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Analysis of Effect of Electric Energy Generation 

Decentralization on State Energy Security

The current dynamics of world processes in energy sector requires quick respond on 
change and continuous improvement. The need to optimize and expand the sources of energy 
for ensuring of state energy security constantly imposes a number of requirements to the 
development of domestic energy, and particularly its most progressive and dynamic part – 
renewable energetics. This problem stipulates the purpose of this research.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Розвиток сучасних енергетичних технологій, пов’язаних так званою «ма-

лою» децентралізованою генерацією, ставить перед сучасним суспільством но-
вий виклик. Уже зараз у найбільш передових та технологічно розвинених країнах 
світу проявляється стійка тенденція до розвитку та поширення конфлікту між 
споживачами-власниками малих об’єктів генерації з відновлювальних джерел 
енергії (в основному вітрових установок, сонячних панелей та накопичувачів 
електроенергії) та генеруючими компаніями – власниками великих електро-
станцій.

Рано чи пізно питання врегулювання зазначеного вище конфлікту буде ви-
магати рішучих дій з боку регулюючих органів відповідних країн. Відсутність 
урегулювання децентралізованого постачання електричної енергії у великих об-
сягах до національної енергомережі буде призводити до збільшення кількості ло-
кальних перевантажень, особливо у години пікового навантаження, що зі свого 
боку впливатиме на безпеку постачань.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання, пов’язані з аналізом впливу розвитку відновлювальних дже-

рел енергії на енергомережі та енергетичну безпеку, вивчали С. Агарвал [1], 
К. Бренд майєр [2], К. Мак Леан [3], М. Локвуд [4], Падж’янто [5], Д. Роберсон 
[6]. В Україні за цим напрямком поки відсутні грунтовні дослідження.

Íåâèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Відсутність концептуального та стратегічного бачення проблеми децентра-

лізованого постачання електричної енергії у національну мережу в майбутньо-
му з огляду на плани та темпи розвитку відновлювальної енергетики в країні, 
а також необхідність розгляду зазначеного питання в перспективі забезпечення 
енергетичної безпеки, є важливим завданням у розробленні сучасного методо-
логічного підходу до мінімізації негативного впливу на розвиток енергетичної 
галузі.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Дослідження питання децентралізації генерації електричної енергії в контек-

сті забезпечення енергетичної безпеки у світі та в Україні, викликів, що постають 
під час швидкого розвитку виробництва з відновлювальних джерел енергії.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Сучасні технологічні інновації поступово змінюють усі галузі економіки. 

Найбільш масштабні наслідки трансформацій, імовірніше, проявляться у галу-
зях, пов’язаних із видобутком нафти та газу, генерацією та розподілом електрич-
ної енергії.

У 1980-1990-х роках виробництво та розподіл енергії були стабільними, в 
основному, невидимими для суспільства. У цій галузі домінувала система по-
тужних, централізовано керованих генеруючих станцій – вугільних, атомних та 
гідроелектричних.

Технології інтелектуального керування системами та аналіз даних за допо-
могою загальної автоматизації стимулюють черговий переворот в енергетиці, ра-
дикально підвищуючи продуктивність та гнучкість галузі.

Енергетика нового покоління стає більш децентралізованою, здатною інте-
грувати безліч різних джерел енергопостачання в енергосистеми підвищеної на-
дійності.

В останні два десятиліття уряди багатьох розвинених та країн, що розвива-
ються, субсидіюють сонячну і вітрову енергетику, активно включаючи її до на-
ціональної системи з метою диверсифікації джерел енергоресурсів, створення 
нових робочих місць та скорочення викидів у атмосферу.

Донедавна нові джерела виглядали дуже незначними для здійснення поміт-
ного впливу на всю систему загалом. Проте собівартість відновлювальних дже-
рел різко знижується, їх частка в системах енергозбереження зростає, і під їх 
впливом ринки електроенергії змінюються (див. рис. 1).

