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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ:
ВСТУП

 За прогнозами експертів, потреба у світо�
вих запасах вичерпних ресурсів енергії, таких
як нафта, газ та вугілля, зросте до 2030 року в
півтора рази. За розрахунками спеціалістів ву�
гілля в Україні вистачить на 400 років, газу —
на 60 років, а потреба в енергії постійно зрос�
тає: збільшується обсяг споживання електрич�
ної енергії будівництвом (на 8,9%), населенням
(на 7,2%), комунально�побутовими (на 5,8%) та
іншими непромисловими споживачами (на
8,3%). Енергомісткість ВВП України в 2,6 рази
перевищує рівень розвинутих країн світу. Та�
ким чином, на сучасному етапі економічного
розвитку стабільне забезпечення енергозбере�
ження є нагальною потребою.

Однією з умов забезпечення та розвитку
енергозбереження є оптимальне використання
всіх видів енергоресурсів, впровадження та
удосконалення новітніх енергозберігаючих
технологій, розвиток відновлювальної енерге�
тики як складової енергозбереження.

 До відновлювальних джерел енергії відно�
сяться: енергія вітру, сонця, геотермальних си�
стем обігрівання, кондиціонування і нагріван�
ня води без використання природного палива.
У ситуації, що склалася, саме відновлювальним
джерелам енергії належить провідна роль у
розвитку енергозбереження оскільки саме
вони складають значну частину енергетичного
потенціалу України.
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У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання потенціалу енергозбереження. Пред�
ставлено аналіз динаміки реалізації потенціалу відновлювальних джерел енергії як складової роз�
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The article introduces methodological approaches to assessing the potential of energy�saving. It provides the
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ,
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ АСПЕКТИ

ПРОБЛЕМИ
Проблеми енергозбереження досліджують�

ся у працях таких російський та вітчизняних
вчених: В. Бушуєва, Д. Закірова, В. Литвака, М. Ві�
ленського, А. Макарова, Л. Гительмана, Б. Гро�
мова, Л. Богуславського, А. Перевозчикова,
В. Васько, Г. Бабенко, І. Вольчина, Л. Гуріна,
Г. Забарного та ін. Серед зарубіжних праць ви�
ділимо праці Р. Боуза, О. Вейбі, П. Влаандерена,
П. Дамеєна, В. Корсунського, Е. Ягера, Є. Ла�
вореля, Д. Мітчела, Р. Придала, Д. Танеги, С.
Фримантла та ін. [2; 3; 4].

Проте, малодослідженими залишаються пи�
тання методичного забезпечення оцінки потен�
ціалу енергозбереження, за допомогою якого
можна проаналізувати розвиток відновлюваль�
них джерел енергії як одного з перспективних
напрямів енергозбереження. Потребує доопра�
цювання аналіз можливих чинників, які впли�
вають на реалізацію потенціалу енергозбере�
ження.

Для того, щоб визначити та проаналізувати
енергетичний потенціал, доцільно виділити тех�
нологічну та економічну складові потенціалу
енергозбереження та визначити основні фак�
тори, які впливають на формування потенціа�
лу енергозбереження та на використання
відновлювальних джерел енергії [5].

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка методично�

го забезпечення оцінки потенціалу енергозбе�
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реження, за допомогою якого
можна проаналізувати динаміку
потенціалу енергозбереження,
розвиток відновлювальних джерел
енергії, визначити чинники, які
впливають на реалізацію потенці�
алу енергозбереження.

