12 0,98 
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Продовження Додатку Г 

для електроенергії, 

виробленої з енергії вітру 

вітроелектростанціями, 

які складаються 

з вітроустановок одиничною 

встановленою потужністю 

від 2000 кВт та більше 

- 2,10 1,89 1,68 1,47 

для електроенергії, 

виробленої з біомаси 

2,30 2,30 2,07 1,84 1,61 

для електроенергії, 

виробленої з біогазу 

- 2,30 2,07 1,84 1,61 

для електроенергії, 

виробленої з енергії 

сонячного випромінювання 

наземними об’єктами 

електроенергетики 

4,80 3,50 3,15 2,80 2,45 

для електроенергії, 

виробленої з енергії 

сонячного випромінювання 

об’єктами 

електроенергетики, які 

вмонтовані (встановлені) 

на дахах та / або фасадах 

будинків, будівель 

та споруд, величина 

встановленої потужності 

яких перевищує 100 кВт 

4,60 3,60 3,24 2,88 2,52 

для електроенергії, 

виробленої з енергії 

сонячного випромінювання 

об’єктами 

електроенергетики, які 

вмонтовані (встановлені) 

на дахах та / або фасадах 

будинків, будівель 

та споруд, величина 

встановленої потужності 

яких не перевищує 100 кВт 

4,40 3,70 3,33 2,96 2,59 

для електроенергії, 

виробленої з енергії 

сонячного випромінювання 

об’єктами 

електроенергетики, які 

вмонтовані (встановлені) 

на дахах та / або фасадах 

будинків, будівель 

та споруд, величина 

встановленої потужності 

яких не перевищує 10 кВт 

- 3,70 3,33 2,96 2,59 

 



 

 

263 

Продовження дод. Г 

для електроенергії, 

виробленої 

мікрогідроелектростанціями 

1,20 2,00 1,80 1,60 1,40 

для електроенергії, 

виробленої 

мінігідроелектростанціями 

1,20 1,60 1,44 1,28 1,12 

для електроенергії, 

виробленої малими 

гідроелектростанціями 

1,20 1,20 1,08 0,96 0,84 

Джерело: [36] 
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Додаток Д 

Динаміка обсягів виробництва енергії з ВДЕ для країн Європи 

 

Джерело: розроблено автором за даними [295]  
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Додаток Е 

Повний перелік показників статистичного оцінювання розвитку ВДЕ 

Показник Одиниця виміру Джерело 

Технологічні та економічні 

Загальні 

Загальне виробництво 

електроенергії 
ГВт·год Євростат 

Кінцеве споживання енергії ТНЕ Євростат 

Загальна потужність ВДЕ МВт IRENA 

Потужність теплоенергії з ВДЕ ГВт REN21 

Потужність електроенергії з ВДЕ ГВт REN21 

Загальне виробництво енергії з ВДЕ 1000 ТНЕ Євростат 

Виробництво електроенергії з ВДЕ % загального 

споживання 

електроенергії 

Євростат 

Виробництво теплоенергії з ВДЕ - - 

Кількість комерційних проєктів 

з ВДЕ 

- - 

Кількість комерційних проєктів 

з виробництва електроенергії з ВДЕ 

шт. НКРЕКП  

Кількість комерційних проєктів 

з виробництва теплоенергії з ВДЕ 

- - 

Кількість проєктів з ВДЕ 

в приватних домогосподарствах 

- - 

Кількість проєктів теплоенергії 

з ВДЕ в приватних 

домогосподарствах 

- - 

Кількість проєктів електроенергії 

з ВДЕ в приватних 

домогосподарствах 

шт. НКРЕКП  

Інвестиції у ВДЕ – загальні млрд дол. США REN21 

Інвестиції у виробництво 

теплоенергії з ВДЕ 

- - 

Інвестиції у виробництво 

електроенергії з ВДЕ 

- - 

Сонячна енергетика 

Потужність сонячних 

електростанцій 

МВт Держстат України, 

IRENA 

Потужність сонячних 

фотогальванічних електростанцій 

МВт IRENA 

Потужність CSP-електростанцій МВт IRENA 

Загальна потужність сонячних 

систем для нагріву та охолодження 

ГВт REN21 

Виробництво електроенергії 

сонячними електростанціями 

млн. кВт·год Держстат України, 

IRENA 

Виробництво теплоенергії 

сонячними електростанціями 

- - 
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Продовження Додатку Е 

Виробництво електроенергії 

сонячними фотогальванічними 

станціями 

ГВт·год / МВт·год IRENA, IEA, Держстат 

України  

Виробництво електроенергії CSP-

електростанціями 

МВт·год в рік IRENA 

Кількість комерційних проєктів 

сонячних електростанцій 

- - 

Кількість комерційних проєктів 

сонячних електростанцій 

з виробництва електроенергії 

шт. НКРЕКП  

Кількість комерційних проєктів 

сонячних фотогальванічних станцій 

(електроенергія) 

шт. НКРЕКП  

Кількість комерційних проєктів 

CSP-електростанцій 

(електроенергія) 

