
умножением полученного выражения на размер минимальной зара-
ботной платы. Это приведет к тому, что на предприятиях начнут со-
кращать номинальную численность работников. Того, кого не устро-
ит вариант работы без официального трудоустройства, ожидает по-
полнения ряды безработных, а так как в условиях экономического 
кризиса альтернативное трудоустройство вряд ли предвидится, то и 
желающих уйти тоже практически не будет, что обусолвит всех ра-
ботать даже без официального трудоустройства. Это, в свою очередь, 
повлечет существенное уменьшение поступлений в фонды. ФССБ из-
за большого роста числа безработных сначала ощутит острую не-
хватку средств для выплат, а потом и вовсе может обанкротиться. 

Такие законопроекты лишний раз подтверждают тот факт, что 
в Украине налогообложение сегодня не выполняет стимулирующей 
функции, то есть, налоги как таковые не осуществляют экономиче-
ского стимулирования производства, в частности, – трудоёмкой и 
поэтому зарплатоёмкой машиностроительной отрасли, что связано с 
их излишней сложностью и запутанностью. 

Снизить эту сложность и призвано предложение объединить 
страховые фонды, предполагающее при этом использовать в качестве 
базы начислений фактическую, а не условную заработную плату, с 
возможным увеличением суммы, сверх которой не начисляются 
страховые взносы, что позволит сделать налогообложение для всех 
равным − от вахтера до олигарха. Тогда упрощение процедуры и 
унификация уплаты взносов в фонды общегосударственного страхо-
вания явится эффективным мероприятием для государства, посколь-
ку минимизируются налоговые риски и понижается налоговое давле-
ние без ущерба для бюджетных фондов.  
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АНАЛІЗ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ НЕТРАДИ-
ЦІЙНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 

The present situations and the prospects of alternative energy progress all over the 
world and in Ukraine particularly are analyzed. The necessity of development of 
alternative and renewable energy sources (NVDE) in Ukraine for improvement of 
energy efficiency, security and environmental issues is displayed and proved. The 
conclusions and priority actions to address indicated problems are identified and 
presented. 

В статье проанализировано современное состояние и перспективы развития 
альтернативной енергетики в мировом масштабе и в Украине в частности. 
Обоснована необходимость развития нетрадиционных и восстанавливаемых 
источников энергии (НВИЭ) в Украине для повышения уровня энергетической 
эффективности, энергетической безопасности и решения экологических про-
блем. СДеланы выводы и определены первоочередные мероприятия для реше-
ния поставленных проблем. 

Актуальність проблеми даної статті визначається зростаючим 
інтересом до нетрадиційних, в першу чергу поновлюваних та екологіч-
но чистих джерел енергії, що пов’язано з катастрофічним зменшенням 
запасів традиційних енергетичних ресурсів та погіршенням загальної 
екологічної ситуації. 

Сьогодні низька енергоефективність стала одним з основних 
чинників кризових явищ в українській економіці. На даному етапі ви-
сока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічно-
го відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, 
незадовільної галузевої структури національної економіки, недостат-



ньої кількості іноземних інвестицій, нерозвинутістю інноваційної діяль-
ності, що обмежує конкурентоспроможність національного виробництва 
і дуже впливає на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергети-
чної залежності. На сьогоднішній день освоєння нетрадиційних і відно-
влюваних джерел енергії (НВДЕ) слід розглядати як важливий фактор 
підвищення рівня енергетичної ефективності, енергетичної безпеки та 
зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Вимоги що-
до необхідності розробки і реалізації програми державної підтримки 
розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії містяться у 
Законі «Про альтернативні джерела енергії» [2], Указі Президен-
таУкраїни «План заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки 
України» [3], Постанові КМУ «Про роботу центральних органів вико-
навчої влади із забезпечення економічного і соціального розвитку 
регіонів» [4]. Дослідженнями вчених-економістів О.І. Амоші, Й.М. Пет-
ровича, І.В. Алексєєва, Г.Р. Копеця [5-7] встановлено, що розвиток про-
мисловості України, в тому числі енергозаощаджувальних технологій, 
можливий шляхом переходу до інноваційної моделі розвитку економіки 
лише через постійне впровадження інноваційних проектів. 

Мета роботи. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку аль-
тернативної енергетики у світовому масштабі та Україні зокрема, а та-
кож обґрунтування необхідності розвитку НВДЕ в Україні для підви-
щення рівня енергетичної ефективності, енергетичної безпеки та вирі-
шення екологічних проблем. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Проаналізував-
ши розвиток НВДЕ України, можна зазначити, що технічно досяжний 
річний енергетичний потенціал НВДЕ України в перерахунку на умовне 
паливо становить біля 79 млн. т у.п. Економічно досяжний потенціал 
цих джерел за базовим сценарієм складає 57,7 млн. т у.п., в тому числі 
відновлювальних природних джерел енергії – 35,5 млн. т у.п., позабала-
нсових (нетрадиційних) – 22,2 млн. т у.п. На даний час цей потенціал 
використовується недостатньо. Частка НВДЕ в енергетичному балансі 
країни становить 7,2% (6,4% − позабалансові джерела енергії; 0,8% − 
відновлювальні джерела енергії) [9]. 

