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"GREEN" ENERGY IN THE CONTEXT OF THREATS TO ECONOMIC AND NATIONAL SECURITY

У статті проаналізовано причини стрімкого розвитку "зеленої" енергетики в Україні та її впливу на

енергетичну галузь, економіку країни та національну безпеку вцілому. Серед основних причин автори

виділяють інвестиційну привабливість у вигляді "зеленого" тарифу, який є одним із найвищих у Європі

та світі. Автори доводять необхідність реструктуризації "зелених" тарифів, оскільки щорічно зростають

виплати "зеленим" інвесторам. Крім того, через зростання "зеленої" генерації та функціонуючої схеми

оптового ринку електроенергії в Україні скорочується традиційна генерація (гідроX та атомна), що в свою

чергу може призвести до зростання цін на електроенергію для споживачів. Автори зазначають, що низка

заборгованостей учасників оптового ринку електроенергії (НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго",

ДП "Гарантований покупець", НЕК "Укренерго") один перед одним ставить під загрозу стабільну безпечX

ну роботу Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та виконання гравців ринку електроенергії

своїх зобов'язань перед державою, працівниками, кредиторами (у т.ч. державними банками) та контраX

гентами. В статті обгрунтовано необхідність резервів маневреної потужності. Автори відмічають, що розX

виток "зеленої" енергетики відбувається без урахування реальних потреб ОЕС України у додаткових геX

неруючих потужностях, що може призвести до дестабілізації функціонування енергосистеми країни й

аварійних ситуацій. Автори наголошують на необхідності проведення більш жорсткої політики в енергеX

тичній сфері стосовно гравців на ринку відновлюваної енергетики.

The article analyzes the reasons for the rapid development of "green" the energy in Ukraine and its impact on

the energy sector, the economy, and national security in general. Among the main reasons, the authors highlight

investment attractiveness in the form of a "green" tariff, which is one of the highest in Europe and the world. The

authors argue the need for restructuring "green" tariffs, as payments to "green" investors increase every year.

Also, due to the growth of the "green" generation and functioning scheme wholesale electricity market in Ukraine

is shrinking traditional generation (hydroX and nuclear) which, in turn, can lead to higher prices for electricity

for consumers. The authors note that some debts participants of the wholesale electricity market (NNEGC
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початок ХХІ ст. характеризується розвитком висо$

ких технологій та прийняттям важливих рішень стосов$
но розв'язання екологічних проблем планети. Наразі
відбувається формування оновленої спільної кліматич$
ної та енергетичної світової політики, про що свідчать
прийняття низки важливих документів: підписання Па$
ризької угоди у 2015 р., у рамках якої були окреслені
нові міжнародні зобов'язання держав у посиленні кліма$
тичної політики щодо регулювання заходів зі зменшен$
ня викидів діоксиду вуглецю з 2020 р.; розроблена
Міжнародним Агентством з відновлюваної енергетики
(IRENA) Дорожня Карта для досягнення подвоєння ча$
стки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у світовому
споживанні енергії на період 2010—2030 рр.: з 18% у за$
гальному кінцевому енергоспоживанні (2010 р.) до 36%
(2030 р.) [1]; висунуті ЄС, яка досягла 35% виробництва
чистої енергії [2], політичні ініціативи стати першим у
світі кліматично нейтральним блоком до 2050 р. (так
звана Європейська зелена угода (The European Green
Deal), в рамках якої передбачається скорочення викидів
парникових газів до 2030 р. до мінімум на 50% та до 55%
порівняно з рівнями 1990 р.) [3].

Враховуючи закріплений в Конституції України стра$
тегічний курс до повноцінного членства нашої держави в

"Energoatom", PJSC "Ukrhydroenergo", SE "Guaranteed Buyer", NEC "Ukrenergo") one one threatens the stable

and secure operation of the United energy system (UES) of Ukraine and the performance of market players the

electricity of its obligations to the state, employees, creditors (including stateXowned banks) and counterparties.

