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Постановка проблеми. Нині інтеграція економіки 

України у європейське та світове господарство і висо-
кий рівень залежності від зовнішнього постачання 
традиційних джерел енергії (нафти й газу) через дефі-
цит власних, вимагає впровадження стратегічних на-
прямів й розвитку вітчизняного ринку альтернативної 
енергетики. Прийняття законодавчих актів, спрямова-
них на створення сприятливих умов задля зростання 
темпів використання альтернативних джерел енергії із 
одночасним виділенням стратегічних пріоритетів про-
грами розвитку вітчизняної «зеленої» енергетики, до-
зволить досягти цілей сталого розвитку суспільства  
завдяки збалансованій системі «людина—господар- 
ство—природа». Це дозволить не лише не порушувати 
принципи забезпечення продовольчого балансу Укра-
їни, але й сприятиме збереженню довкілля, вирі-
шенню соціальних і економічних проблем. Проведе-
ний аналіз потенційної можливості використання «зе-
леної» енергії в Україні дає підстави стверджувати, що 
наша держава має значний потенціал щодо застосу-
вання альтернативних джерел енергії за рахунок со- 
нячної енергії, біодизелю, біоетанолу та біогазу, тощо. 

Важливим на сьогодні є дослідження питань 
пов’язаних з управління територіями, на яких розта-
шовані відновлювані джерела енергії. Характерною  
тенденцією сучасної енергетики є розвиток екологічно 
чистої енергетики на основі відновлюваних джерел 
енергії. Розвіданих світових запасів вугілля людству 
вистачить на 200 років, нафти і природного газу — на 
36 років, ядерного палива — на 40 років.  

Спалювання органічного палива — одне із най- 
більших джерел викидів парникових газів (СО2) в  
навколишнє середовище, що на думку більшості вче-
них світу, має серйозний вплив на процес глобального 
потепління на нашій планеті. Кіотським протоколом, 
який ратифікували більшість держав світу, в тому  
числі й Україна, передбачено цілий комплекс заходів 
по зменшенню викидів парникових газів в атмосферу.  

Вказані обидва чинники дали поштовх для широ-
кого впровадження відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ). До них відносяться: енергія вітру; енергія сон-
ця; енергія води; біомаса; тепло ґрунту, води і зовніш-
нього повітря; геотермальна енергія; біогаз. До місце- 
вих енергетичних ресурсів ми також відносимо: торф; 
промислові та побутові відходи; скидне тепло різних 
технологічних процесів; шахтний і сланцевий газ. 

Зменшенню використання органічних видів па-
лива сприяють заходи по зменшенню споживання  
палива та енергії в сфері виробництва, послуг, адмі- 
ністративній та житловій сфері [4-8]. Це значний ком-
плекс заходів, які реалізуються паралельно впро- 
вадженню інших місцевих ресурсів. Вказані заходи 
складають загальнодержавну з прив’язкою до регіонів 
Програму енергозбереження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методичні аспекти управління територіями до- 
сліджувалися багатьма вченими, зокрема, в пра- 
цях І.К. Бистрякова, В.М. Будзяка, Т.П. Галушкіної, 
В.В. Горлачука, Д.С. Добряка, В.С. Кравціва, А.Г. Мар-
тина, А.Я. Сохнича, Ю.І. Стадницького, М.М. Федо-
рова, М.А. Хвесика, Є.В. Хлобистова, А.Ю. Якимчук 
та ін. [2-19].  

Все ж залишається низка питань, пов’язаних із 
управлінням територіями, на яких розташовані від- 
новлювані джерела енергії. Особливого значення на-
буває пошук нових підходів щодо організації території 
в нових ринкових умовах [2-6]. 

Метою статті є обґрунтування підходів щодо уп-
равління територіями, на яких розташовані відновлю-
вані джерела енергії, в сучасних умовах переходу до 
ринкової економіки, а також виявлення потенційних 
можливостей використання «зеленої» енергії в Укра-
їні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В остан-
ній час в Україні на державному рівні прийнято низку 
заходів зі стимулювання впровадження відновлюваних 
джерел енергії, альтернативних видів палива. Так Вер-
ховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про електроенер-
гетику» щодо симулювання використання альтерна- 
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тивних джерел енергії» від 01.04.2009 р. № 1220-VI, 
який встановив пільговий «зелений» тариф на елект-
роенергію, яка виробляється з застосуванням різних 
видів відновлюваних джерел енергії.  

Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо сприяння виробництву та вико- 
ристанню біологічних видів палива» від 21.05.2009 р.  
№ 1391-VI встановив цілий ряд пільг при виробництві 
та використані біологічних видів палива, зокрема  
звільнення на 10 років від сплати податку на прибуток 
для цілого ряду підприємств, пільги при ввезенні ім-
портного обладнання, яке буде застосовуватися при 
виробництві та використанні біологічного палива [3].  

Прийнято ряд директивних актів Кабінетом Мі-
ністрів України, Національною комісією регулювання 
електроенергетикою України. Вказані заходи створили 
хороші умови для широкого впровадження відновлю-
ваних джерел енергії та інших альтернативних джерел 
енергії в Україні. 

Альтернативні джерела енергії складають основу 
регіональної енергетики, яка постійно розширюється 
в світі. В свою чергу альтернативна енергетика стає 
прерогативою місцевих органів влади і вона повинна 
знайти підтримку на місцях на всіх етапах реалізації, 
починаючи від дослідження запасів місцевих ресурсів 
до реалізації конкретних проєктів. 

Перейти на «чисту енергетику» планують всі кра-
їни Європейського Союзу. Крім того, аналогічні про-
грами існують в 18 штатах США (плюс Федеральний 
Округ Колумбія — особлива адміністративна одиниця, 
що включає столицю країни — місто Вашингтон)  
і трьох провінціях Канади. Окрім індустріально розви-
нених держав, аналогічні програми є у Бразилії, Ки-
таю, Домініканської Республіки, Єгипту, Індії, Малі, 
Малайзії, Філіппін, ЮАР і Таїланду. В середньому 
країни, охочі позбавитися від нафтової, газової і вугі-
льної залежності, планують в найближчі роки отриму-
вати від 5 до 30% електроенергії за рахунок викорис-
тання енергії води, сонця, вітру, біомаси тощо [4]. Ви-
вчено досвід розвинених держав світу щодо системи 
стимулювання відновлювальних джерел енергії, зокре-
ма Німеччини, Іспанії, Данії, де діє мінімальна кіль-
кість державних регуляторів. Інструменти стимулю-
вання у цих країнах — компенсації до тарифів на  
енергію. У Німеччині та Іспанії надають інвесторам на 
етапі планування довгострокові гарантії на закупівлю 
енергії від відновлювальних джерел енергії за фіксова-
ними цінами, в які закладені компенсації підвищених 
витрат. У Великобританії система стимулювання від-
новлювальних джерел енергії базується на проведенні 
тендерів та виділенні квот задля підтримки із спец- 
фонду для постачальників різних видів «зеленої»  
енергії. При цьому, усім виробникам, які отримали в 
результаті тендеру квоти («зелені сертифікати») на фі-
нансову підтримку, держава забезпечує однакову при-
бутковість незалежно від виду відновлювальних дже-
рел енергії. У Нідерландах, Франції та Швеції система 
стимулювання переходу до відновлювальних джерел 
енергії базується на звільненні від екологічних подат-
ків споживачів всіх видів «чистої» енергії. Такий досвід 
варто запроваджувати в Україні [6-13]. Саме ці дер-
жави широко застосовують такі механізми регулю-
вання розвитку «зеленої» енергетики, як гранти, засто-
сування торгової системи сертифікатів, енергопаспор-
тизацію, фінансування енергоощадних проєктів на ос- 
нові перфоманс-контрактингу, використання «зеле-
них» тарифів, енергетичної сертифікації.  

В останній час нетрадиційна енергетика отримала 
визнання з боку державних органів влади, в результаті 
чого підготовлено та прийнято ряд державних програм 
і поправок до законів про енергетику, що створює 
сприятливі умови як для впровадження й експлуатації 
вже розробленого обладнання нетрадиційної енерге-
тики, так і розвитку нових енерготехнологій та устат-
кування [4].  