До завдань, які необхідно вирі�
шити для досягнення поставлених
цілей, можна віднести: визначення
та аналіз факторів, які впливають на
застосування відновлювальних
джерел енергії як складової потен�
ціалу енергозбереження, розробка
рекомендацій щодо подальшого
розвитку відновлювальних джерел
енергії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Виділимо в структурі енергетич�

ної складової економічного розвит�
ку дві основні групи наборів даних:
потенціал енергозбереження; реа�
лізація потенціалу відновлювальних
джерел енергії. Остання є складо�
вою розвитку потенціалу енергозбе�
реження. У табл. 1 запропоновано
перелік наборів даних, що викорис�
товуватимуться у дослідженні.
Значна їх частина відображається у
описі Енергетичної стратегії [1] Ук�
раїни на період до 2030 року (схва�
лена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15.03.06 р.
№145 р.). Також у табл. 1 прово�
дяться розрахункові та рекомендо�
вані значення вагових коефіцієнтів.
Розрахункові значення відобража�
ють бачення експертів — рекомен�
довані, відкориговані значення з
врахуванням "фінансової ваги" того
чи іншого набору даних. Зазначимо,
що саме рекомендовані значенні використані при
обчисленнях. Таким чином, будемо використову�
вати один з основних методів науково�технічно�
го прогнозування — метод експертних оцінок, а
саме: метод Дельфі, в основі якого лежать екс�
пертні оцінки [6].

Розрахунок значення індикатора "Потенціал
енергозбереження" здійснюється за формулою
(1), для індикатора "Реалізація потенціалу віднов�
лювальних джерел енергії" — за формулою (2).

  (1),

    (2).
Графічне представлення динаміки реалізації

потенціалу відновлювальних джерел енергії як
складової розвитку потенціалу енергозбере�
ження представлено на рис. 1. Період дослі�
дження охоплює 2000 — 2008 роки. За даний пе�
ріод часу спостерігався стійкий економічний
розвиток, тобто міжкризовий період для націо�
нальної економіки (кризи 1998 та 2009 років).

Проведені дослідження дозволили визначи�
ти наступні залежності. У 2001 році відновлю�

Таблиця 1. Набори даних, математичні позначення та
вагові коефіцієнти складової енергозбереження
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вальна енергетика має високу практичну реа�
лізацію. Цьому сприяє прийнятий 14 січня 2000
року Закон "Про альтернативні види рідкого та
газового палива", де зазначається, що основ�
ними принципами державної політики у сфері
альтернативних видів палива є сприяння роз�
робці та раціональному використанню нетра�
диційних джерел та видів енергетичної сирови�
ни для виробництва альтернативних видів па�
лива з метою економії паливно�енергетичних
ресурсів та зменшення залежності України від
їх імпорту [7]. Надавалася підтримка розвитку
науково�технічної бази виробництва альтерна�
тивних видів палива, розвитку науково�техні�
чного співробітництва, широкому використан�
ню можливостей світової науки та техніки у
сфері відновлювальної енергетики.

Сприятливі засади для розвитку науково�
технічного співробітництва було сформовано
Директивою Європейського Союзу. Директи�
ва Європейського Союзу від 27 вересня 2001
року вимагала від країн�членів встановити на�
ціональні індикативні цільові показники спожи�
вання електроенергії, виробленої з відновлю�
вальних джерел, та сформулювала завдання до�
сягти 12% валового внутрішнього споживання
за рахунок такої електроенергії до 2010 року
[8], адже розвиток відновлювальної енергети�
ки для України не менш важливий, ніж для
країн Європейського Союзу.

Стосовно 2002 року відзначимо можливий
вплив виборчої кампанії на економічні проце�

си, у тому числі й на тех�
нологічні складові, до
яких відноситься й
рівень використання
відновлювальних дже�
рел енергії. Наступне, 20
лютого 2003 року Вер�
ховна Рада України
прийняла Закон "Про
альтернативні джерела
енергії", розроблений
Державним комітетом
України з енергозбере�
ження [9]. Даний закон
сприяє розширенню
сфер застосування від�
новлювальних джерел
енергії у паливно�енер�
гетичному комплексі
Україні. Як бачимо з рис.
1, з 2003 до 2004 року
відбувається зростання
потенціалу та реалізації
відновлювальних дже�

рел енергії. Це пояснюється тим, що Україна
отримала можливість брати участь у проектах
спільного здійснення і продавати одиниці зни�
ження емісії парникових газів європейським
країнам у результаті ратифікації Кіотського
протоколу про обмеження викидів парникових
газів у атмосферу. Також у 2004 році було
прийнято Закон "Про комбіноване виробницт�
во теплової та електричної енергії (когенера�
цію) та використання скидного енергопотенці�
алу", що суттєво покращило регулювання енер�
гозбереження в країні [10] .

