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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В умовах викликів ХХІ ст., глобальних, соціальних 

перетворень, динамізації суспільного життя, вичерпності традиційних 
енергетичних ресурсів зростає значення відновлюваної енергетики, особливо в 

площині екологічної безпеки. Саме тому актуалізується потреба дослідження з 
історії відновлюваної енергетики під кутом зору провідних тенденцій її розвитку, 

гармонізації енергетичних потреб людини і суспільства з природою, визначення 
перспектив розвитку. Досліджувана проблематика покликана «змінювати нашу 

ментальність, уявлення соціуму про навколишній світ та його місце в цьому світі, 
уявлення, які зумовлюють мотиви поведінки ти вчинки людей» (за Ж. Дюбі). 

Людство торує шлях від затратної та екологічно небезпечної енергетики до 
відновлюваної, нетрадиційної, «міняючи звички свідомості, 
соціально-психологічні настанови, уявлення про природу і соціальний 

світ» (за А. Гуревичем).  
Актуальність дисертаційного дослідження обумовлюється необхідністю 

вивчення багатовимірного досвіду розвитку вітчизняної відновлюваної енергетики 
початку ХХ – ХХІ ст., функціонування наукових шкіл і центрів, формування 

наукового потенціалу нації, міждисциплінарної імплементації знань під кутом зору 
мережевої моделі науки. Потреба в розробці задекларованої проблематики 

зумовлюється й тим, що на сучасному етапі розвитку історичної науки бракує 
досліджень, присвячених історії відновлюваної енергетики України ХХ – ХХІ ст. 

Водночас, стан розвитку відновлюваної енергетики розкриває ступінь 
цивілізованості країн і народів, спонукає до усвідомлення відповідальності людини 

і суспільства за зменшення екологічного навантаження на планету, формування 
загальносуспільного «зеленого» мислення, продукування нових ідей і 
прогресивних поглядів заради майбутнього. Окрім того, досліджувана проблема 

розглядається під кутом зору людиновимірності розвитку відновлюваної і 
нетрадиційної енергетики: дослідницьких практик, корпорацій учених, 

виробників-технологів, співтовариства конструкторів з даного напрямку науки і 
техніки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане в рамках планових тем кафедри історії та культури України 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор 

сучасної історичної освіти у ВНЗ» (номер державної реєстрації 0112U002942) та 
«Становлення і розвиток наукових шкіл на теренах України в другій половині 

XIX – на початку XXI ст.: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми 
розвитку науки» (номер державної реєстрації 0112U05221). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в цілісному відтворенні 
найважливіших етапів становлення і розвитку відновлюваної і нетрадиційної 
енергетики на терені України початку ХХ – ХХІ ст. 

Поставлена мета досягається шляхом реалізації таких основних завдань: 
− відповідно до вимог сучасної історичної науки проаналізувати основні 

історіографічні етапи становлення і розвитку відновлюваної енергетики початку 
ХХ – ХХІ ст., наявні в історіографії методологічні підходи і теоретичні парадигми з 
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обраної теми, її джерельну базу, визначити теоретико-методологічні засади 
дослідження; 

− розкрити внесок українських учених у становлення вітрової енергетики, 
з’ясувати її місце і роль у господарстві країни на тлі розвитку цієї галузі в світі; 

− відтворити найважливіші етапи, науково-технологічні повороти в розвитку 

гідроенергетики в Україні; 
− показати становлення та розвиток сонячної енергетики в Україні через 

призму світових тенденцій; 
− проаналізувати основні напрямки розвитку вітчизняної біо- та геотермальної 

енергетики; 
− сформулювати практичні рекомендації стосовно впровадження 

нетрадиційної і відновлюваної енергетики в Україні. 
Об’єктом дослідження є відновлювана і нетрадиційна енергетика на терені 

України в період становлення і розвитку на початку ХХ – ХХІ ст. на тлі 
європейських і світових наукових здобутків. 

Предмет дослідження – зміни наукових ідей, дослідницьких практик, 
технологій гідро, вітрової, сонячної, біоенергетики; формування наукових шкіл, 

корпорацій учених, перспективних напрямків наукових пошуків у царині 
досліджуваної проблематики. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХ – ХХІ ст. Нижня межа 

окреслена періодом початку становлення відновлюваної енергетики як окремої 
галузі господарства. Верхня обмежується сучасним станом розвитку відновлюваної 

енергетики. Широкі хронологічні межі дослідження дозволяють виявити основні 
етапи становлення і розвитку відновлюваної енергетики на терені України, 

розкрити найважливіші напрями наукового пошуку учених у даній галузі, виявити 
зміни наукових парадигм та появу нових напрямків в енергетичній галузі.  