- - 

Кількість комерційних проєктів 

сонячних електростанцій 

з виробництва теплоенергії 

- - 

Кількість проєктів сонячних 

електростанцій в приватних 

домогосподарствах 

- - 

Кількість проєктів сонячних 

електростанцій в приватних 

домогосподарствах 

(електроенергія) 

шт. НКРЕКП  

Кількість проєктів сонячних 

фотогальванічних станцій 

в приватних домогосподарствах 

(електроенергія) 

шт. НКРЕКП 

Кількість проєктів сонячних 

електростанцій в приватних 

домогосподарствах (теплоенергія) 

- - 

Інвестиції в сонячну енергетику млрд дол. США REN21 

Інвестиції в сонячну 

фотогальванічну енергетику 

- - 

Інвестиції в сонячну CSP-

енергетику 

- - 

Інвестиції в сонячні системи 

для нагріву та охолодження 

- - 

Вітер 

Потужність вітрових 

електростанцій 

МВт Держстат України, 

IRENA 

Потужність вітроелектростанцій 

на суші 

МВт IRENA 

Потужність вітроелектростанцій 

на воді 

МВт IRENA 

Виробництво електроенергії 

вітровими електростанціями 

млн. кВт·год Держстат України, 

IRENA 
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Продовження Додатку Е 

Виробництво електроенергії 

вітроелектростанціями на суші 

ГВт·год IRENA 

Виробництво електроенергії 

вітроелектростанціями на воді 

ГВт·год IRENA 

Кількість комерційних проєктів 

вітроелектростанцій 

шт. НКРЕКП 2017 

Кількість комерційних проєктів 

вітроелектростанцій на суші 

шт. НКРЕКП 2017 

Кількість комерційних проєктів 

вітроелектростанцій на воді 

- - 

Кількість проєктів 

вітроелектростанцій в приватних 

домогосподарствах 

- - 

Інвестиції в вітроенергетику млрд дол. США REN21 

Інвестиції в вітроенергетику 

на суші 

- - 

Інвестиції в вітроенергетику на воді - - 

Біоенергетика 

Потужність станцій на біопаливі МВт IRENA 

Виробництво біодизелю тис. т Євростат 

Виробництво біобензину тис. т Євростат 

Виробництво біокеросину тис. т Євростат 

Виробницвто біогазу тис. т Євростат 

Виробництво електроенергії 

на біопаливі 

- - 

Виробництво теплової енергії 

на біопаливі 

- - 

Інвестиції у біоенергетику млрд дол. США REN21 

Інші 

Енергоємність економіки кг нафтового 

еквіваленту на 1000 

євро 

Євростат 

Енергоефективність євро на кг 

нафтового 

еквіваленту / 

паритет купівельної 

спроможності на кг 

нафтового 

еквіваленту 

Євростат 

Валове внутрішнє споживання 

відновлюваної енергії 

1000 ТНЕ Євростат 

Валове внутрішнє споживання 

сонячної фотогальванічної енергії 

1000 ТНЕ Євростат 

Валове внутрішнє споживання 

сонячної термічної енергії 

1000 ТНЕ Євростат 

Валове внутрішнє споживання 

вітрової енергії 

1000 ТНЕ Євростат 

Валове внутрішнє споживання 

біоенергії 

1000 ТНЕ Євростат 
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Продовження Додатку Е 

Кінцеве споживання відновлюваної 

енергії домогосподарствами 

% Євростат 

Соціальні 

Кількість робочих місць на 

підприємствах відновлюваної 

енергетики 

тис. REN21 

Кількість робочих місць 

на підприємствах з виробництва 

енергії з сонячної фотогальваніки 

тис. REN21 

Кількість робочих місць 

на підприємствах з виробництва 

енергії з потужності вітру 

тис. REN21 

Кількість робочих місць 

на підприємствах з виробництва 

енергії з сонячного 

нагріву / охолодження 

тис. REN21 

Кількість робочих місць 

на підприємствах з виробництва 

концентрованої сонячної енергії 

тис. REN21 

Кількість робочих місць 

на підприємствах біоенергетики 

тис. REN21 

Середня очікувана тривалість життя 

при народженні 

років Держстат України, 

Євростат 

Чисельність населення млн. осіб Держстат України 

Коефіцієнт смертності дітей у віці 

до 1 року 

кількість на 1000 

живонароджених 

Держстат України 

Середня заробітна плата в галузі 

ВДЕ 

- - 

Екологічні, ресурсні та кліматичні 

Викиди забруднюючих речовин 

у повітря 

тис. т Держстат України 

Викиди СО2 Мт / тис. т IEA, Держстат України 

CO2 / ЗППЕ (загальне постачання 

первинної енергії) 

т CO2 / ТНЕ IEA 

 

CO2 / чисельність населення 

 

т CO2 / людина 

 

IEA 

CO2 / ВВП 

 

кг CO2 / дол. США 

 