Одним з перших правових актів Європейського 
Союзу, присвячених врегулюванню відносин у сфері 
використання поновлюваних джерел енергії, стала Зе-
лена Книга Європейської Комісії від 20 листопада 
1996 року. У цьому документі перед країнами-членами 
ЄС було поставлено масштабне завдання — до 2010 
року подвоїти частку поновлюваних джерел енергії в 
загальному енергобалансі (від 6 до 12%) і передбачені 
механізми його реалізації, такі, як надання системних 
кредитів, гармонізація податкового законодавства, на-
дання державної підтримки, стандартизація, фінан-
сова підтримка проведення наукових досліджень в цій 
сфері тощо. Серед основних переваг використання по-
новлюваних джерел енергії, які зумовили ухвалення 
цього рішення, були названі — відповідність загальній 
стратегії стійкого розвитку, зменшення залежності від 
імпорту енергоносіїв і скорочення викидів СО2 в ат-
мосферу. Тобто фактично — підвищення якості життя 
і надійності енергозабезпечення за рахунок зміни 
структури енергоспоживання. 

Нами було проведено дослідження щодо управ-
ління територіями Старосамбірського району Львів- 
ської області при розташуванні відновлювальних дже-
рел енергії. Ці дані показують, що найефективніше ви-
користовувати енергію вітру, води та сонця. Україна 
займає друге місце в Європі після Російської Федера-
ції по величині вітропотенціалу, який значно переви-
щує сьогоднішнє споживання електроенергії. 

Енергія вітру. В Старосамбірському районі є ряд 
територій, на яких вітропотенціал дозволяє будувати 
промислові вітроелектростанції з використанням су-
часних потужних вітроустановок. Найбільше дослід-
жено вітропотенціал на території, яка знаходиться в 
східній частині районного центру м. Старий Самбір. В 
2015 році на вказаному майданчику були проведені за-
міри параметрів вітру, які показали, що на висоті  
100 м середньорічна швидкість вітру складає близько  
7,6 м/сек., що дає можливість для сучасних вітроуста-
новок отримати коефіцієнт використання номінальної 
потужності величиною близько 0,3.  

На основі вказаних замірів можна запропонувати 
два проєкти вітроелектростанцій (ВЕС) [4]:  

— «Старий Самбір-1» — п’ять вітроустановок по 
2,5 МВт, загальна потужність — 12,5 МВт, річне ви- 
робництво електроенергії оцінюється в 32850 МВт·год.  

— «Старий Самбір-2», сім вітроустановок по  
2,5 МВт, загальна потужність 17,5 МВт, річне вироб-
ництво електроенергії оцінюється в 45 990 МВт·год.  

Крім вказаних майданчиків перспективними ви-
глядають Хребет Оровий та Хребет Верхній Оровий, 
де загальна потужність ВЕС оцінюється в 30 - 100 МВт 
з річним виробництвом електричної енергії 78 840 — 
235 800 МВт·год. Враховуючи можливості ВЕС «Ста-
рий Самбір-1» і «Старий Самбір-2» та мінімальне ви-
робництво електроенергії на перспективних майдан- 
чиках технічний потенціал енергії вітру району скла-
дає [46]:  

 

Еев[МВт·год./рік] = 32 850 + 45 990 + 78 840 =  
  = 157 680. 
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60 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

В Старосамбірському районі це територія біля  
м. Старий Самбір, хребет Оровий, Верхній Оровий. 
Загальна потужність ВЕС може сягнути 100 МВт. Бу- 
дівництво таких об’єктів при величині «зеленого» та-
рифу в 11,3 євро цента за 1 кВт годину дає можливість 
повернути вкладені кошти за 7-9 років, проте на бу- 
дівництво ВЕС необхідні досить великі первинні капі-
таловкладення.  