Територіальні межі дослідження окреслюються теренами України 
ХХ – ХХІ ст., коли Україна була в складі Російської імперії, СРСР та сучасної 

незалежної Української держави.  
Методи дослідження. Методологічні засади дисертації базуються на 

загальнонаукових принципах історичного дослідження: наступності, історизму, 
критичного підходу до джерел, які передбачають цілісне, всебічне охоплення 
найсуттєвіших аспектів зазначеної теми. З метою розв’язання поставлених у 

дисертаційному дослідженні завдань, застосовано загальнонаукові методи 
класифікації, комплексного аналізу, міждисциплінарний структурно-системний 

підхід; власне історичні – проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 
описовий та інші. 

Ці методи дозволяють висвітлити історію розвитку відновлюваної енергетики, 
розкрити фактори, які впливали на її розвиток, з’ясувати основні етапи історичного 

поступу галузі. З метою ґрунтовного дослідження обраної теми використано 
методологічний інструментарій інших наук: бібліографічний, 

аналітико-синтетичний, методи джерелознавчого й архівознавчого аналізу, що 
дало змогу всебічно і критично опрацювати весь комплекс існуючої літератури із 

зазначеної проблеми, виявити контент архівних документів за обраною темою, а 
також систематизувати й підсумувати отриману інформацію, зробити 
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узагальнюючі висновки. 
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим 

комплексним дослідженням історії розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Її 
наукова новизна полягає в тому, що уперше: систематизовано і введено до 
наукового обігу архівні документи та матеріали преси; проаналізовано масив 

літератури з історії розвитку відновлюваної енергетики в Україні ХХ – ХХІ ст.; 
подається комплексний аналіз найвагоміших чинників, які впливали на її розвиток. 

Удосконалено теоретичні положення про загальні засади розвитку відновлюваної 
нетрадиційної енергетики в Україні на тлі викликів ХХІ ст. Набула подальшого 

розвитку проблема взаємозалежності альтернативної енергетики і безпечного 
довкілля, суспільної свідомості і запровадження екологічно чистих технологій 

виробництва електроенергії. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення та висновки дисертаційного дослідження можуть застосовуватися в 
подальших дослідницьких практиках, наукових дискурсах, екологічних діалогах 

науки і суспільства. Матеріали дослідження сприятимуть оновленню навчальних 
програм у вищих навчальних закладах, лекцій з історії науки і техніки, історії 

енергетики та підготовці фахових навчально-методичних посібників. Уточнені 
відомості про багатоаспектну галузь можуть використовуватися при укладанні 
енциклопедій, галузевих довідників тощо. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові результати й 
висновки дослідження отримані автором особисто. Наукові статті у фахових 

виданнях є одноосібними. 
Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження 

оприлюднені й обговорені на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 
Основні положення й висновки дисертаційного дослідження висвітлювалися 

на VIІІ Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 
науки і техніки в Україні» (м. Київ, 21 травня 2013 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» 
(м. Київ, 6–7 червня 2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«І Міждисциплінарні гуманітарні читання (м. Київ, 3 жовтня 2013 р.), 13-й 

Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» 
(м. Коростень, 16–18 жовтня 2014 р.)», ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей 
історичної науки» (м. Переяслав-Хмельницький, 6–8 червня 2013 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладені в 11 публікаціях автора. Серед 
них – 5 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, 1 – у закордонному 

періодичному виданні, 4 – апробаційного характеру, 1 – в інших наукових 
збірниках. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота 
складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел і 

літератури (251 позиція), додатків. Загальний обсяг дисертації складає 165 
сторінок, повний обсяг – 290 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

сформульовано його мету і завдання, встановлено хронологічні межі, розкрито 
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості 
про апробацію результатів наукового пошуку. 

У першому розділі «Історіографічна, джерельна база та методологія 
дослідження» охарактеризовано основний масив літератури з досліджуваної 

проблематики, проаналізовано джерельну базу та визначено  методологічний 
інструментарій.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» вивчається стан наукової розробки 
проблеми, провідні напрями наукового дискурсу окресленої проблематики. 

Увесь історіографічний масив досліджуваної теми можна умовно розділити на 
декілька груп. 

Першу групу становлять монографії та статті, присвячені відновлюваній і 
нетрадиційній енергетиці. Вона, насамперед, розкриває стратегії розвитку галузі. 