Проте, під впливом соціально�політичних
подій, які пов'язані з президентськими вибора�
ми 2004 року, реалізація відновлювальних дже�
рел енергії у 2005 році знизилася.

У період 2005—2007 років спостерігався
стрімкий розвиток енергетичного потенціалу
та реалізації відновлювальної енергетики. При�
чиною такої ситуації, можливо, є прийняття
Кабінетом Міністрів України 22 грудня 2006
року Програми розвитку виробництва дизель�
ного біопалива [11]. Згідно з вимогами ЄС час�
тка використання біологічного та інших видів
палива, що виробляються з відновлювальних
ресурсів, у структурі енергоспоживання країн�
членів ЄС мала становити до кінця 2006 — 2,75%
та до кінця 2010 року — 5,75%. З урахуванням
цього в Україні, яка має намір співпрацювати з
країнами ЄС, має вироблятися та споживати�
ся у 2010 році не менш як 520 тис. тонн усіх видів
біопалива.

Рис. 1. Динаміка значення індикаторів складової
енергозбереження у 2000 — 2009 рр.
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У зв'язку з глобальною фінансовою кризою
показники реалізації енергетичного потенціа�
лу знизилися у 2008 році. У країні скоротилося
споживання продукції енергетичної сфери
енергомісткими галузями. За оцінкою МВФ,
обчислений у доларах ВВП України за 2009 рік
скоротився на 35,6% (179,6 млрд дол. 2008 про�
ти 115.7 млрд дол. 2009�го). Проте саме у 2008
році, у зв'язку кризою, процес впровадження
нових технологій енергозбереження та викори�
стання відновлювальних джерел енергії набу�
ває нагальної потреби вирішення. Так, Верхов�
на Рада України ухвалила відповідний Закон
"Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" щодо стимулювання вико�
ристання альтернативних джерел енергії" [12].
Законом передбачається, що "зелений" тариф
— це спеціальний тариф, за яким закуповуєть�
ся електрична енергія, зроблена на об'єктах
електроенергетики, які використовують аль�
тернативні джерела енергії. Це сприяло успіш�
ному залученню інвестицій, створенню інвес�
тиційної привабливості ринку відновлювальної
енергетики України. Вже в 2009 році спостері�
гається зростання реалізації енергетичного
потенціалу відновлювальної енергетики.

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день загальний обсяг ви�

користання відновлювальних джерел енергії
порівняно з існуючим технічно�досяжним по�
тенціалом недостатній і потребує поліпшення.

Згідно з законодавством України держава
передбачає всебічне забезпечення розвитку
альтернативної енергетики, впровадження на�
укових досягнень, підготовку кваліфікованих
кадрів. Проте рівень діяльності в цьому напрямі
недостатній через фінансові обмеження.

Представлено аналіз динаміки реалізації по�
тенціалу відновлювальних джерел енергії як
складової розвитку енергозбереження та про�
аналізовано вплив законодавчої бази на зміну
значень індикаторів. Зазначене надає можливість
у подальшому використовувати методологію ста�
лого розвитку для аналізу окремих складових
енергетичної сфери. Саме зміна значення зап�
ропонованих індикаторів на досить тривалому
періоді з використанням графічної інтерпретації
надає можливість дослідити періоди зросту та
спаду реалізації потенціалу альтернативної енер�
гетики в Україні, проаналізувати можливі причи�
ни та надати рекомендації відносно подальшого
розвитку відновлювальних джерел енергії. Таким
чином, отримаємо позитивний соціально�еконо�
мічний ефект від моделі для дослідження дина�
міки енергетичного потенціалу.

Наукова новизна полягає у методичному
підході до реалізації положень концепції ста�
лого розвитку для створення динамічної моделі
аналізу впливу законотворчої діяльності на
зміни індикаторів потенціалу енергозбережен�
ня та його реалізації для сфери відновлюваль�
них джерел енергії.
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