The article is a reasonably necessary structure of shunting power reserves. The authors note that the development

of "green" energy occurs without taking into account the real needs of the UES of Ukraine in additional generating

capacities, which can lead to destabilization of functioning energy systems of the country and the possibility of

emergencies. The authors note the need for stricter energy policies for players in the renewable energy market:

speed up the launch "Green" auctions; find a compromise solution to the problem of "green" tariffs with renewable

energy investors; allow Ukrenergo to limit the production of electricity SES and WPP without compensation

"green" producers of the cost of unused energy; introduce and strengthen responsibility for the creation of

renewable energy producers imbalances in the UES; introduce economic methods of incentives not only for

generating companies but also for manufacturers of industrial storage systems energy; set a "green" capacity

limit for tender projects power plants.

Ключові слова: виробництво електроенергії, відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, "зе�
лений" тариф, оптовий ринок електроенергії.

Key words: Power generation, Renewable Energy sources, Renewable Energy, "green" tariff, wholesale electricity
market.

Європейському Союзі, міжнародні зобов'язання Украї$
ни, а також об'єктивні потреби у постійному вдоскона$
ленні стратегічного планування в енергетичній сфері,
Радою національної безпеки і оборони України прийня$
то рішення щодо необхідності забезпечення перегляду
Енергетичної стратегії України, у зв'язку з чим було роз$
роблено Концепцію "зеленого" енергетичного переходу
України до 2050 р., яка передбачає перехід економіки
України від використання викопних видів палива до
кліматично нейтральної в довгостроковій перспективі;
основними індикаторами виконання Концепції є [4]:

— енергоефективність;
— збільшення частки чистих видів палива до 70% до

2050 р.;
— зменшення частки видобувних галузей в економіці

та відповідно повне заміщення вугільних ТЕС до 2050 р.;
— інтеграція енергетичних ринків України з євро$

пейськими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність пришвидшення темпів росту відновлю$

ваної енергетики, методи стимулювання її розвитку, не$
обхідність залучення інвестицій в цей сектор економі$
ки, потенціал України для використання "зеленої"
енергії, європейський досвід, який можна використати

Рис. 1. Динаміка та план розвитку відновлюваної енергетики в Україні

Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
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в Україні відображено в роботах таких науковців:
Т. Бортнок, І. Гайдаєнко, Г. Гелетуха, Т. Желєзна, А. Пра$
хівник, В. Масло, Є. Борщук, А. Долінський, В. Чудовсь$
ка, Б. Савенко, І. Клопов, Г. Півняк, Ф. Шкрабець та інш.
У більшості праць фахівці підтримують практику вико$
ристання, "зеленого" тарифу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стрімкого розвитку "зе$

леної" енергетики та його вплив на енергетичну галузь,
економіку країни та національну безпеку вцілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Схвалена Урядом (Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605$р) онов$

лена "Енергетична стратегія України на пері$
од до 2035 року "Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність" передбачає досягнен$
ня виробництва енергії з відновлюваних джерел
до 25% у загальному первинному постачанні
енергії. А у відповідному Плані дій з відновлю$
ваної енергетики (Розпорядження КМУ від 1
жовтня 2014 р. № 902$р "Про Національний план
дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року") частка ВДЕ у структурі генерації елект$
роенергії в країні має складати 11% (рис. 1).

2019 рік в Україні — прогресивний за темпа$
ми росту відновлюваної енергетики (табл. 1), се$
ред яких провідну роль відіграють сонячна та
вітрова генерації (рис. 2).

Така позитивна динаміка пояснюється інве$
стиційною привабливістю у вигляді "зеленого"
тарифу, механізм дії якого детально було розг$
лянуто в роботі [5]. В Україні одні з найвищих
"зелених" тарифів не лише в Європі, а й у світі: до
2030 року вони фіксуються на рівні 10—15 євро$
центів за 1 кВт год (наразі в ЄС вартість "зеле$
ної" енергії на аукціонах знижується до 4—5 євро$

центів за кВт год) для всіх об'єктів відновлюваної енер$
гетики, які були не лише введені в експлуатацію, а й
встигли отримати дозволи на будівництво нових про$
ектів до 31 грудня 2019 р.

Саме через це "зелена" енергетика України є досить
привабливою для інвестування. Підтвердженням цьому є
оприлюднений щорічний звіт (листопад 2019 р.) з розвит$
ку відновлюваної енергетики за підсумками 2018 р. агент$
ства Bloomberg New Energy Finance: за рівнем вкладених
протягом року інвестицій Україна посіла 10$те місце
($2,1 млрд), і за рівнем привабливості інвестицій — 8$ме.
Загальна сума інвестицій за останні п'ять років у розвиток
"зеленої" енергетики України складає $4,8 млрд [6].

