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ПП
ос та нов ка пи тан ня. Зва жа ю чи на ви -

черпність тра диційних енер го ре сур -
сів, вітчиз ня ну інфра ст рук ту ру, клі -

ма тичні та ге о логічні умо ви, та з ог ля ду на світо -
вий рівень енер ге тич них тех но логій в Ук раїні
доціль но масш таб но роз ви ва ти і впро вад жу ва ти
су часні тех но логії ви ко рис тан ня по нов лю ва них
та нет ра диційних (аль тер на тив них) дже рел енер -
гії. Най пе рс пек тивнішою се ред віднов лю валь  них
дже рел енергії вва жаєть ся ма ла гідро е нер ге ти ка,
перс пек ти ви роз вит ку якої і є пред ме том да но го
досліджен ня. 

На відміну від інших еко логічно без печ них
по нов лю ва них дже рел елект ро е нергії (сон це,
вітер) ма ла гідро е нер ге ти ка прак тич но не за ле -
жить від по год них умов і здат на без пе ребійно за -
без пе чи ти стійку по да чу де ше вої елект ро е нергії
спо жи ва чу. 

Аналіз ос танніх досліджень і публікацій.
Проб ле мам роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки
прис вя че но ба га то праць. Про те більшість з них
опубліко ва на приб лиз но у 50—60'х ро ках ХХ ст.
У той час прос те жу вав ся бум про ек ту ван ня і
будівницт ва ма лих гідро е ле кт рос танцій (ГЕС).
Од нак, у зв'яз ку з роз вит ком цент ралізо ва но го
елект ро пос та чан ня та праг нен ням скон це нт ру ва -
ти ви роб ни цт во елект ро е нергії на по туж них теп -
ло вих і гідравлічних елект рос танціях (70—90'ті
ро ки) малі ГЕС бу ло виз на но не пе рс пек тив ни ми,
їх будівницт во бу ло зу пи не но, а зго дом ви ве де но
з експлу а тації біль шу час ти ну вже по бу до ва них.
Відповідно, змен ши ла ся кількість на у ко вих
досліджень і публікацій за да ни ми те ма ми. Си ту -
ація зміни лась ли ше у другій по ло вині 1990'х на
по чат ку 2000'х років. При ви ник ненні проб ле ми
по до рож чан ня енер го носіїв, част ко во го їх
дефіци ту та заб руд нен ня нав ко лишнь о го при род -
но го се ре до ви ща суспільство зно ву по вер ну лось
до ма лої гідро е нер ге ти ки.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. На сь о годні не
існує за галь ноп рий ня то го в усіх дер жа вах світу
по нят тя "ма ла гідро е ле кт рос танція". У різно -
манітті кла сифікацій ма лих ГЕС відби ваєть ся
рівень про мис ло во го роз вит ку країни, рівень роз -
вит ку і част ка гідро е нер ге ти ки в її енер ге тич но му
ба лансі, а та кож особ ли вості гідро е нер ге тич них

ре сурсів і тра диції гідро тех -
нічно го будівницт ва. В Ук раїні
до ма лих ГЕС відно сять гідро -
е ле кт рос танції по туж ніс тю до
25 МВт [1, 2].

Згідно міжна род ної кла -
сифікації за нор ма ти вом ООН,
до ма лих гідро е ле кт рос танцій
на ле жать станції по тужність
яких не пе ре ви щує 30 МВт.
Во ни в свою чер гу поділя ють -
ся на: малі ГЕС (1,0—30 МВт),
міні'ГЕС (0,1—1,0 МВт) та
мікро'ГЕС (до 0,1 МВт).

Пер вин ним дже ре лом
енергії для ма лої гідро е нер ге -
ти ки в Ук раїні є гідро по -
тенціал ма лих річок. В Ук раїні
по над 63 тис. ма лих річок та
во до токів за галь ною дов жи -
ною 135,8 тис. км, з яких
близь ко 60 тис. (95 %) ду же ма лих (дов жи ною до
10 км), їх су мар на дов жи на — 112 тис. км. Ма лих
річок зав до вж ки 10 км і біль ше в Ук раїні
налічуєть ся 3212, за галь ною дов жи ною — близь -
ко 74 тис. км. З них у ба сейні Дніпра  — 1383
(43%), і в ба сейні Дністра — 453 (14 %) су мар ною
дов жи ною відповідно 32,1 і 10,6 тис. км [3].