IEA 

CO2 / ВВП за паритетом купівельної 

спроможності 

кг CO2 / дол. США 

 

IEA 

Інтенсивність викидів парникових 

газів від споживання енергії 

індекс (2000 = 100) Євростат 

Площа, яка зайнята промисловими 

підприємствами 

тис. га Держстат України 

Загальна площа житлового фонду млн. м2 загальної 

площі 

Держстат України 

Площа, яка зайнята підприємствами 

ВДЕ 

м2 Розраховується за 

данними НКРЕКП 
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Продовження Додатку Е 

Сумарне річне надходження 

сонячної радіації на горизонтальну 

поверхню1 

кВт·год/м2  

 

 

Solargis 

Кількість сонячних днів помісячно днів NASA 

Середня температура довкілля °С / К NASA, Держстат України 

Швидкість вітру  

- помісячно 

- річна 

 

м/с 

м/с 

 

NASA 

Держстат України 

Показники нормативно-правової бази 

Вартість «зеленого» тарифу 

на енергію сонячного 

випромінювання 

коп./кВт·год НКРЕКП 

Вартість «зеленого» тарифу 

на енергію вітру 

коп./кВт·год НКРЕКП 

Вартість «зеленого» тарифу 

на енергію, вироблену з біомаси 

коп./кВт·год НКРЕКП 

Вартість «зеленого» тарифу 

на енергію, вироблену з біогазу 

коп./кВт·год НКРЕКП 

Ціна на бензин грн Держстат України 

Ціна на дизельне пальне грн  Держстат України 

Вартість газу для середніх 

домогосподарств 

грн за ГДж 

 

КМУ 

Вартість газу для середніх 

підприємств 

грн за ГДж 

 

КМУ 

Вартість електроенергії 

для середніх домогосподарств 

євро за кВт·год 

грн за кВт·год 

Євростат, НКРЕКП 

Вартість електроенергії 

для середніх підприємств 

євро на кВт·год 

грн за кВт·год 

Євростат, НКРЕКП  

Непряма ставка податку на енергію євро на т н.е. Євростат  

Кредитна ставка для проєктів 

відновлюваної енергетики 

% річних АБ «Укргазбанк», АТ 

«Ощадбанк», АТ КБ 

«Приватбанк» 

Питома вага субсидій для розвитку 

ВДЕ на національному рівні 

- - 

Питома вага субсидій для розвитку 

виробництва або споживання 

викопного палива 

- - 

Кількість нормативних актів шт. ВРУ, КМУ, НКРЕКП, 

Держенергоефективності, 

офіційні сайти обласних 

рад 

Наявність обласних стратегій 

(програм) підтримки ВДЕ 

наявність Офіційні сайти обласних 

рад 

Джерело: розроблено автором  

 
1 Держстат України надає дані по інсоляції в годинах за рік та середню хмарність в балах за 

рік 
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Додаток Ж 

Сумарне річне надходження сонячної радіації  

на горизонтальну поверхню в Україні, кВт·год/м2 

 

Джерело: [367] 
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Сумарне річне надходження сонячної радіації  

на горизонтальну поверхню в Європі, кВт·год/м2 

 

Джерело: [367] 

Сумарне річне надходження сонячної радіації 

на горизонтальну поверхню в світі, кВт·год/м2 

 
 

Джерело: [367] 
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Додаток З 

Швидкість вітру, км/год 

 

Джерело: [359] 
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Додаток И 

Додаток И.1 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Вінницької області 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 42,30 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1156 кВт·год/кВт  

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Вінницької області 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1400 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1157 кВт·год/кВт 
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Додаток И.2 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Волинської області 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 41,21 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1127 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Волинської області 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1364 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1127 кВт·год/кВт 
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Додаток И.3 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Дніпропетровської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 47,80 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1307 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Дніпропетровської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1582 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1308 кВт·год/кВт 
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Додаток И.4 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Донецької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 47,21 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1291 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Донецької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1563 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1292 кВт·год/кВт 
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Додаток И.5 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Житомирської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 41,37 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1131 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Житомирської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1369 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1132 кВт·год/кВт 

 

  



 

 

278 

Додаток И.6 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Закарпатської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 42,23 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1155 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Закарпатської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1398 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1155 кВт·год/кВт 
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Додаток И.7 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Запорізької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 47,71 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1304 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Запорізької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1579 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1305 кВт·год/кВт 
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Додаток И.8 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт  

для Івано-Франківської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 40,16 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1098 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт  