Зростання генерації електроенергії з відновлюваних
джерел за останній рік спричинило серйозну економіч$
ну проблему для країни.

Виробництво електроенергії, % Тип генерації 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
АЕС 43,1 48,5 55,6 52,3 55,1 53,0 53,9 
ТЕС, ТЕЦ 44,7 41,3 35,2 39,7 35,9 36,9 36,2 
ГЕС, ГАЕС 7,3 5,0 4,3 6,0 6,8 7,5 5,1 
ВДЕ 0,6 0,9 1,0 1,0 1,2 1,7 3,6 
Блок-станції 
та ін. джерела 4,3 4,3 3,9 1,0 1,0 0,9 1,1 

Таблиця 1. Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні

Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Рис. 2. Структура виробництва електроенергії в Україні об'єктами
відновлюваної енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом,

%
Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та

захисту довкілля України.

Рис. 3. Тарифи на види генерації електроенергії в Україні

Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
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"Зелені" тарифи значно перевищують тарифи на тра$
диційні види генерації: ТЕС, АЕС та ГЕС (рис. 3). У зв'яз$
ку з цим виплати "зеленим" інвесторам зростають з кож$
ним роком: 2018 р. — 14 млрд грн; 2019 р. — 28 млрд грн;
у 2020$му очікується 42 млрд грн, що складе близько 20%
від обороту енергоринку при 6—7%$вій частці ВДЕ в за$
гальному виробництві електроенергії в країні (тобто ви$
роблять 6%, а зароблять 20%).

З 1 липня 2019 р. в електроенергетичному комплексі
країні відбулися історичні зміни — запрацював оптовий
електроенергії. За колишньої моделі виробники "зеле$
ної" енергії продавали її оптовому покупцеві ДП "Енер$
горинок". Останній закуповував її за "зеленим" тари$
фом, а за значно нижчими тарифами закуповував елек$
троенергію традиційної генерації (АЕС, великі ГЕС/
ГАЕС, ТЕС і ТЕЦ). І вже за "усередненим" тарифом
електроенергія продавалася енергопостачальним ком$
паніям, які, в свою чергу, реалізували їх споживачам;
ціни встановлювала Національна комісія з регулюван$
ня ринку електроенергії та комунальних послуг
(НКРЕКП).

Натомість, відповідно до норм закону "Про ринок
електричної енергії", ухваленого у 2017 році, запрацю$
вала нова модель — модель вільного ринку та біржової
торгівлі електроенергією — ринок на добу наперед та
внутрішньодобовий ринок. Проте, через неготовність
низки елементів до нових умов, повного переходу не
відбулося. Для запуску ринку було створено два нових
державних підприємства: ДП "Оператор ринку", який
виконує роль біржі, організовуючи торгівлю електрое$
нергією на електронних майданчиках та ДП "Гаранто$
ваний покупець", створений на базі того ж ДП "Енерго$
ринок", який має забезпечувати покупку всієї "зеленої"
електроенергії, а також виконувати важливу роль для
забезпечення ціни населення на колишньому рівні.

До запуску оптового ринку електроенергії компен$
сація "зелених" тарифів розподілялася по всім тарифам
для непобутових споживачів (юридичних осіб). Врахо$
вуючи це і те, що відсоток виробленої електроенергії з
відновлюваних джерел був мізерним, ця стаття витрат
не відчувалася так гостро. Після запуску оптового рин$
ку електроенергії, виплата "зелених" тарифів була вклю$
чена в тариф на передачу електроенергії системним опе$
ратором НЕК "Укренерго". Таким чином, за чисту й "де$
шеву" енергію сплачували всі споживачі — по 22,6 коп.
в кожному кВт год. У серпні 2019 р. "ярмо" компенсації
"зеленого" тарифу було перенаправлено на державні
генеруючі компанії НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Ук$
ргідроенерго", де посередником виступає ДП "Гаранто$
ваний покупець". Так, у 2019 році ДП "Гарантований
покупець" викуповував 95% виробітку НАЕК "Енергоа$
том" та 35% ПрАТ "Укргідроенерго" за фіксованим та$
рифом і перепродував на ринку "на добу наперед", щоби
забезпечувати низькі тарифи для населення й виплачу$
вати високі "зелені" тарифи. В результаті такої схеми
відбувається викривлення ринку — електроенергія АЕС
та ГЕС закуповується за низькими тарифами й перепро$
дується на ринку "на добу наперед". Як наслідок — де$
шева електроенергія майже не потрапляє на ринок на$
пряму [7], а компенсація "зелених" тарифів здійснюєть$
ся за рахунок всіх споживачів шляхом зростання цін на
товари і послуги. Математичні підрахунки дуже прості:
якби "Енергоатом", який виробляє 54% електроенергії
в країні, міг би продавати не 90% своєї електроенергії
за пільговими тарифами, а менше, то на ринок потрапи$
ло би більше дешевого ресурсу.