Особ ли ва цінність енергії ма лих річок по ля -
гає у то му, що во ни ро зо се ред жені по всій те ри -
торії Ук раїни, але роз поділ по тенційних ре сурсів
по те ри торії Ук раїни є нерівномірним. Найбільші
гід ро е нер го ре сур си зна хо дять ся в За кар патській
(приб лиз но 25 % всіх за пасів Ук раїни), Іва -
но'Франківській (12 %), За порізькій (10,1 %),
Дніпро пет ровській (7,9 %), Чернівецькій і Ми ко -
лаївській (по 6,2 %) та Київській (5,5 %) об лас тях.
В інших регіонах — менш як 5 % [4]. На ми бу ло
роз роб ле но схе ма тич ну кар ту роз поділу гідро е -
нер ге тич но го по тенціалу ма лих річок на те ри торії
Ук раїни (Рис. 1).

Ви ко рис тан ня еко номічно ефек тив но го
гідро е нер ге тич но го по тенціалу в Ук раїні скла дає
біль ше 60%, в той час як більшість роз ви не них
країн до сяг ла ви со ко го рівня йо го ос воєння. Для
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прик ла ду, в Італії, Франції. Швей царії рівень ос -
воєння гідро е нер ге тич но го по тенціалу скла дає
95—98 %, США — 82 %. Для сти му лю ван ня роз -
вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки в ба гать ох країнах
світу пе рег ля ну то ряд норм і пра вил, які виз на ча -
ють по ря док і прин ци пи будівницт ва ма лих ГЕС.
Наприклад, у Німеч чині експлу а туєть ся до 30 ти -
сяч ма лих ГЕС, у Ки таї — 80 ти сяч, в Австрії — 40
ти сяч, у Франції — по над 4 ти сячі, в Японії — 1,3
ти сячі [5, 6]. 

За ос танні 15 років в Ук раїні бу ло віднов ле но
ро бо ту 25'ти ма лих ГЕС. Пе ре важ но ця ро бо та
бу ла про ве де на в Вінницькій, Чер каській, Хмель -
ницькій, Тер нопільській та Жи то мирській об лас -
тях. За оцінкою Асоціації "Укргідро е нер го" на
сьо  годні експлу а ту ють ся ли ше 74 ма лих ГЕС та
ще 7 мікро ГЕС. Вста нов ле на про е кт на по -
тужність діючих ма лих ГЕС ста но вить 112 МВт, а
фак тич на — 106 МВт. Але, по ряд з діючи ми в дер -
жаві існує 95 неп ра цю ючих гідро об'єктів, які
мож на відно ви ти, та от ри ма ти до дат ко ве ви роб -
ни цт во чис тої елект ро е нергії [7]. 

Та про цес "відрод жен ня" ма лої гідро е нер ге -
ти ки є до сить склад ним. Оскіль ки, технічний
стан діючих МГЕС Ук раїни сь о годні ха рак те ри -
зуєть ся: 

' знач ним зно сом гідро си ло во го, гідро ме -
ханічно го й елект ро технічно го ус тат ку ван ня; 

' на явністю уш код жень в спо ру дах напірно го
фрон ту; за му лю ван ням во дой мищ, що вик ли ка -

ють зни жен ня ефек тив ності ви ко рис тан ня вод -
них ре сурсів рік; 

' рос том об сягів во ди, що ви лу чаєть ся на не -
енер ге тичні пот ре би; 

' роз ми ва ми кріплень во доз лив них і бе ре го -
вих діля нок нижніх б'єфів біль шої час ти ни
станцій. 

Зок ре ма, гідро технічні спо ру ди недіючих ма -
лих ГЕС в ос нов но му пе ре бу ва ють у за довіль но -
му стані і після нез нач но го ре мон ту мо жуть бу ти
ви ко рис тані для відбу до ви ГЕС.

Го лов ною пе ре ва гою ма лої гідро е нер ге ти ки
(в порівнянні з атом ною енер ге ти кою) є її еко -
логічна без пе ка. Не ве ликі ГЕС зберіга ють при -
род ний ланд шафт і нав ко лишнє при род не се ре до -
ви ще не тіль ки на етапі експлу а тації, але й в про -
цесі будівницт ва. При експлу а тації да них об'єктів
не погіршуєть ся якість во ди, яка зберігає свої
при родні влас ти вості та мо же бу ти ви ко рис та на
для во до пос та чан ня. Соціаль но'еко номічні ас -
пек ти роз вит ку ви ко рис тан ня гідро ре сурсів ма -
лих річок шля хом будівницт ва і віднов лен ня
раніше існу ю чих ма лих ГЕС на ве де но на Рис. 2. У
блок'схемі на ве де но пе ре ва ги ви ко рис тан ня
гідро ре сурсів ма лих річок для ви роб лен ня елект -
ро е нергії на ма лих ГЕС. 

