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Оскільки чисельність населення збільшується, то відповідно зростають 

потреби суспільства у споживанні енергії, результатом чого є посилення 
негативного впливу на навколишнє середовище. 

Частка впровадження відновлюваних ресурсів в енергобалансі України 
становить всього лише 1%, тоді як в загально світовому споживанні – 14%, в 
електроспоживанні складає – 19%. Умовою вступу в Європейський Союз для 
країни – «претендента», є показник частки впровадження відновлюваних 
джерел енергії в національне енерговиробництво не менше ніж 6%. 

В умовах енергетичної кризи український уряд повинен впроваджувати, 
розвивати, підтримувати енерговиробництво використовуючи відновлювані 
джерела енергії і зобов’язаний дотримуватися встановленого курсу на розвиток 
за умовами "Плану Енергетичної стратегії країни до 2030 року". 

Найбільше коштів у відновлювану енергетику інвестують Китай  
(12 млрд. доларів у 2007 році) і США (приблизно 10 млрд. доларів). Світове 
виробництво біомаси, енергії вітру, сонячної теплової енергетики з 2001 до 
2040 року планується збільшити на 67%, 99,3%, і 99,2% відповідно. 

В Україні на 2010 рік обсяг інвестицій у відновлювану енергетику склав 
всього 11 млрд. гривень, а у найближчому майбутньому (до 2030 року) 
планується вкласти в цю галузь ~ 31,1 млрд. гривень.  

Щодо питань традиційної енергетики, то рівень видобування нафти в 
країнах, що належать до The Organization of the Petroleum Exporting Countries в 
основному знижується рік у рік і складає ~ 7%. У інших країнах цей показник 
становить ~ 6%, найбільшу частку якого складають Росія і Казахстан (640 тис 
та 150 тис. барелів/день відповідно). Тоді як світове споживання традиційних 
енергоресурсів водночас зростає, наприклад, використання вугілля у 2002 році 
збільшилося на 6,9%.  

Зважаючи на співвідношення між видобуванням і використанням 
традиційних видів палива, за умов сучасного рівня споживання, наприклад, 
запасів газу вистачить лише на шістдесят років. Таким чином, виникає 
дисбаланс між видобутком та споживанням. 

В Україні рівень традиційних паливних ресурсів є цілком достатнім для 
забезпечення країни на сотні років, оскільки розвідані запаси нафти і 
природного газу в Україні становлять ~ 200 млн. т, вугілля ~ 52,5 млрд. т, тощо. 
Але видобуток продуктів цієї галузі нестабільний, затратний і супроводжується 
збільшеним рівнем ризику для життя людей.  



Як відомо, використання сонячних систем поєднує у собі основні 
переваги: безкоштовність і невичерпність сонячної енергії, екологічна чистота, 
тощо. 

Надходження сонячної енергії на територію України, згідно з 
Державними Будівельними Нормами, доцільно аналізувати за географічним 
положенням території, тобто у градусах північної широти.  

На горизонтальну поверхню в середньому по широтах України припадає 
~333 МДж сумарної сонячної енергії на 1 м2 за місяць. Для обчислення 
середньомісячної сумарної сонячної енергії в залежності від географічної 
широти України було отримано формулу (1). 

 
Q = 900-11,84*φ, МДж/м2    (1) 

 
де Q – середньомісячна сумарна сонячна енергія, МДж/м2; φ – географічна 
широта України. 

Варто звернути увагу на те, що Україна в 2010 році використала 
 ~ 0,2 ТДж традиційної енергії, а середня річна кількість сумарної сонячної 
енергії, яка надходить на площу нашої держави (603 тис. км2) становить 
 ~ 1686 ПДж, з врахованням 30% зниження сонячної енергії внаслідок фактора 
мутності атмосфери, хмарності і т.д. Таким чином середня річна кількість 
сумарної сонячної енергії перевищує енергоспоживання України в  
8 млн. раз. 

Підсумовуючи вище наведені дані можна констатувати, що сумарне 
енергозабезпечення планети невідновлюваними ресурсами зараз перевищує в 
130 разів сумарні відновлювані, однак перші обмежені в часі, а тому їх обсяг 
буде суттєво зменшуватися з часом. В перспективі галузь традиційної 
енергетики буде поступово втрачати потенціал, тоді як нетрадиційної буде 
зростати. 

Якщо використати в Україні технічно доступний потенціал сонячної 
енергії, то до 2030 року можна заощадити 1,1 млн. т умовного палива за рік.  