для Івано-Франківської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1329 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1098 кВт·год/кВт 
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Додаток И.9 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Київської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 44,00 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1203 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Київської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1456 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1204 кВт·год/кВт 
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Додаток И.10 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Кіровоградської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 47,65 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1303 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Кіровоградської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1578 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1304 кВт·год/кВт 
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Додаток И.11 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Луганської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 46,90 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1282 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Луганської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1553 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1283 кВт·год/кВт 
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Додаток И.12 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Львівської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 34,49 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1053 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Львівської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1210 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1055 кВт·год/кВт 
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Додаток И.13 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Миколаївської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 42,91 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1310 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Миколаївської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1504 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1311 кВт·год/кВт 
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Додаток И.14 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Одеської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 42,87 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1309 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Одеської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1502 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1310 кВт·год/кВт 
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Додаток И.15 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Полтавської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 47,32 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1294 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Полтавської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1567 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1295 кВт·год/кВт 
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Додаток И.16 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Рівненської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 40,72 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1113 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Рівненської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1348 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1114 кВт·год/кВт 
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Додаток И.17 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Сумської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 46,89 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1282 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Сумської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1552 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1283 кВт·год/кВт 
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Додаток И.18 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Тернопільської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 47,99 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1312кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Тернопільської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1589 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1313 кВт·год/кВт 
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Додаток И.19 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Харківської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 36,43 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1112 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Харківської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1277 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1114 кВт·год/кВт 

  



 

 

292 

Додаток И.20 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Херсонської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 50,43 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1379 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Херсонської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1669 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1379 кВт·год/кВт 
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Додаток И.21 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Хмельницької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 41,60 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1137 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Хмельницької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1377 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1138 кВт·год/кВт 
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Додаток И.22 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Черкаської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 41,00 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1121 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Черкаської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1357 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1121 кВт·год/кВт 
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Додаток И.23 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Чернівецької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 42,98 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1175 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Чернівецької області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1423 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1176 кВт·год/кВт 
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Додаток И.24 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт 

для Чернігівської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 34,15 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1042 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт 

для Чернігівської області 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1198 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1045 кВт·год/кВт 
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Додаток И.25 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 30 кВт  

для АР Крим 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 45,90 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1401 кВт·год/кВт 

 

Діаграми помісячного виробництва електроенергії та помісячної 

продуктивності для сонячної електростанції потужністю 1 МВт  

для АР Крим 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 

Обсяг виробленої енергії в рік – 1608 МВт·год 

Відносна продуктивність в рік – 1403 кВт·год/кВт 
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Додаток И.26 

Приклад діаграми розрахунку виробництва електроенергії сонячною 

електростанцією потужністю 30 кВт з урахуванням втрат в зв’язку 

із кліматичними умовами та технологічними параметрами системи 

для Дніпропетровської області 

 

 
 

 

Джерело: розроблено автором за даними [354, 360, 366, 367] 
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Додаток К 

Додаток К.1 

Графік приросту критерію оптимізації  

за показником розвитку ВДЕ по областям України 

 
Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток К.2 

Порядок агломерацій кластерів для групування областей 

за показником розвитку ВДЕ 

Етап 
Об’єднаний кластер 

Коефіцієнти 

Етап першої появи 

кластера 
Наступний 

етап 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 16 23 0,000 0 0 8 

2 5 19 0,001 0 0 4 

3 11 21 0,002 0 0 10 

4 5 15 0,004 2 0 7 

5 2 17 0,008 0 0 8 

6 7 20 0,012 0 0 16 

7 5 24 0,017 4 0 14 

8 2 16 0,031 5 1 14 

9 18 22 0,046 0 0 19 

10 10 11 0,061 0 3 17 

11 3 9 0,082 0 0 17 

12 4 12 0,128 0 0 20 

13 6 8 0,176 0 0 18 

14 2 5 0,244 8 7 19 

15 1 13 0,346 0 0 21 

16 7 14 0,460 6 0 21 

17 3 10 0,575 11 10 18 

18 3 6 0,749 17 13 20 

19 2 18 0,961 14 9 22 

20 3 4 1,585 18 12 22 

21 1 7 2,747 15 16 23 

22 2 3 5,126 19 20 23 

23 1 2 11,958 21 22 0 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 

 

  



 

 

301 

Додаток К.3 

Графік середніх значень по кожному кластеру  

за показником розвитку ВДЕ по областям України 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток Л 

Додаток Л.1 

Графік приросту критерію оптимізації 

за рівнем розвитку енергетичного комплексу по областям України 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток Л.2 

Порядок агломерацій кластерів для групування областей 

за рівнем розвитку енергетичного комплексу 

Етап 
Об’єднаний кластер 

Коефіцієнти 

Етап першої появи 

кластера 
Наступний 

етап 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 6 18 0,040 0 0 2 

2 2 6 0,090 0 1 4 

3 17 24 0,205 0 0 9 

4 2 5 0,323 2 0 12 

5 10 20 0,540 0 0 9 

6 12 22 0,800 0 0 10 

7 9 19 1,075 0 0 13 

8 13 16 1,357 0 0 14 

9 10 17 1,688 5 3 12 

10 12 15 2,096 6 0 17 

11 1 11 2,607 0 0 13 

12 2 10 3,149 4 9 15 

13 1 9 3,729 11 7 16 

14 13 21 4,320 8 0 20 

15 2 23 4,965 12 0 18 

16 1 8 5,992 13 0 20 

17 12 14 7,492 10 0 18 

18 2 12 9,499 15 17 22 

19 3 4 12,799 0 0 21 

20 1 13 16,428 16 14 22 

21 3 7 22,539 19 0 23 

22 1 2 29,346 20 18 23 

23 1 3 50,390 22 21 0 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток Л.3 