Авторами у процесі дослідження було складено 
експериментальний проєкт організації території при 
розташуванні вітроустановок та охоронних зон 
(рис. 1). При проєктуванні вітроустановок потрібно 
враховувати вплив на навколишнє середовище та вста-
новлення охоронної зони для збереження нормальних 
умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а та-
кож зменшення негативного впливу на людей та  
довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. Крім 
цього потрібно проводити пом’якшувальні заходи: 

— розробка та виконання плану управління буді-
вельними роботами з метою зменшення та пом’як- 
шення загальних впливів будівництва, у тому числі 
шуму, викидів в атмосферу, утворення та утилізації 
сміття та відходів, збільшення інтенсивності дорож-
нього руху;  

— постійний моніторинг впливів з метою забез-
печення дотримання відповідних національних приро-
доохоронних стандартів та вимог ЄБРР;  

— постійний моніторинг впливів на птахів, особ-
ливо у міграційні періоди навесні та восени, а також 
кажанів, з можливими змінами у режимі експлуатації 
у такі періоди;  

— проєктування та вибір маршруту лінії таким 
чином, щоб вона не проходила через житлову забудову 
та інші чутливі зони;  

дотримання відповідних санітарних та екологіч-
них вимог і норм.  

 

 
 

Рис. 1. Експериментальний проєкт організації території при розташуванні вітроустановок та охоронних зон 
 

У гірській зоні можуть знайти застосування і віт-
роустановки малої потужності, проте і на них потрібні 
значні кошти. Низька ціна на електроенергію для на-
селення є серйозною перешкодою для широкого впро- 
вадження малих вітроустановок. Вітроелектростанці-
ями на території Старосамбірського району займа- 
ється ТзОВ «Еко-Оптіма», яке на даний час уклало до- 
говір оренди з Старосамбірською міською радою на - 

земельні ділянки для будівництва й обслуговування 
ВЕС та ЛЕП площею 2,62 га. Під вітроустановки від-
ведено 0,25 га, які взяті в довгострокові оренду на  
49 років. Нормативно грошова оцінка даної площі ста- 
новить 48597,00 грн тобто за один квадратний метр 
17,44 грн. Площа під однією вітроустановкою зай- 
має 0,0500 га, тоді нормативно грошова оцінка —  
8719,00 грн. 
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Рис. 2. Експериментальний проєкт організації території при розташуванні малих ГЕС 
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Енергія води. Україна має потужні водні ресурси. 
Гідроенергетичний потенціал малих рік України ста-
новить біля 12,5 млрд кВт·год., що складає 28% зага-
льного гідропотенціалу всіх рік України. Основна час-
тина економічно доцільного гідропотенціалу малих рі-
чок припадає на гірські річки Карпат у Закарпатській, 
Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій обла-
стях, який складає відповідно 1357, 544, 120 і 265 млн 
кВт год. на рік. 

Потенціал розраховується з використанням се- 
реднього багаторічного припливу (SSQ) для окремих 
річок, а також величини напору на існуючих або за-
планованих водяних греблях. Теоретичний потенціал 
потужності малої гідроенергетики розраховується на-
ступним чином [4]:  

 

Рв[кВт] = 9,81 · SSQ · Нн,  
 

де SSQ — середній багаторічний приплив ріки (м3/с); 
Нн — напір води на греблі, м.  

Технічний потенціал енергії води залежить від ба-
гатьох природних та антропогенних чинників, які 
впливають на рівномірність припливу води в часі, а 
також від справності споруд і устаткування. Прийнято 
коефіцієнт використання енергії води близьким до 
40%. Тоді величина потенціалу енергії води буде [46]:  
 

Еев[МВт·год./рік] = Рв[кВт] · 8760 [год./рік]·  0,4/1000. 
 

На території району протікають дві основні річки:  
— р. Дністер з перепадом 60,0 м (с. Дністрик — 

468 м, границя Старосамбірського і Самбірського рай-
онів — 308 м) і припливом 8,0 м3/сек;  

— р. Стрв’яж з перепадом 68,0 м (с. Стява —  
363,0 м, с. Чаплі — 295,0 м) і припливом 2,5 м3/сек.  