Автори Е.В. Оборина, Д.В. Волошин, С.Г. Ажнакин, К.Е. Шурда
1
 висвітлюють 

антикризові стратегії розвитку регіональної енергетики та з’ясовують потенціал 

відновлюваних енергетичних ресурсів вітчизняних приморських регіонів. Зокрема, 
А.А. Долінський

2
, який проаналізував системні питання енергозбереження, 

запропонував інструменти ефективного державного управління в бюджетній і 

комунально-побутовій сферах. В.С. Тополовим
3

 проаналізовано стратегічні 
можливості розвитку вугільної галузі в Україні і вказано на необхідність 

використання відновлюваної енергетики для забезпечення стійкого розвитку даної 
галузі.  

Друга група охоплює матеріали конференцій
4

, на яких обговорювалися 
актуальні питання функціонування енергетичної галузі країни в різні періоди

5
. У 

них висвітлені основні джерела отримання і напрями використання нетрадиційної 
енергії в різних часових вимірах. Матеріали конференцій дозволяють 

проаналізувати розвиток наукової думки в цій сфері та відслідкувати соціальний 
запит на відновлювану енергетику в різний час

6
. 

Третя група формується з посібників, присвячених досліджуваній тематиці. 

                                                 
1 Антикризисные стратегии развития региональной энергетики: моногр. / Е.В. Оборина, 

Д.В. Волошин, С.Г. Ажнакин, К.Э. Шурда; НАН Украины. Ин-т проблем рынка и 
экономико-эколог. исслед. – О.: Фенікс, 2010. – 283 с.  
2Стратегія енергозбереження в Україні: аналіт.-довідкові матер.: У 2-х т. Т. 1. Загальні засади 
енергозбереження / А.А. Долінський та ін.; НАН України. Ін-т газу, Ін-т заг. енергетики. – К.: 
Академперіодика, 2006. – 508 с.  
3Тополов В.С. Угольная отрасль Украины: энергоресурсы, ретроспектива, состояние, проблемы и 
стратегия развития / В.С. Тополов [и др.]. – Донецк: ООО «Алан», 2005. – 408 с.: рис., табл.  
4 Ветчинкин В.П. Принципы ветроиспользования, разработанные А.Г. Уфимцевым. «Труды I 
Всесоюзной конференции по аэродинамике», М. 1932 г. – 237 с.  
5Муніципальна енергетика: проблеми, рішення : тези II міжнар. наук.-техн. конф., 18 – 19 груд., 

2007 р., Миколаїв / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 76 c.  
6Декларація Конференції ООН по новим і відновлюваним джерелам енергії №A/RES/33/148 від 20 

грудня 1978 року A/33/PV.90 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
(http://daccess–dds–ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement 

http://daccess–dds–ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/365/80/IMG/NR036580.pdf?OpenElement
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Автори В.В. Снітинський, М.А. Саницький, О.Т. Мазурак, А.В. Мазурак
7

; 
М.Т. Лут

8
, А.М. Маковський

9
, Є.В Обухов

10
, С.Ю Паранчич

11
, В.С. Подгуренко

12
, 

М.І. Сиротюк 
13

, С.С. Дев’яткіна 
14

, А.М. Маковський
15

, А.К. Шидловський
16

, 
М.Г. Бабієв

17
, А.І. Туяхов 

18
 розглядають загальні питання розвитку енергетичної 

галузі в безпековому ракурсі для України, оцінюють її енергетичний потенціал. 

Цими авторами висвітлено стан енерговикористання та енергозаощадження в 
контексті імплементації державної програми енергозаощадження. У плані 

економіко-екологічних аспектів сучасної відновлюваної енергетики складено 
посібник С.О. Кудрі

19
. 

Четверта група – електронний ресурс
20

, який містить інформацію
21

, 
присвячену новітнім розробкам з проблеми відновлюваної і нетрадиційної 

енергетики
22

.  
Отже, не зважаючи на наявність значної кількості публікацій з окресленої 

проблеми, досі не зроблено спроб імплементації технічних знань у гуманітарну 

                                                 
7 Інженерна екологія. Аспекти енергозбереження: навч. посіб. / В.В. Снітинський, М.А. Саницький, 

О.Т. Мазурак, А.В. Мазурак; Львів. нац. аграр. ун-т. – Л.: Апріорі, 2008. – 221 c.  
8Лут М.Т. Основи технічної експлуатації енергетичного обладнання АПК: підруч. / М.Т. Лут, 
О.В. Мірошник, І.М. Трунова. – Х.: Факт, 2008. – 438 c.  
9 Маковський А.М. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики : навч. 
посіб. / А.М  Маковський, Ю.Ю. Філіпович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – 