Графік середніх значень по кожному кластеру  

за рівнем розвитку енергетичного комплексу по областям України 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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3 2 1
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Додаток М 

Додаток М.1 

Графік приросту критерію оптимізації показника впливу розвитку ВДЕ 

на інснуючу енергетичну структуру по областям України 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток М.2 

Порядок агломерацій кластерів для групування областей України  

за рівнем впливу розвитку ВДЕ на інснуючу енергетичну структуру 

Етап 
Об’єднаний кластер 

Коефіцієнти 

Етап першої появи 

кластера 
Наступний 

етап 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 5 18 0,193 0 0 6 

2 17 24 0,400 0 0 3 

3 2 17 0,721 0 2 5 

4 6 10 1,352 0 0 8 

5 2 23 2,050 3 0 9 

6 5 22 2,923 1 0 11 

7 11 19 3,877 0 0 13 

8 6 12 5,014 4 0 11 

9 2 15 6,201 5 0 16 

10 8 9 7,389 0 0 13 

11 5 6 8,982 6 8 16 

12 14 20 10,846 0 0 17 

13 8 11 12,754 10 7 18 

14 16 21 14,835 0 0 15 

15 13 16 17,438 0 14 18 

16 2 5 21,224 9 11 20 

17 1 14 25,429 0 12 21 

18 8 13 29,649 13 15 20 

19 3 4 34,143 0 0 23 

20 2 8 41,727 16 18 22 

21 1 7 51,046 17 0 22 

22 1 2 65,359 21 20 23 

23 1 3 84,507 22 19 0 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток М.3 

Графік середніх значень по кожному кластеру за рівнем впливу розвитку 

ВДЕ на інснуючу енергетичну структуру по областям України 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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3 2 1
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Додаток Н 

Додаток Н.1 

Графік приросту критерію оптимізації для країн Європи  

за рівнем розвитку ВДЕ 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток Н.2 

Порядок агломерацій кластерів для групування країн Європи  

за рівнем розвитку ВДЕ 

Етап 
Об’єднаний кластер 

Коефіцієнти 

Етап першої появи 

кластера 
Наступний 

етап 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 13 16 0,000 0 0 8 

2 6 15 0,002 0 0 10 

3 8 14 0,006 0 0 11 

4 10 12 0,010 0 0 27 

5 19 29 0,016 0 0 18 

6 1 17 0,024 0 0 14 

7 7 24 0,031 0 0 20 

8 13 18 0,039 1 0 24 

9 3 32 0,047 0 0 18 

10 6 25 0,056 2 0 16 

11 8 11 0,068 3 0 22 

12 27 31 0,082 0 0 15 

13 22 23 0,097 0 0 23 

14 1 4 0,122 6 0 22 

15 9 27 0,149 0 12 27 

16 2 6 0,180 0 10 20 

17 20 21 0,221 0 0 21 

18 3 19 0,264 9 5 23 

19 28 30 0,326 0 0 25 

20 2 7 0,394 16 7 24 

21 20 26 0,464 17 0 25 

22 1 8 0,581 14 11 26 

23 3 22 0,779 18 13 26 

24 2 13 1,034 20 8 28 

25 20 28 1,383 21 19 30 

26 1 3 1,871 22 23 28 

27 9 10 2,718 15 4 29 

28 1 2 3,771 26 24 31 

29 5 9 5,437 0 27 30 

30 5 20 7,696 29 25 31 

31 1 5 15,517 28 30 0 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток Н.3 

Графік середніх значень по кожному кластеру для країн Європи  

за рівнем розвитку ВДЕ 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [98, 353, 358] 
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Додаток П 

Додаток П.1 

Графік приросту критерію оптимізації для країн Європи за рівнем 

розвитку енергетичного комплексу 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Додаток П.2 

Порядок агломерацій кластерів для групування країн Європи за рівнем 

розвитку енергетичного комплексу 

Етап 
Об’єднаний кластер 

Коефіцієнти 

Етап першої появи 

кластера 
Наступний 

етап 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 13 18 0,073 0 0 3 

2 14 16 0,171 0 0 4 

3 6 13 0,311 0 1 13 

4 14 24 0,469 2 0 6 

5 11 15 0,650 0 0 7 

6 14 29 0,840 4 0 7 

7 11 14 1,105 5 6 13 

8 7 17 1,386 0 0 15 

9 2 25 1,687 0 0 15 

10 4 8 2,064 0 0 17 

11 22 23 2,480 0 0 16 

12 3 26 2,949 0 0 14 

13 6 11 3,420 3 7 24 

14 1 3 4,007 0 12 21 

15 2 7 4,599 9 8 17 

16 20 22 5,494 0 11 21 

17 2 4 6,438 15 10 24 

18 12 31 7,801 0 0 23 

19 19 21 9,425 0 0 22 

20 27 30 11,140 0 0 26 

21 1 20 13,080 14 16 26 

22 19 32 15,022 19 0 27 

23 9 12 17,769 0 18 25 

24 2 6 20,608 17 13 30 

25 9 28 24,464 23 0 28 

26 1 27 29,788 21 20 27 

27 1 19 36,273 26 22 30 

28 9 10 43,694 25 0 29 

29 5 9 55,047 0 28 31 

30 1 2 67,423 27 24 31 

31 1 5 113,531 30 29 0 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Додаток П.3 

