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ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ Й ВИРОБНИЦТВО ЧЕРЕЗ 

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

У виробництві енергії, особливо електроенергії, поряд із проблемами 

доступності викопних палив та різким зростанням попиту на енергоносії 

протягом останніх кількох десятиліть, поновлювані ресурси стали важливим 

додатковим джерелом енергії та надалі посилюють функціонування 

енергетичного сектора. Під поновлюваною енергією відносяться всі 

енергетичні ресурси, які природним чином поповнюються зі швидкістю, що 

дорівнює або швидше, ніж швидкість їх споживання або постійні ресурси, які є 

в природі в достатку. До відновлюваних ресурсів належать сонячна енергія, 

енергія вітру, гідроенергетика, енергія, що виробляється з біомаси, 

геотермальної енергії та океанічної енергії, що включає енергію хвиль, 

припливну енергію та океанські течії. 

 У загальному виробництві «зеленої» електроенергії відновлювальні 

ресурси займають незначну частку (на відміну від великих звичайних 

електростанцій, які можуть мати від кількох десятків до кількох сотень МВт 

встановленої потужності та генерувати величезні кількості енергії). Беручи до 

уваги лише "нові" відновлювані джерела енергії, світове виробництво "зеленої" 

електроенергії становить лише 2%. 

Технології відновлюваної енергії мають численні переваги, але також і 

певні недоліки в генеруванні додаткових кількостей енергії, і їх застосування 

слід розглядати насамперед у контексті вдосконалення енергетичного сектору 

та розвитку національних економік. Таким чином аналіз як позитивних, так і 
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негативних економічних ефектів від інвестицій у різні відновлювані технології 

є актуальним.  

Протягом останніх років ми спостерігаємо впровадження міжнародних 

практик і в українському енергетичному законодавстві.  

Зараз діють гарантії для виробників "зеленої" енергії наступні: 

- закріплений на законодавчому рівні "зелений" тариф, який буде діяти до 

2030 року; 

- весь обсяг виробленої електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії гарантовано викуповується Оптовим ринком електроенергії за 

"зеленим" тарифом; 

- "зелений" тариф прив'язаний до курсу євро з метою захисту інвесторів від 

інфляційних ризиків; 

- в разі використання на об'єкті електроенергетики обладнання 

українського походження, передбачено надбавку до "зеленого" тарифу в 

розмірі від 5 до 10%, яка також сплачується гарантованим покупцем. 

Слід зазначити, що на сьогодні "зелений" тариф в Україні є одним з 

найвищих в світі, а законодавчо закріплені умови інвестування і виробництва 

"зеленої" енергії досить конкурентні в порівнянні з іншими країнами Європи. 

На мікроекономічному рівні застосування зеленої  енергії збільшується  

жвавість діяльності підприємств не тільки в енергетичній галузі, а й у всіх 

суміжних видах діяльності, в яких розвиваються відновлювальні технології. 

Також це сприяє зміцненню підприємництва та створенню конкурентних 

ринкових відносин. На сьогодні можно констатувати факт, що підприємства 

створюють заощаджувану політику ресурсів, палива й політику використання 

відходів виробництва як альтернативного джерела енергії для своїх 

підприємств. Стимулювання скорочення витрат призводить до вдосконалення 

технічного та технологічного розвитку, збільшення технічної ефективності, а 

також економічної ефективності в плані управління організацією. Але при 

цьому серйозним недоліком більшого використання технологій зеленої енергії 

є, безумовно, їх поки що висока вартість виробництва електроенергії та 
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нездатність до маневреності потужності. Таким чином мережа  енергосистеми 

завжди повинна містити достатні запаси у вигляді наявної встановленої 

потужності електростанцій, що може усунути недоліки, які виникають, коли 

певні відновлювані джерела енергії недоступні. Для багатьох видів станцій 

зеленої енергетики спостерігається повна залежать від географічного 

розташування та погодних умов, але з економічної точки зору слід враховувати 

й екологічні збитки від традиційних електростанцій щоб вирахувати ефект від 

впровадження електростанції альтернативних джерел електроенергії для 

конкретної області, підприємства чи регіону. 

Основними перевагами зеленої енергетики в світовому масштабі 

безперечно є підвищення економічного зростання галузі; забезпечення 

вирішення цілей Сталого розвитку: № 7 «Дешева та чиста енергія» та 12 

«Відповідальне споживання й виробництво»; вдосконалення інновацій та 

технічних рішень; стимулювання розвитку інших галузей; сбалансованнісь 

ринку;  підвищення конкуренції на ринку електроенергії; стимулювання 

зниження втрат. Як наслідок в різних країнах створюються умови для 

залучення інвестицій в енергетичний сектор. 
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