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Проблема енергозалежності України в останні роки постала дуже гостро на фоні загострен-
ня політичних проблем та останніх подій по блокуванню торгівлі і, відповідно, поставок вугілля із зони 
проведення АТО.  Загроза віялових відключень електроенергії становить собою проблему як для на-
селення, так і для підприємств. В таких умовах постає необхідність як пошуку джерел постачання 
енергоносіїв, так і розвиток та активне впровадження альтернативної енергетики. 

Альтернативна енергетика сьогодні є не лише однією із цілей сталого розвитку України, а го-
строю необхідністю. Вона дасть змогу знизити енергозалежність: як держави від зовнішніх поста-
чальників, так і населення та підприємств від держави. 

Зростання тарифів на тепло- та енергопостачання сприяло активному поширенню альтерна-
тивної енергетики в останні роки. Наприклад, лише за 9 місяців 2016 року кількість сонячних енерго-
установок в Україні зросла вдвічі (з 298 до 625) [1]. Слід зазначити, що саме сонячна енергетика, як 
свідчить приріст потужності, користується найбільшою популярністю. Причинами цього є той факт, 
що установки для генерування електро- та теплоенергії з енергії сонця є дешевшими і доступніши-
ми для населення і підприємств малого та середнього бізнесу (а саме вони є основними «провідни-
ками» енергозберігаючих технологій). Водночас, вони простіші в установці та обслуговуванні. Так, є 
установки, котрі можливо використовувати не лише у приватних будинках, а й у квартирах.

Ще однією з причин активного впровадження альтернативної енергетики є введення в дію 
«зеленого тарифу», котрий дозволяє домогосподарствам додатково отримувати дохід від реалізації 
надлишкової електроенергії. В той же час саме ця надлишкова електроенергія може стати засобом 
вирішення проблем з енергозалежністю. Як свідчить статистика, і Україні є близько 16 млн. приват-
них будинків. У разі встановлення на всі ці будинки невеликої сонячної енергоустановки (5 кВт) забез-
печить річний виробіток електроенергії, рівний виробітку електроенергії Запорізькою АЕС. 

Тому можна говорити, що альтернативна енергетика сьогодні є не лише засобом економії 
(сонячні установки дають змогу виробляти і електро- і теплоенергію, таким чином на фоні ниніш-
ніх тарифів дозволяючи суттєво знизити затрати сім’ї), а й додатковим джерелом доходу та засобом 
зниження залежності від віяових відключень. Наявність сонячної електрогенеруючої установки дасть 
змогу виробити та акумулювати достатньо електроенергії, аби забезпечити можливість для невели-
кого підприємства не зупиняти свою діяльність у випадку відключення енергопостачання. Особливо 
актуально це для тих підприємств, діяльність яких тісно прив’язана до потреби використовувати у 
своїй діяльності телефони, комп’ютери та Інтернет. 

В цілому ж активне поширення альтернативної енергетики таким чином дозволить знизити 
навантаження на лінії енергопостачання, особливо у «пікові» часи. Що, в свою чергу, сприятиме не 
лише покращенню життя населення, а й знизити соціальне невдоволення в цілому. 

Щоправда, сьогодні найбільшою проблемою є висока вартість установок для вироблення 
енергії з відновлюваних джерел. Імпортне обладнання досить дороге, а обладнання вітчизняного ви-
робництва мало представлене на ринку. І якщо підприємство може виділити кошти на придбання та-
кої установки, то для населення це буде досить високою проблемою. 

Державні програми підтримки впровадження енергоефективних технологій мало розраховані 
саме на придбання подібних енергоустановок, адже кредитування за такими програмами (це програ-
ми Ощадний дім від Ощадбанку та Еко дім від Укргазбанку) обмежене 50 000 грн. За цю вартість мож-
ливе придбання лише невеликої установки (500 Вт), котра навіть повністю не покриватиме енергоза-
трати приватного будинку. До того ж відсоткові ставки за цими програмами дуже високі (24,5% річних). 

Для малого бізнесу можливістю придбати енергогенеруючу установку з меншим тиском на 
бюджет є участь у грантах. Приклад такого фінансування є компенсація зарубіжним благодійним 
фондом Egan Ede 80% вартості сонячної установки у Рахові. 

В Україні підтримку надає Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, 
воно представляє для потенційних інвесторів подані проекти. Серед таких проектів, наприклад, осу-
часнення вуличного освітлення (встановлення світлодіодних ліхтарів замість ламп розжарювання). 

Проте, враховуючи роль альтернативної енергетики сьогодні, як для суб’єктів господарюван-
ня, так і для країни в цілому, її поширення має стати першочерговим завданням держави. Фінансо-
ві можливості як населення, так і підприємств досить обмежені і тому реальна державна підтримка є 
необхідністю і сприятиме подальшому підвищенню енергонезалежності. 
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