Графік середніх значень по кожному кластеру для країн Європи 

за рівнем розвитку енергетичного комплексу 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Загальне виробництво енергії, ГВт*год

3 2 1
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Додаток Р 

Додаток Р.1 

Графік приросту критерію оптимізації для країн Європи за рівнем впливу 

розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Додаток Р.2 

Порядок агломерацій кластерів для групування країн Європи  

за рівнем впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру 

Етап 
Об’єднаний кластер 

Коефіцієнти 

Етап першої появи 

кластера 
Наступний 

етап 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 13 18 0,163 0 0 3 

2 6 15 0,374 0 0 7 

3 13 16 0,599 1 0 12 

4 14 24 0,885 0 0 5 

5 11 14 1,264 0 4 7 

6 2 25 1,725 0 0 11 

7 6 11 2,201 2 5 12 

8 7 17 2,894 0 0 11 

9 1 3 3,696 0 0 20 

10 22 23 4,527 0 0 15 

11 2 7 5,493 6 8 16 

12 6 13 6,500 7 3 13 

13 6 29 7,693 12 0 23 

14 4 8 8,942 0 0 16 

15 22 26 10,607 10 0 17 

16 2 4 12,481 11 14 20 

17 20 22 14,704 0 15 24 

18 19 32 17,000 0 0 19 

19 19 21 19,837 18 0 24 

20 1 2 22,688 9 16 23 

21 27 30 26,615 0 0 28 

22 12 31 31,345 0 0 25 

23 1 6 36,930 20 13 29 

24 19 20 43,833 19 17 28 

25 12 28 50,786 22 0 26 

26 9 12 58,687 0 25 27 

27 9 10 68,211 26 0 30 

28 19 27 79,676 24 21 29 

29 1 19 98,070 23 28 31 

30 5 9 118,354 0 27 31 

31 1 5 192,119 29 30 0 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 
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Додаток Р.3  

Графік середніх значень по кожному кластеру для країн Європи за рівнем 

впливу розвитку ВДЕ на існуючу енергетичну структуру 

 

Джерело: розроблено автором за даними 2016 року [353, 358] 

  

4448,8

6946,4

18,8

56867,6

4479,7

1155,7

337,4

30,9

62,4

7071,0

923,5

1733,1

4192,9

62621,4

39481,4

104746,0

216,4

649119,0

38915,5

1766,7
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670,8
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85409,0

10307,0

10799,0

11257,0

860469,6

18993,0
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2422,7

732,7

856,3

42775,4

3904,8

16005,2

19580,6

368509,0

1 10 100 1000 10000 1000001000000

Виробництво електроенергії з ВДЕ, тис.т 

н.е

Потужність ВДЕ, МВт

Кінцеве споживання енергії, млн. т н.е

Загальне виробництво енергії, ГВт*год

Валове внутрішнє споживання 

електроенергії з ВДЕ, тис.т.н.е

Валове внутрішнє споживання 

електроенергії з гідроелектростанцій, …

Валове внутрішнє споживання 

електроенергії з вітроелектростанцій, …

Валове внутрішнє споживання теплової 

енергії з сонячних танцій, тис. т н.е

Валове внутрішнє споживання 

електроенергії від сонячних …

Електрична потужність основних 

виробників - горюче паливо, МВт

Електрична потужність автовиробників -

горюче паливо, МВт

Електрична потужність основних 

виробників - ядерне паливо, МВт

Електрична потужність основних 

виробників - Гідроелектростанції, МВт

Викиди СО2, тис. т

3 2 1
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Додаток С 

Додаток С.1 

Кореляційна матриця факторів розвитку ВДЕ 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

Кореляція х1 1,000 0,870 0,695 0,525 0,509 0,860 0,746 

х2 0,870 1,000 0,495 0,694 0,744 0,710 0,879 

х3 0,695 0,495 1,000 0,107 0,251 0,922 0,267 

х4 0,525 0,694 0,107 1,000 0,347 0,291 0,812 

х5 0,509 0,744 0,251 0,347 1,000 0,394 0,416 

х6 0,860 0,710 0,922 0,291 0,394 1,000 0,519 

х7 0,746 0,879 0,267 0,812 0,416 0,519 1,000 

Значення 

(одностороння) 