Недалекоглядна енергетична політика призвела до
низки заборгованостей: ДП "Гарантований покупець" за
перший квартал 2020 р. заборгував Енергоатому близь$
ко 3 млрд грн, а виробникам з ВДЕ — 3,5 млрд грн; борг
НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантованим покупцем"
сягнув 5,7 млрд грн Це в свою чергу ставить під загрозу
стабільну безпечну роботу об'єднаної енергетичної си$
стеми (ОЕС) України та виконання гравців ринку елек$

троенергії своїх зобов'язань перед державою, праців$
никами, кредиторами (у т.ч. державними банками) та
контрагентами [8].

Однією з найважливіших характеристик відновлю$
ваної енергетики є нестабільність її функціонування —
залежність від погодних та сезонних коливань і, як на$
слідок, низький коефіцієнт використання встановленої
потужності: 25% для ВЕС та ще нижче — для СЕС.
Оскільки електроенергія споживається нерівномірно, то
для перекриття пікових навантажень (з 7$ї по 10—11$ї
ранку і з 18$ї по 21$ї години вечора) в енергосистему
повинна надходити електроенергія від, так званих, ма$
неврених потужностей (гідро— або, набагато частіше,
теплоелектростанції). Стрімке зростання частки віднов$
люваної енергетики з непрогнозованим графіком вироб$
ництва несе ризики розбалансування надійності ОЕС
України. Тому в таких умовах вкрай необхідна струк$
тура резервів маневреної потужності, дефіцит яких ще
до початку будівництва зелених електростанцій стано$
вив близько 10%.

НЕК "Укренерго" оцінювало, що 4,7—4,8 млн кВт —
це межа, яку енергосистема може прийняти без істот$
них ризиків, проте технічних умов на будівництво "зе$
лених" електростанцій вже видано в півтора рази більше,
яких вона зовсім не потрібує.

Неконтрольоване виробництво енергії з відновлю$
ваних джерел, її стрімке зростання збіглося з падінням
енергоспоживання в країні. Для балансування ОЕС НЕК
"Укренерго" доводиться скорочувати потужність усіх
видів генерацій, включаючи і великі ВЕС, навіть незва$
жаючи на зобов'язання компенсації "зеленим" вироб$
никам вартості невикористаної енергії у повному обсязі,
розмір яких може складати 3—3,5 млрд грн/рік. Якщо в
країні не будуть запускатися маневрені потужності, то
ці компенсації лише збільшуватимуться.

Не менш важливим є і територіальний розподіл вста$
новлених потужностей СЕС та ВЕС по території Украї$
ни. За даними Міністерства енергетики та захисту дов$
кілля України, понад 60% їх розміщені в п'яти півден$
них областях України — Одеській, Миколаївській, Хер$
сонській, Дніпропетровській, Запорізькій (табл. 2). А за
даними НЕК "Укренерго", 61% технічних умов на при$
єднання нових станцій на ВДЕ видані у тих самих п'яти
областях. Світовий досвід експлуатації потужних про$
ектів показує, що менш потужні електростанції, розта$
шовані на певній відстані одна від одної виграють в ефек$
тивності. Причиною є ті ж погодні умови: мережа роз$
поділених станцій значно стійкіша до масштабних і не$
сприятливих природніх умов.