Новітні досягнення науково-технічного прогресу в галузі ефективних тех-
нологій виробництва електроенергії дозволили об’єктам відновлювальної енер-
гетики конкурувати з природними монополіями за собівартістю виробленої 
електроенергії, навіть із врахуванням витрат на її транспортування та розподіл. 
Оскільки в багатьох випадках електростанції з виробництва електричної енергії з 
відновлювальних джерел енергії будуються безпосередньо близько до споживача 
(особливо це стосується сонячних панелей, що розташовуються на дахах будин-
ків і є сучасним інвестиційним трендом по всьому світу), відповідно відпадає 

Рис. 1. Встановлені потужності та виробництво електричної енергії 
відновлювальними джерелами енергії у світі у 2000-2016 роках

Джерело: [7]. 
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необхідність прокладати та утримувати значні мережі передачі електричної енер-
гії, що впливає на величину капітальних вкладень та технологічних втрат при пе-
редачі енергії. Крім того, сучасні об’єкти відновлювальної генерації мають блоч-
ну структуру, тому легко вирішується питання нарощування потужності шляхом 
підключення додаткових агрегатів, що вбудовуються у вже існуючу систему. В 
той же час, додаткове технологічне підключення до центральних електричних та 
теплових мереж з виділенням певної потужності в багатьох випадках є або не-
можливим, або дуже дорогим рішенням.

Аналізуючи дані по інвестуванню у відновлювальну енергетику, що наведені 
на рисунку 2, можна побачити контрастні тенденції між різними типами еконо-
мік, регіонами та окремими країнами. Так, у 2016 році Китай знову став лідером 
по вартості інвестиційних проектів ($78,3 млрд), проте скоротивши інвестиції 
на 32% порівняно з попереднім, 2015 роком. Інвестиції в ЄС склали $59,8 млрд, 
що на 3% більше, ніж у попередньому році. США продовжували залишатися по-
тужним центром інвестицій, тут цей показник становив $46,4 млрд, хоча і на 10% 
менше, ніж у 2015 році. Азія та Океанія (за винятком Китаю та Індії) скоротили 
інвестиції на 42% до $26,8 млрд . Індія зафіксувала $9,7 млрд інвестицій в 2016 
році, що не перевищили рівня 2015 року та середнього показника з 2010 року. На 
Близькому Сході та в Африці було вкладено $7,7 млрд, що на 32% нижче 2015 
року. Бразилія минулого року інвестувала в альтернативну енергетику $6,8 млрд. 
Загалом спостерігається тенденція до поступового насичення ринку інвестицій 
у відновлювальну енергетику у ЄС, Китаї та США, що відкриває перспективи 
залучення нових інвестицій у країнах, що розвиваються. Також спостерігається 
падіння оптових цін на електроенергію в США та ЄС, що означає, що вони (ціни) 
перестали грати роль стимулу та індикатора для інвестицій.

Американський Інститут місцевого самозабезпечення у своєму дослідженні 
«Демократизація системи електроенергії. Бачення для електричної мережі ХХІ 
сторіччя» [9], ще у 2011 відзначив у Сполучених Штатах Америки тенденції до 
поступової децентралізації генерації електроенергії, коли традиційні електрич-

Рис. 2. Інвестиції у відновлювальну енергетику світу у 2004-2016 роках
Джерело: [8].
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ні станції поступово заміщуються та дублюються великою кількістю локальних 
установок, які виробляють енергію з відновлювальних джерел і живлять окремі 
селища або райони.

Як відзначається у дослідженні, така модель електроенергетичної системи до-
зволить місцевим громадам більш ефективно самостійно розпоряджатися елек-
тричною енергією, що виробляється, гнучко реагувати на потреби людей і міс-
цевих виробництв. Чисті місцеві джерела енергії забезпечують найбільш ефек-
тивний шлях до «розумного» енергетичного майбутнього та економії енергії. 