Таблиця 1 
Показники розвитку використання НВДЕ за основними напрямками 

освоєння (базовий сценарій), млн. т у.п./рік 

Напрями освоєння НВДЕ Рівень розвитку НВДЕ по роках 
2005 2010 2020 2030 

Позабалансові джерела енергії, всього. 13,85 15,96 18,5 22,2 
у т.ч. шахтний метан 0,05 0,96 2,8 5,8 
Відновлювані джерела енергії, всього, у т.ч. 1,661 3,842 12,054 35,53 
Біоенергетика 1,3 2,7 6,3 9,2 
Сонячна енергетика 0,003 0,032 0,284 1,1 
Мала гідроенергетика 0,12 0,52 0,85 1,13 
Геотермальна енергетика 0,02 0,08 0,19 0,7 
Вітроенергетика 0,018 0,21 0,53 0,7 
Енергія довкілля 0,2 0,3 3,9 22,7 
Всього 15,51 19,83 30,55 57,73 

Перспективними напрямками розвитку НВДЕ в Україні є: біое-
нергетика, видобуток та утилізація шахтного метану, використання 
вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР), вітрової і сонячної енергії, 
теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного гідропотен-
ціалу малих річок України. На базі відновлювальних джерел вагомий 
розвиток отримують технології одержання як теплової, так і електрич-
ної енергії [11]. 

На сьогодні найбільш швидкими темпами здатна розвиватись 
біоенергетика. Очікується, що енергетичне використання всіх видів 
біомаси здатне забезпечити щорічно заміщення 9,2 млн. т у.п. викоп-
них палив на рівні 2030 року, в тому числі за рахунок енергетичного 
використання залишок сільгоспкультур, зокрема, соломи – 2,9 млн. т 
у.п., дров та відходів деревини – 1,6 млн. т у.п., торфу – 0,6 млн. т у.п., 
твердих побутових відходів – 1,1 млн. т у.п., одержання та використан-
ня біогазу – 1,3 млн. т у.п., виробництва паливного етанолу та біодизе-
ля – 1,8 млн. т у.п. Загальний обсяг інвестицій у розвиток біоенергети-
ки складе до 2030 року близько 12 млрд. грн. 

Головними напрямками збільшення використання позабалансо-
вих джерел енергії є видобуток та утилізація шахтного метану, ресурси 
якого в Україні є значними. Використання метану для виробництва 
тепла та електроенергії забезпечить заміщення 5,8 млн. т у.п. первинної 



енергії на рівні 2030 року, близько 1 млн. т у.п. – на рівні 2010 року, 
водночас поліпшиться екологічний стан і стан безпеки у вуглевидобу-
ванні. Поряд з цим, передбачається подальше збільшення використання 
природного газу малих родовищ, газоконденсатних родовищ і попутно-
го нафтового газу для виробництва електроенергії і тепла. Обсяги видо-
бутку цих ресурсів оцінюються в 200 тис. у.п. у 2005 р. і 830 тис. у.п. у 
2030 р. Передбачається виробництво електроенергії за рахунок надлиш-
кового тиску доменного та природного газів до 1,3 млрд.кВтг у 2030 
році. Економічно доцільним є використання горючих газів промислово-
го походження. Залучення теплоти довкілля за допомогою теплових 
насосів і термотрансформаторів є одним із найбільш ефективних та еко-
логічно чистих напрямів розвитку систем низькотемпературного тепло-
постачання, який має значне поширення у світовій енергетиці. Ресурси 
акумульованої в довкіллі низькопотенційної теплоти, що можуть вико-
ристовуватися у теплонасосних системах теплопостачання України, пе-
ревищують існуючі та перспективні потреби в тепловій енергії. Еко-
номічно доцільні для використання ресурси низькопотенційної теплоти 
природного і техногенного походження, що можуть утилізуватися теп-
ловими насосами, оцінюються у 22,7 млн.т у.п. на рівні 2030 року. Пе-
редбачається збільшити обсяги використання потенціалу вітроенергети-
ки з 0,018 млн. т у.п. у 2005 році до 0,7 млн. т у.п. у 2030 році. Розвиток 
вітроенергетики має базуватися на світових досягненнях в цій сфері з 
врахуванням екологічних вимог і з максимальним використанням віт-
чизняного науково-технічного і виробничого потенціалу [12]. 