х1  0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 

х2 0,000  0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

х3 0,000 0,002  0,283 0,087 0,000 0,073 

х4 0,001 0,000 0,283  0,028 0,056 0,000 

х5 0,002 0,000 0,087 0,028  0,014 0,010 

х6 0,000 0,000 0,000 0,056 0,014  0,001 

х7 0,000 0,000 00,07

3 

0,000 0,010 0,001 
 

Джерело: побудовано автором у IBM SPSS Statistics на основі [353, 358, 365, 376] 
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Додаток C.2 

Матриця коефіцієнтів значень компонентів 

 

Компонент 

1 2 

х1 0,207 -0,109 

х2 0,213 0,134 

х3 0,147 -0,514 

х4 0,148 0,435 

х5 0,141 0,125 

х6 0,186 -0,371 

х7 0,185 0,303 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Коваріаційна матриця значень компонентів 

Компонент 1 2 

1 1,000 0,000 

2 0,000 1,000 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Спільноти 

 Початкова Вилучення 

х1 1,000 0,907 

х2 1,000 0,969 

х3 1,000 0,943 

х4 1,000 0,810 

х5 1,000 0,443 

х6 1,000 0,972 

х7 1,000 0,879 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 
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Додаток Т 

Додаток Т.1 

Описові статистики 

 Середнє 

Стандартна 

відхилення N 

х1 6794,60 6958,830 31 

х2 103648,226 126748,2736 31 

х3 1555,913 2637,3251 31 

х4 1404,355 1810,8431 31 

х5 4035,065 11529,3272 31 

х6 6674,774 9141,1918 31 

х7 111958121,516 132490416,1934 31 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Кореляції 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

Кореляція 

Пірсона 
х1 1,000 0,870 0,695 0,525 0,509 0,860 0,746 

х2 0,870 1,000 0,495 0,694 0,744 0,710 0,879 

х3 0,695 0,495 1,000 0,107 0,251 0,922 0,267 

х4 0,525 0,694 0,107 1,000 0,347 0,291 0,812 

х5 0,509 0,744 0,251 0,347 1,000 0,394 0,416 

х6 0,860 0,710 0,922 0,291 0,394 1,000 0,519 

х7 0,746 0,879 0,267 0,812 0,416 0,519 1,000 

Значення 

(одностороння) 
х1 . 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 

х2 0,000 . 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

х3 0,000 0,002 . 0,283 0,087 0,000 0,073 

х4 0,001 0,000 0,283 . 0,028 0,056 0,000 

х5 0,002 0,000 0,087 0,028 . 0,014 0,010 

х6 0,000 0,000 0,000 0,056 0,014 . 0,001 

х7 0,000 0,000 0,073 0,000 0,010 0,001 . 

N х1 31 31 31 31 31 31 31 

х2 31 31 31 31 31 31 31 

х3 31 31 31 31 31 31 31 

х4 31 31 31 31 31 31 31 

х5 31 31 31 31 31 31 31 

х6 31 31 31 31 31 31 31 

х7 31 31 31 31 31 31 31 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 
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Додаток Т.2 

Введені / видалені змінні 

Модель Введені змінні Видалені змінні Метод 

1 х2 . Покроковий (критерій: ймовірність F для 

включення <= 0,050, ймовірність F для 

виключення >= 0,100). 

2 х6 . Покроковий (критерій: ймовірність F для 

включення <= 0,050, ймовірність F для 

виключення >= 0,100). 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Зведення для моделі 
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Статистика змін 
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1 0,870 0,758 0,749 3484,094 0,758 90,678 1 29 0,000  

2 0,936 0,876 0,867 2538,014 0,118 26,650 1 28 0,000 1,637 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Дисперсійний аналіз (ANOVA) 

Модель Сума квадратів ст.св. 
Середній 

квадрат 
F Значимість 

1 Регресія 1100731137,495 1 1100731137,495 90,678 0,000 

Залишок 352028472,535 29 12138912,846   

Загалом 1452759610,030 30    

2 Регресія 1272397169,794 2 636198584,897 98,765 0,000 

Залишок 180362440,236 28 6441515,723   

Загалом 1452759610,030 30    

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 
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Додаток Т.3 

Коефіцієнти 
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1 (Кон-

станта) 1841,244 813,732  2,263 0,031 176,976 3505,512      

х2 0,048 0,005 0,870 9,522 0,000 0,038 0,058 0,870 0,870 0,870 1,000 1,000 

2 (Кон-

станта) 1333,334 600,879  2,219 0,035 102,490 2564,178      

х2 0,029 0,005 0,524 5,538 0,000 0,018 0,039 0,870 0,723 0,369 0,496 2,017 

х6 0,372 0,072 0,488 5,162 0,000 0,224 0,519 0,860 0,698 0,344 0,496 2,017 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Виключені змінні 