Наприкінці 2016 року Європейська комісія представила для обговорення 
доповідь «Clean energy for all europeans» [10], в якій виклала концепцію нового 
енергетичного пакету (Четвертого, Winter energy package).

У пріоритетах нового енергетичного пакету – зробити енергію більш доступ-
ною для споживачів і чистішою з точки зору екології, створити єдину архітек-
туру ринку електроенергії, сприяти кращій ринковій інтеграції електроенергії, 
що генерується відновлювальними джерелами енергії, забезпечити продовження 
зростання енергоефективності європейської економіки.

Одним з важливих елементів нової енергетичної політики в Європі є енер-
гетичні кооперативи – об’єднання громадян, підприємств і організацій, метою 
яких є, як правило, реалізація різних локальних проектів у сфері відновлюваль-
ної енергетики. Найчастіше такі об’єднання спрямовують свої зусилля на децен-
тралізоване, екологічне та незалежне від енергогенеруючих компаній і концернів 
виробництво енергії.

Відповідно до Зимового енергетичного пакету енергетичні кооперативи 
отримають переваги повноцінного підключення до електромережі на рівних з 
іншими учасниками ринку. Вони зможуть більш ефективно продавати виробле-
ну електроенергію споживачам різних регіонів на прозорих умовах у необхідній 
кількості. Така політика сприятиме споживачеві, захищаючи його і дозволяючи 
йому повністю контролювати своє споживання енергії та її постачання.

При цьому споживачі, які виробляють електроенергію з відновлювальних 
джерел енергії для власних потреб, зможуть продавати надлишки електроенер-
гії без втрати своїх прав як споживачів. Приватна особа зможе поставляти до 
10 МВт, а юридична – до 500 МВт без набуття статусу постачальника.

Згідно з результатами дослідження Ce Delft [11], до 2030 року частка домо-
господарств та кооперативів, які будуть учасниками енергоринку, досягне 50% 
від усього населення ЄС, а їх загальний внесок у виробництво електроенергії 
сягне майже 20%.

Поточний стан українського енергетичного ринку та, зокрема, розвитку від-
новлювальної енергетики поки не дозволяє говорити про слідування європей-
ським трендам. Хоча встановлена потужність об’єктів відновлювальної енерге-
тики за 9 місяців 2017 року зросла на 18% і становить 1320 МВт, її частка у 
загальній встановленій потужності становить лише 2,39%.

Стимулами розвитку відновлювальної енергетики, які впроваджені в Украї-
ні, є:

 Спеціальні «зелені» тарифи до 2030 року.
 Гарантування мінімального рівня «зелених» тарифів в євро шляхом що-

квартального їх перегляду відповідно до зміни валютного курсу.
 Поступове зниження ставок «зелених» тарифів на 10% і 20% для електро-

станцій, введених в експлуатацію після 2019 і 2024 років.
 Застосування додаткових бонусів (5% або 10%) до «зеленого» тарифу за 

використання електростанціями обладнання вітчизняного виробництва.
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 Гарантія купівлі та оплати всього обсягу електроенергії, наданої виробни-
ками за «зеленим» тарифом.

На українському енергетичному ринку бракує конкуренції між постачаль-
никами. Частка відновлювальної енергетики у загальному балансі виробництва 
електричної енергії хоча і зросла за останній рік на 25%, але досягає лише 1,23% 
в загальному обсязі виробництва (див. рис 3).

Навіть не йдеться про конкуренцію між енергією, виробленою з різних дже-
рел (див. рис. 4). Тариф на електроенергію, вироблену вітровими електростан-
ціями, перевищує оптову ціну (136,57 коп.) у 2,4 рази, вироблену сонячними 
електростанціями – у 5,5 разів.

У Законі України «Про альтернативні види палива» [13] термін «біомаса» 
вживається в наступному значенні: – “це біологічно відновлювальна речовина 
органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського 
господарства (рослинництва й тваринництва), лісового господарства та техноло-
гічно пов’язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина про-
мислових та побутових відходів). До біологічних видів палив (біопалив) відно-
сять – тверде, рідке або газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної 
сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших 
видів палива”.