Інші річки і їхні притоки мають замалий приплив 
(менше 2,0 м2/сек) для їхнього розгляду в якості іс- 
тотного потенційного джерела енергії. На р. Дністер 
можна спорудити до п’яти міні ГЕС. На р. Стрв’яж 
можна спорудити до чотирьох міні ГЕС. 

На рис. 2 представлений експериментальний 
проєкт організації території при розташуванні малих 
ГЕС. Проєкти таких ГЕС розробляються в усіх вказа-
них вище областях зони Карпат. Будівництво малих 
ГЕС на гірських річках не тільки дасть можливість ви-
робляти екологічно чисту електроенергію, а також по-
кращить ситуацію з пропуском повеневих вод, в міс-
цях штучних водойм створить хороші умови для від-
починку, туризму. 

При проєктуванні ГЕС потрібно враховувати 
вплив її на навколишнє середовище та організацію  
навколо неї зони санітарної охорони, яка б встановила 
обмеження щодо використання води. Також потрібно 
враховувати при будуванні малих ГЕС міграції риб на 
нерест, бобрів та інших тварин, які проживають на бе-
регах річок, а також врахувати рідкісних тварин, які 
мешкають там. 

Зона санітарної охорони навколо ГЕС становить 
100 м від урізу води, а також при крутості схилу три 
градуси мінімальна ширина прибережної захисної 
смуги подвоюється.  

Прогноз заміщення енергоресурсів відновлюва-
них джерел енергії представлений на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Прогноз заміщення енергоресурсів відновлюваних джерел енергії  
(умовні позначення джерел енергії представлені за порядком — зверху вниз, починаючи від вісі Х ) 
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Як свідчать дані діаграми, нині більш доцільно 
використовувати відновлювані джерела енергії. З вище 
зазначеного бачимо, що потреба людей у паливно- 
енергетичних ресурсах щорік зростає, проте запаси 
цих ресурсів щорічно зменшуються та не відновлю-
ються. Для задоволення цих потреб необхідно викори-
стовувати відновлювальні джерела енергії. 

У формуванні ринку альтернативних джерел  
енергії нині беруть участь генеруючі енергію станції 
(сировиною для яких виступають альтернативні дже-
рела енергії), збутові компанії та кінцеві споживачі. 
Важливу роль відіграють регульовані тарифи на енер-
гію, що означає, що по всій країні має бути єдина 
плата за енергію, незалежно від джерела її надхо-
дження. На сучасному етапі підтримка «зелених» 
проєктів має бути з-поміж пріоритетів Європейського 
інвестиційного плану для України. Адже розвиток  
«чистої» енергетики й зростання рівня енергоефек- 
тивності внесено до Середньострокового плану пріо-
ритетних дій Уряду. Цей напрям діяльності потребує 
особливої інвестиційної підтримки.  

Висновки. На даний час особливої актуальності 
набирають проєкти організації території, на яких роз-
ташовані відновлювані джерела енергії. В цьому плані 
необхідні розробки як методологічного характеру, так 
і обґрунтування методичних аспектів щодо представ-
лених питань. 

Проведене дослідження дозволило сформувати 
такі висновки. 

1. Назріла необхідність розроблення теоретико-
методичного підходу до оптимізаційного планування 
реалізації заходів із використання відновлювальних 
джерел енергії й альтернативних видів палива, що має 
надзвичайне значення в сучасних умовах обмежених 
фінансових ресурсів на основі багатоваріантного пла-
нування реалізації проєктів альтернативної енерге-
тики. Це дозволить забезпечити ефективну реалізацію 
стратегії державного управління в умовах невизначе-
ності зовнішнього фінансового середовища. Задля за-
безпечення надійної системи енергетичної безпеки не-
обхідно формувати чіткі практичні підходи до оптима-
льного використання сонячної енергії в умовах впро-
вадження й оцінки інноваційних проєктів із застосу-
ванням інноваційних енергозберігаючих технологій, 
які дозволять реалізовувати стратегію сталого розвитку 
територій.  