В останні роки в світі інтенсивно розвивається сонячна енергети-
ка. В 2005 р. світове виробництво кремнієвих перетворювачів сонячної 
енергії досягло 1,8 ГВт, а в 2030 р. Європа планує освоїти виробництво 
200 ГВт сонячних модулів із значним зниженням вартості виробленої 
електроенергії. Україна має напрацьовані технології випуску сонячних 
модулів, які здійснюють перетворення сонячної енергії в електричну з 
допомогою фотоперетворювачів на основі полікристалічного кремнію, і 
експортує їх в Європу [10]. Українські компанії при належному 
фінансуванні можуть за 1-2 роки освоїти серійний випуск крупних 
партій сонячних фотомодулів, суттєво знизити питомі витрати кремнію 

і вартість електроенергії. Мала гідроенергетика є технологічно 
освоєним способом виробництва електроенергії із невисокою 
собівартістю. В 2030 році на малих ГЕС планується виробити 3,34 
млрд. кВт. Розвиток цього напрямку потребує інвестиційних вкладень 
біля 7 млрд. грн. Відповідно до такого сценарію, виробництво електро-
енергії з використанням інших відновлювальних джерел має збіль-
шитись з 51 млн. кВт у 2005 р. до 2,1 млрд. кВтг у 2030 р. [1]. 

Загальний обсяг інвестицій у розвиток НВДЕ із заміщенням по-
над 57 млн. т у.п. складе біля 60,0 млрд. грн. При цьому частка НВДЕ в 
загальному паливно-енергетичному балансі країни може зрости до 19% 
на рівні 2030 року. Очікується швидкий розвиток використання НВДЕ, 
відповідні технології яких вже освоєні в Україні (позабалансові джере-
ла енергії, пряме спалювання відходів деревини та виробництва сільсь-
когосподарських культур, виробництво низкопотенційної теплової 
енергії сонячними тепловими установками тощо) і впровадження яких 
є економічно ефективним. 

Висновки. В результаті отримано: 
1) НВДЕ є потенційно економічно ефективними, але в країні від-

сутній достатній для промислового застосування досвід масштабної 
промислової експлуатації (геотермальна енергетика, використання теп-
ла довкілля, газифікація відходів деревини, рослинних залишків, твер-
дих побутових відходів тощо). Передбачається розроблення дослідних 
зразків в межах „Програми державної підтримки розвитку нетрадицій-
них і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики», 
для реалізації пілотних проектів і подальшого впровадження таких 
технологій у промислових масштабах. 

2) Підтримки, перш за все в наданні пільгових інвестицій, потре-
бує розвиток таких НВДЕ, як вітроенергетика, сонячна електроенерге-
тика, переробка відходів тваринництва та птахівництва, каналізаційних 
стоків з отриманням енергетичного ефекту, мала гідроенергетика, ви-
робництво біопалива тощо. 

3) Також розвиток НВДЕ потребує законодавчого створення 
сприятливих умов інвестування та відповідної державної підтримки 
розробки та запровадження конкурентноспроможних технологій та 



зразків обладнання, впровадження їх у виробництво і на їх основі по-
дальшого розширення масштабів використання нетрадиційних і віднов-
люваних джерел енергії, забезпечення вільного доступу до електроме-
реж виробникам енергії з НВДЕ. 

4) При вирішенні проблем пов’язаних із розвитком НВДЕ в Укра-
їні, прогнозований рівень розвитку НВДЕ забезпечить значний ефект 
скорочення використання традиційних джерел енергії, викидів шкідли-
вих та парникових газів. Він відповідає кращим показникам, досягнутим 
у світовій практиці, принципам Зеленої книги щодо перспективного 
рівня використання НВДЕ у країнах – членах Європейського союзу. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ 

В статье рассматриваются структурные сдвиги в промышленном производстве 
Украины, обусловленные инфляционным ростом. Дается сопоставительный 
анализ влияния инфляции на изменение структуры отраслей обрабатывающей 
промышленности. 

In the article structural changes are examined in the industrial production of Ukraine 
under influence of inflationary price advance. The comparable analysis of vliyani 
inflation is given on the changes of structure of industries of manufacturing industry 

Вступление. В современных условиях инфляция является важ-
ным каналом перераспределения капитала. Отрасли с более высокими 
темпами роста цен осуществляют принудительное изъятие части капи-
тала из других отраслей, что ведет не к сглаживанию, а к усилению 
диспропорций. Если при общем росте цен более быстрыми темпами 
растут цены на продукцию старых отраслей, то этим самым как бы 
«консервируется» сложившаяся структура национальной экономики, 
стимулирующая лишь дальнейший рост цен. 

Постановка проблемы. В начале ХХІ века Украина столкнулась 
с рядом сложных проблем, оказавших существенное влияние на темпы 
экономического роста, на направление и ход структурных сдвигов в 
экономике, а также на развитие социально-политических процессов. 
Важнейшее место среди них занимает инфляция. Хотя в 2001–2003 гг. 
в Украине наблюдались низкие темпы инфляции, тогда как в последу-
ющем экономическое развитие происходило при сохранении высоких 
темпов роста потребительских цен (свыше 10 % в год). При этом под-
черкивалось, что поддержание начавшегося подъема экономики в зна-
чительной мере будет зависеть от эффективности антиинфляционных 
программ. Важнейшими элементами этих программ являются замора-
живание заработной платы, повышение тарифов на коммунальные 