Рівне: [НУВГП], 2010. – 128 с.: рис., табл.  
10  Обухов Є.В. Використання відновлюваних джерел енергії: навч. посіб. / Є.В.  Обухов; Одес. 
гідрометеорол. ін-т. - О., 1999. – 254 с.  
11 Паранчич С.Ю. Відновлювальні джерела енергії: навч.посіб. / С.Ю. Паранчич; Чернів. нац. ун-т 
ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Рута, 2002. – 68 с.: рис.  
12  Подгуренко В.С. Нетрадиційні джерела енергії: навч. посіб. / В.С. Подгуренко; Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 116 с.  
13  Сиротюк, М.І. Поновлювані джерела енергії: навч. посіб. / М.І. Сиротюк; Львів. нац. ун-т 

ім. І.Франка. – Л., 2008. – 248 с.  
14Дев’яткіна С.С. Альтернативні джерела енергії: навч. посіб. / С.С. Дев’яткіна, Т.Ю. Шкварницька; 

Нац. авіац. ун-т. – К., 2006. – 92 с. 
15 Маковський А.М. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики: навч. посіб. 
/ А.М. Маковський, Ю.Ю. Філіпович; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: 

[НУВГП], 2010. – 128 с.: рис., табл.  
16 Шиндловський А.К.: Енергоефективність та відновлювані джерела енергії. Під заг.ред. 

Шиндловського А.К. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2007. – 559 с.  
17Новітні технології в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії / ред.: Г.М. Бабієв; НАН 
України. Держ. ком. з енергозбереження України. – К., 1999. – 100 с. 
18 Туяхов, А.И. Возобновляемые и альтернативные источники энергии : учеб.-метод. пособие / 
А.И  Туяхов. – Донецк: Вебер, Донец. отд-ние, 2007. – 184 с.: рис., табл.  
19 Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Підручник / С.О. Кудря. – К.: НТУУ 

«КПІ», 2012. – 492 с.  
20 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://saee.gov.ua/uk/ae/windenergy.  
21 The World Wind Energy Association 2014 Half-year Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uwea.com.ua/files/ WWEA_half_year_report_2014.pdf.  
22 Енергетика: історія, сучасність і майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://energetika.in.ua/ru/. 

http://saee.gov.ua/uk/ae/windenergy
http://www.uwea.com.ua/files/%20WWEA_half_year_report_2014.pdf
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(історичну) науку і в зворотному напрямку, що помітно б збагатило дослідницькі 
практики в галузі історії науки і техніки.  

Вивчення історії розвитку відновлюваної та нетрадиційної енергетики в 
Україні ХХ – ХХІ ст. є одним із перспективних напрямків вітчизняної історичної 
науки з виходом на сучасні запити держави, суспільства й особистості. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» охарактеризовано різні за 
походженням, інформативним потенціалом джерела, які мають першочергове 

значення для розробки задекларованої проблеми. Джерельну базу складають: 
архівні документи Центрального державного науково-технічного архіву України 

(ЦДНТА України) та галузевого архіву Укргідропроекту; періодичні видання 
різних періодів; патенти та заявки на винаходи. 

Важливе значення для розкриття обраної теми мають документи, що 
зберігаються у фондах Центрального державного науково-технічного архіву 

України. Це, передусім, документи науково-дослідного інституту 
«Укргідропроект», м. Харків

23
 – документація про розробку ідеї створення ГЕС на 

Дніпрі – комплекс «Проблема Великого Дніпра», комплекс «Каховська ГЕС» та ін.; 
науково-технічна та проектна документація гідротехнічних споруд та споруд 

вітроенергетичної галузі на території України. Під кутом зору вивчення розвитку 
наукової думки важливе значення мають патенти на винаходи в галузі 
відновлюваної енергетики, що знаходяться в патентному фонді Державної 

науково-технічної бібліотеки України (ДНТБ)
24

. Серед документів цього фонду – 
патенти на винаходи в галузі відновлюваної енергетики, які дозволяють 

прослідкувати динаміку розвитку галузі.  
Велику групу становлять опубліковані документи владних структур країни 

різних періодів (закони
25

, накази, розпорядження
26

, програми, стратегії і т.д.). 
Умовно їх можна розділити на дві підгрупи – документи радянських часів

27
 і 

незалежної Української держави. Вони висвітлюють державну політику в галузі 
відновлюваної енергетики і свідчать про важливість її в народногосподарському 

комплексі. 
Окрему групу становлять матеріали центральної

28
 і місцевої преси

29
, які в 

географічному і часовому вимірах дозволяють відслідкувати основні етапи 
становлення і розвитку відновлюваної і нетрадиційної енергетики. 