2. Регулювання розвитку «зеленої» енергетики» 
як системної сукупності інституцій, структур, послі- 
довних дій, форм і методів цілеспрямованого впливу 
держави на розвиток системи «зеленої» енергетики за-
для її економічної стабілізації, запобігання глобаль-
ним змінам клімату, економії енергетичних ресурсів, 
досягнення соціально-екологічних ефектів відповідно 
до цілей сталого розвитку, має комплексно врахову-
вати наявні соціо-еколого-економічні ефекти від  
енергоефективних заходів. Система державного регу-
лювання розвитку «зеленої» енергетики, як свідчить 
міжнародний досвід, повинна ґрунтуватися на таких 
інноваційних інструментах як гранти, застосування 
торгової системи сертифікатів, енергопаспортизацію, 
фінансування енергоощадних проєктів на основі пер-
фоманс-контрактингу, використання «зелених» тари-
фів, енергетичної сертифікації. В умовах економічної 
кризи та зростаючої конкуренції необхідним є вико-
ристання альтернативних джерел енергії, зокрема  
енергії сонця, геотермальної енергії, енергії вітру, 

морських хвиль, «малої» гідроенергетики та енергії  
біомаси.  

3. Зазначено, що нині інтеграція економіки Ук-
раїни у європейське та світове господарство і високий 
рівень залежності від зовнішнього постачання тради-
ційних джерел енергії (нафти й газу) через дефіцит 
власних, вимагає впровадження стратегічних напрямів 
й розвитку вітчизняного ринку альтернативної енерге-
тики. Прийняття законодавчих актів, спрямованих на 
створення сприятливих умов задля зростання темпів 
використання альтернативних джерел енергії із одно-
часним виділенням стратегічних пріоритетів програми 
розвитку вітчизняної «зеленої» енергетики, дозволить 
досягти цілей сталого розвитку суспільства. Окрім 
того, такий підхід сприятиме збереженню довкілля, 
вирішенню соціальних проблем й відтворенню гено-
фонду нації. Здійснений у межах даного наукового до-
слідження аналіз потенційної можливості викорис-
тання «зеленої» енергії в Україні дає підстави ствер-
джувати, що наша держава має реальні потенційні мо-
жливості задля застосування альтернативних джерел 
енергії за рахунок сонячної енергії, біодизелю, біоета-
нолу та біогазу. 

4. Розвиток «чистої» енергетики й зростання рі-
вня енергоефективності внесено до Середньостроко-
вого плану пріоритетних дій Уряду. Цей напрям дія-
льності потребує особливої інвестиційної підтримки. 
Встановлено, що потенціал сонячної енергії в Україні 
є достатньо високим задля широкого впровадження як 
теплоенергетичного, так й фотоенергетичного облад-
нання практично у всіх регіонах нашої держави. Со-
нячний потенціал цілком достатній задля ефективного 
використання для деяких видів робіт у сільському го-
сподарстві, деревообробній промисловості. Вивчено 
досвід розвинених держав світу щодо системи стиму-
лювання відновлювальних джерел енергії, зокрема Ні-
меччини, Іспанії, Данії, де діє мінімальна кількість 
державних регуляторів. Інструменти стимулювання у 
цих країнах — компенсації до тарифів на енергію. У 
Німеччині й Іспанії надають інвесторам на етапі пла-
нування довгострокові гарантії на закупівлю енергії від 
відновлювальних джерел енергії за фіксованими ці-
нами, в які закладені компенсації підвищених витрат. 
У Великобританії система стимулювання відновлюва-
льних джерел енергії базується на проведенні тендерів 
та виділенні квот задля підтримки із спецфонду для 
постачальників різних видів «зеленої» енергії. При 
цьому, усім виробникам, які отримали в результаті  
тендеру квоти («зелені сертифікати») на фінансову 
підтримку, держава забезпечує однакову прибутковість 
незалежно від виду відновлювальних джерел енергії. У 
Нідерландах, Франції та Швеції система стимулю-
вання переходу до відновлювальних джерел енергії 
ґрунтується на звільненні від екологічних податків 
споживачів усіх видів «чистої» енергії. Такий досвід 
варто вивчати й імплементувати в Україні.  
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