Одним із варіантів виходу з кризової ситуації в
енергетичному секторі країни є перехід від моделі "зе$
леного" тарифу до "зелених" аукціонів, що було зак$
ріплено на законодавчому рівні (закон України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо забез$
печення конкурентних умов виробництва електричної
енергії з альтернативних джерел енергії" ("Закон про
аукціони"), який набрав чинності 22 травня 2019 року).
Перевага аукціонів перед "зеленими" тарифами поля$
гає в тому, що цінова конкуренція між різними ВДЕ$
проєктами дозволяє знизити ціну на "чисту" енергію
і забезпечити більш прогнозований її розвиток та
можливість ефективної інтеграції нових потужностей
ВДЕ і операційної безпеки ОЕС України. Перший аук$
ціон повинен був відбутися до 1 квітня, проте не
відбувся.

Поступова відмова від викопних видів палива та пе$
рехід на відновлювані джерела енергії є вимогою сучас$
ного світу. Наразі Міністерство енергетики та захисту
довкілля, аналізуючи та розуміючи світові тенденції,
напрацьовує рішення на державному рівні для того, щоб
бути готовим до майбутніх викликів. На цей момент роз$
робляється план "зеленого" енергетичного переходу до
2050 року. Окреме місце в стратегії енергетичного роз$
витку будуть займати ВДЕ.
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Враховуючи світові тенденції різкого падіння вартості
сонячних панелей та іншого обладнання для будівництва
ВДЕ у світі українське експертне середовище, народні де$
путати наполягали на терміновому зменшенні "зеленого"
тарифу з 1 липня 2019 року. Проте, вбачаючи перспективу
судових позовів інвесторів "зеленої" генерації в європейсь$
ких судах (мільярди доларів виплат з бюджету), було зап$
ропоновано "добровільну реструктуризацію" "зелених" та$
рифів. Наразі Міністерство енергетики та захисту довкіл$
ля, розуміючи складність ситуації та відповідальність пе$
ред населенням і бізнесом щодо забезпечення економічно$
обгрунтованої ціни на ринку електричної енергії, а також
перед інвесторами у відновлювану енергетику, намагаєть$
ся знайти компромісне вирішення проблеми.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з огляду на викладене можна стверд$

жувати, що неконтрольований розвиток відновлюваної
енергетики несе загрозу енергетичній безпеці, від якої
залежить економічний розвиток країни. Наразі будівниц$
тво установок чистої генерації енергії здійснюється вик$
лючно з позиції комерційної привабливості, а не з позиції
економічного розвитку країни, екологічності та інтересів
споживача. Стрімкий розвиток "зеленої" енергетики
відбувається без урахування реальних потреб ОЕС Ук$
раїни у додаткових генеруючих потужностях, що може
призвести до дестабілізації функціонування енергосис$
теми країни й можливості аварійних ситуацій. Через зро$
стання "зеленої" генерації та функціонуючої схеми оп$
тового ринку в Україні скорочується виробництво більш
дешевої електроенергії (гідро$ і атомної), що, в свою чер$
гу, може призвести до зростання цін на електроенергію
для споживачів. І, нарешті, дефіцит коштів на рахунках
ДП "Гарантований покупець" і збільшення фінансового
навантаження на НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідро$
енерго" і НЕК "Укренерго". Тому, на нашу думку, необ$
хідно проводити більш жорстку політику в енергетичній
сфері стосовно гравців на ринку ВЕ:

— прискорити запуск "зелених" аукціонів;
— знайти компромісне вирішення щодо проблеми "зе$

лених" тарифів з інвесторами відновлюваної енергетики;
— дозволити НЕК "Укренерго" обмежувати вироб$

ництво електроенергії СЕС і ВЕС без компенсації "зе$
леним" виробникам вартості невикористаної енергії;

— ввести та посилити відповідальність за створення
виробниками відновлюваної енергетики дисбалансів в
ОЕС;

— запровадити економічні методи стимулювання не
лише для генеруючих компаній, а й для виробників про$
мислових систем накопичення енергії;

— встановити для тендерних проектів ліміт потуж$
ностей "зелених" електростанцій.
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Область % Область % Область %
Херсонська 16 Одеська 9 Кіровоградська 4 
Запорізька 16 Вінницька  7 Івано-Франківська 4 
Миколаївська 12 Львівська 6 Київська 3 
Дніпропетровська  12 Хмельницька 5 Закарпатська 3 
Інші області – 2% 

Таблиця 2. Територіальний розподіл встановлених
потужностей СЕС та ВЕС по території України

Джерело: складено авторами за даними Міністерства енер�
гетики та захисту довкілля України.