Дана ситуація буде змінюватися із введенням у 2019 році нового ринку елек-
тричної енергії (протягом перехідного періоду, з 01.07.2019 до 01.07.2020, ДП 
«НАЕК «Енергоатом» буде надавати послугу Гарантованого покупця з метою за-
безпечення збільшення частки електричної енергії з відновлювальних джерел, 
шляхом компенсації купівлі її по «зеленому» тарифу). Особливостями функціо-
нування відновлювальної енергетики в Україні стане:

 Підписання довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії за 
«зеленим» тарифом із гарантованим покупцем до 2030 року.

 Поступове введення плати за відхилення від обсягу продажу електроенер-
гії (10% у 2021 році, 100% у 2030 році).

Рис. 3. Динаміка виробництва електроенергії в Україні 
(без ТЕС у зоні НКТ), млн./МВт·год.

Джерело: [12].



10

Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Випуск 47

 Встановлення коридору в прогнозуванні обсягу виробництва електроенер-
гії: для ВЕС – 20%, для СЕС – 10%, для малих ГЕС – 5%.

 Починаючи з 2019 року оператор системи передачі (ОСП) сплачує Гаран-
тованому покупцеві (ДП «НАЕК «Енергоатом») компенсаційні платежі на по-
криття різниці між «зеленим» тарифом та ціною на ринку «на добу вперед». Такі 
платежі закладені в тариф ОСП.

 Звільнення від сплати за небаланси для об’єктів відновлюваної електро-
енергетики, що введені в експлуатацію до набрання чинності Закону «Про ринок 
електричної енергії».

Зміни торкнуться принципів формування та затвердження тарифів. Зроста-
тиме кількість потенційних виробників та постачальників електричної енергії, а 
також інвестицій в енергетику.

Âèñíîâêè
Потреба забезпечення зростаючих потреб в енергоресурсах сприятиме по-

дальшому зростанню сектора відновлювальної енергетики у світі. При цьому до-
мінуючим сектором з інвестування у децентралізовану генерацію буде сонячна 
енергетика. Це можна пояснити, по-перше, достатньо невеликими інвестиціями 
як для спорудження сонячної електростанції мікрорівня у домашньому госпо-
дарстві, так і для гігантських сонячних ферм. По-друге, технічні характеристики 
сонячних панелей по виробництву електричної енергії завдяки розвитку техно-
логій за останні 10 років значно зросли. Тому врегулювання питань децентра-
лізованого постачання електричної енергії у великих обсягах до національних 
енергомереж буде надзвичайно актуальним.

В Україні на державному і регіональному рівнях з’явилося і поступово роз-
вивається розуміння того, що розвиток відновлюваних джерел енергії є важ-
ливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки на локальному рівні, 
зменшення використання викопних паливних ресурсів (у т.ч. й імпортованих), 
забезпечення розвитку промисловості та сільського господарства, збільшення за-
йнятості населення в секторах економіки, а також зниження негативного впливу 
енергетики на навколишнє середовище.

Виклики, які поставила децентралізована генерація енергетичним системам 
у розвинених країнах світу, наразі, є неактуальним для нашої країни. Зважаючи 
на наявні тренди розвитку в енергетиці, слід готуватися до вирішення питання 
регулювання роботи централізованої та децентралізованої генерації.
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Рис. 4. Середня структура цін виробників електричної енергії у 2017 році, грн./МВт·год.
Джерело: [12].
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Оцінювання політичної ренти з використанням 

рейтингів міжнародних організацій

У статті розкрито зміст політичної ренти та використано сукупність міжна-
родних індексів для її оцінювання. 

Ключові слова: політична рента, корупція, індекси та рейтинги міжнародних ор-
ганізацій. 
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