Модель 
Бета-

включення 
т Значимість 

Часткова 

кореляція 

Статистика колінеарності 

Допуск VIF 
Мінімальний 

допуск 

1 х3 0,350 4,152 0,000 0,617 0,755 1,324 0,755 

х4 -0,152 -1,208 0,237 -0,223 0,519 1,928 0,519 

х5 -0,311 -2,464 0,020 -0,422 0,446 2,241 0,446 

х6 0,488 5,162 0,000 0,698 0,496 2,017 0,496 

х7 -0,086 -0,441 0,663 -0,083 0,227 4,414 0,227 

2 х3 -0,144 -0,676 0,505 -0,129 0,099 10,076 0,065 

х4 0,045 0,442 0,662 0,085 0,436 2,292 0,236 

х5 -0,178 -1,779 0,086 -0,324 0,410 2,441 0,240 

х7 0,158 1,074 0,292 0,202 0,204 4,903 0,138 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 
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Додаток Т.4 

Кореляція коефіцієнтів 

Модель х2 х6 

1 Кореляції х2 1,000  

Коваріації х2 2,519E-5  

2 Кореляції х2 1,000 -0,710 

х6 -0,710 1,000 

Коваріації х2 2,696E-5 0,000 

х6 0,000 0,005 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Діагностика колінеарності 

Модель Вимірювання 
Власне 

значення 

Показник 

обумовленості 

Долі дисперсії 

(Константа) х2 х6 

1 1 1,639 1,000 0,18 0,18  

2 0,361 2,132 0,82 0,82  

2 1 2,375 1,000 0,07 0,04 0,05 

2 0,447 2,304 0,91 0,06 0,14 

3 0,178 3,653 0,02 0,89 0,81 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Статистика залішків 

 Мінімум Максимум Середнє 
Стандартна 

відхилення 
N 

Передбачене значення 1357,95 26735,22 6794,60 6512,545 31 

Залишок -4223,880 6067,731 0,000 2451,955 31 

Стандартна 

Передбачене значення -0,835 3,062 0,000 1,000 31 

Стандартна Залишок -1,664 2,391 0,000 0,966 31 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 
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Додаток Т.5 

Розрахунок покроковим методом відбору змінних для лінійної регресії 

Гістограма розподілу частот покроковим методом 

 
Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Нормальний графік стандартизованих залишків покроковим методом 

 
Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 
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Додаток Т.6 

Розрахунок однокроковим методом відбору змінних для лінійної регресії 

Гістограма розподілу частот однокроковим методом 

 
Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376] 

 

Нормальний графік стандартизованих залишків 

 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376]



 

 
3
2
5
 

 

Додаток У 

Значення нормованих показників розвитку ВДЕ в Україні за 2006-2016 роки 

Умовне позначення 

показників 

Роки 
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k1 0,66586 0,686441 0,74092 0,753027 0,734867 0,690073 0,707022 0,749395 0,743341 1 0,751816 

k2 1 0,476636 0,53271 0,429907 0,448598 0,485981 0,850467 0,934579 0,700935 0,523364 0,476636 

k3 1 0,960177 0,90708 0,867257 0,911504 0,884956 0,849558 0,809735 0,765487 0,70354 0,699115 

k4 0,372493 0,524355 0,587393 0,593123 0,790831 0,908309 0,833811 0,770774 0,902579 1 0,82235 

k5 0,864865 0,837838 0,762162 0,816216 0,735135 0,767568 0,754054 0,767568 0,856757 0,989189 1 

k6 0,980213 1 0,969559 0,824962 0,882801 0,929985 0,914764 0,885845 0,789954 0,639269 0,65449 

k7 1 0,940092 0,884793 0,880184 0,903226 0,898618 0,875576 0,847926 0,806452 0,718894 0,691244 

k8 0,60913 0,752136 0,846338 0,813708 0,861849 0,860967 0,835934 1 0,882563 0,852328 0,851225 

k9 0,769367 0,77017 0,770331 0,764384 0,769045 0,813886 0,851334 0,937319 0,971874 0,980714 1 

k10 1 0,940476 0,880952 0,880952 0,904762 0,892857 0,869048 0,845238 0,797619 0,714286 0,690476 

k11 0,980213 1 0,969559 0,824962 0,882801 0,929985 0,914764 0,885845 0,789954 0,639269 0,65449 

k12 1 0,940092 0,884793 0,880184 0,903226 0,898618 0,875576 0,847926 0,806452 0,718894 0,691244 

k13 0,60913 0,752136 0,846338 0,813708 0,861849 0,860967 0,835934 1 0,882563 0,852328 0,851225 

k14 0,769367 0,77017 0,770331 0,764384 0,769045 0,813886 0,851334 0,937319 0,971874 0,980714 1 

k15 1 0,940476 0,880952 0,880952 0,904762 0,892857 0,869048 0,845238 0,797619 0,714286 0,690476 

Джерело: розроблено автором за даними [353, 358, 365, 376]
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Додаток Ф 

Діаграма прогнозної оцінки SDIec групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників економічної групи  на період 

2007 – 2020 рр. 

 

Джерело: розроблено автором відповідно до [16, 390] 

 

Діаграма прогнозної оцінки SDIenv групового інтегрального показника 

оцінювання розвитку ВДЕ впливу показників екологічної групи на період 

2007 – 2020 рр. 

 

Джерело: розроблено автором відповідно до [16, 390] 
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