Втім, як і при будь'яко му іншо му спо собі ви -
роб ни цт ва елект ро е нергії, ви ко рис тан ня ма лих
ГЕС має як пе ре ва ги, так і не доліки. Спо руд жен -

Рис. 1. Гідроенергетичний потенціал малих річок України
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ня ма лих ГЕС пе ред ба чає ство рен ня во дос хо вищ,
гре бель, дамб, ка налів, гідро технічних ту нелів та
інших спо руд, а не обхідні для ць о го ро бо ти приз -
во дить до зміни при род них ге о логічних про цесів і
їх наслідків для жи вих ор ганізмів і лю ди ни [1, 6,
8]. Мож ливі наслідки впли ву на при род не се ре до -
ви ще в ре зуль таті ши ро ко го зас то су ван ня ма лої
гідро е нер ге ти ки на ве дені на Рис. 3. 

Але, у порівнянні з ве ли ки ми, малі ГЕС не ви -
ма га ють ство рен ня во дойм ве ли ко го розміру із
відповідним за топ лен ням те ри торії й ко ло саль -
ним ма теріаль ним збит ком., що є та кож їх
суттєвою пе ре ва гою.

Мо дернізація існу ю чих і об лад нан ня су час -
ни ми ме ханізма ми і сис те ма ми "відрод же них" ма -
лих ГЕС збіль шить їх ефек тивність і по тужність.

Рис. 2. Блок#схема соціально#економічних аспектів розвитку малої гідроенергетики

Рис. 3. Вплив на природне середовище при створенні техногенного комплексу для забезпечення малих ГЕС

Примітка: "+" # позитивний вплив;  "#" # негативний вплив; "±" # вплив як позитивний, так і негативний.
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Роз ви ток ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні за без -
пе чить надійне енер го пос та чан ня спо жи вачів
про мис ло во го і жит ло во'ко му наль но го гос по да р -
ства сіл та район них центрів, інтен сив ний роз ви -
ток сільсь ко го гос по да р ства, поліпшить стан
соціаль ної сфе ри та еко логії. Для регіонів
Західної Ук раїни впро вад жен ня ма лих ГЕС знач -
но поліпшить їх енер го за без пе чен ня. 

Про те, існує безліч при чин, що стри му ють
роз ви ток ма лої гідро е нер ге ти ки, до яких відно -
сить ся: 

' нез нан ня по тенційних ко рис ту вачів про пе -
ре ва ги ви ко рис тан ня не ве ли ких гідро е нер ге тич -
них об'єктів; 

' не дос тат ня вив ченість гідро логічно го ре жи -
му сто ку ма лих во до токів; 

' низь ка якість діючих ме то дик, ре ко мен -
дацій, що є при чи ною по ми лок в роз ра хун ках; 

' відсутність ме то дик оцінки і прог но зу ван ня
мож ли во го впли ву на при род не се ре до ви ще та
гос по дарсь ку діяльність; 

' слаб ка ви роб ни ча та ре мо нт на ба за під при -
ємств, які ви пус ка ють гідро технічне об лад нан ня
для МГЕС.

Підсу мо ву ю чи, слід ска за ти, що вирішен ня
пи тань уп равління роз вит ком і віднов лен ням ма -
лих ГЕС, їх ефек тив ним ви ко рис тан ням для по -
пов нен ня енер го ба лан су дер жа ви, мож ли ве ли ше
при про ве денні грун то вних на у ко вих досліджень,
які є обов'яз ко вою умо вою що до за побіган ня ви -
ник нен ня мож ли вих не га тив них наслідків, які
пов'язані з ре ко н струкцією во дос хо вищ, і для
прий нят тя пра виль них уп равлінсь ких рішень,
що до мож ли вості віднов лен ня зруй но ва них ма -
лих ГЕС із нас туп ним роз роб лен ням комп лек су
при ро до охо рон них за ходів для збе ре жен ня та
віднов лен ня при род но'еко логічної рівно ва ги в
ба сей нах річок. Для вирішен ня цих проб лем Ук -

раїна має по туж ну ви роб ни чу ба зу, ви со кок -
валіфіко вані кад ри, ве ли кий на у ко во'технічний
по тенціал, а та кож знач ний досвід в га лузі про ек -
ту ван ня і роз роб ки конструкцій гідро турбінно го
об лад нан ня, досліджен ня гідро е нер ге тич но го по -
тенціалу ма лих річок, вирішен ня во до гос по дарсь -
ких та еко логічних проб лем при будівництві
гідро е ле кт рос танцій. Відрод жен ня та роз ви ток
ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні не обхідно розг -
ля да ти як один із нап рямків політи ки енер гоз бе -
ре жен ня дер жа ви і за без пе чен ня її зба лан со ва но -
го роз вит ку.
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