                                                 
23 Центральний державний науково-технічний архів України: Фонд «Українське відділення 
Всесоюзного ордена Леніна проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту 

«Укргідропроект» ім. С. Я. Жука Міністерства енергетики та електрифікації СРСР», – Ф. Р-3, 37 
комплексів, 73 821 од. зб., 1904–1996 рр. Описи, м. Харків. 
24 А.с. СССР: SU 1568894 A3, F03D 3/00. Ветроагрегат / В.А. Васильев – №1423778, заявл. 

27.06.1988; опубл.30.05.1990. Изобретения: офиц. патент. Бюл., 1990 – №20. 
25Програма Державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та 

малої гідро- і теплоенергетики. – К., 1997. 
26 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на 
період до 2030 року» від 24 липня 2013 – № 1071-р. // Урядовий кур’єр від. – № 17 – 29 січня 2014 р. 
27 Постановление Совета Министров СССР № 1794 от 24 августа 1954 г. «О производстве 
и внедрении в сельское хозяйство ветродвигателей и ветроэлектростанций». СП СМ СССР. Август 

1954 г. Ч. 2. С. 640-645. 
28 Американская компания планирует построить в Одесской области заводы по 



9 
 

У підрозділі 1.3. «Методологія наукового пошуку» обґрунтовується 
методологічний інструментарій наукового пошуку, виокремлюються 

методологічні підходи щодо розробки ключових напрямів дослідження. Системне 
розкриття обраної проблеми дослідження базується на принципах: історизму, який 
дозволяє вивчати складні наукові явища в хронологічній послідовності і під кутом 

зору їх зародження, основних етапів розвитку та впливу на подальший поступ 
науки; принцип об’єктивності, що спонукає дослідника до неупереджених оцінок 

подій і явищ, світоглядних та суспільно-політичних орієнтацій; системності та 
комплексності – спрямовує на ґрунтовне і глибоке вивчення нових технологій та 

ідей в галузі відновлюваної енергетики, їх цілісне висвітлення; усебічності 
пізнання, що втілюється через комплексний аналіз сукупності джерел, котрі 

стосуються питання історичного розвитку відновлюваної та нетрадиційної 
енергетики. 

Характерною особливістю генетичного принципу організації історичних 
досліджень є інваріантність відносно часу еволюції, складності систем і їх 

функціонального призначення. Наявність інформаційних взаємозв’язків між 
історією техніки і генетичними програмами їх розвитку є об’єктивною реальністю, 

яка зумовлює необхідність розробки нових методологічних підходів до історичних 
досліджень і організації освіти з історії науки і техніки, заснованих на пізнанні та 
практичному використанні системних законів природи. Історично визначені 

об’єкти техніки є носіями не лише історичної і технічної інформації, але й найбільш 
фундаментальної генетичної інформації. Подальше розгортання досліджень у 

галузі генетичної історії техніки сприятиме ефективному використанню 
інноваційного потенціалу генетичних програм технічних систем, що забезпечить 

перехід на принципово новий рівень історичних досліджень, заснованих на 
стратегії генетичного передбачення і гармонійного співіснування людини, техніки і 

природи. Дана теорія дає можливість комплексного підходу до історичного аналізу 
техніки та створює передумови для тісної інтеграції історичних наук та прикладних 

технічних наук, що дозволяє на міждисциплінарному рівні поглиблювати і 
методологічно збагачувати історичні дослідження. 

У роботі використані такі традиційні історичні методи дослідження: 
порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, описовий, бібліографічний, 
аналітико-синтетичний, періодизації і персоніфікації. 

Отже, на основі сучасних методологічних підходів, спираючись на архівні 
документи та напрацювання вітчизняних дослідників, автором сформульовано 

низку принципових наукових підходів, які виносяться на захист. 
У другому розділі «Вітрова енергетика на теренах України в перші 

десятиліття ХХ – початку ХХІ ст.» відтворено цілісну картину становлення і 
розвитку вітрової енергетики, запропоновано її періодизацію, з’ясовано 

особливості поступу на кожному етапі реалізації енергетичних проектів. 

                                                                                                                                                                           

переработке биомассы [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://delo.ua/business/ 
amerikanskaja-kompanija-planiruet-postroit-v-odesskoj-oblasti-zav-301090. 
29 Шандра В.: «Ще 160 проектів переходу на альтернативну енергетику буде реалізовано до кінця 
року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnik-press.com.ua/?p=37556. 
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У підрозділі 2.1. «Основні етапи розвитку вітроенергетики в Україні: 
історична ретроспектива» визначено основні чинники, які вплинули на 

формування галузі в Україні, та відслідковано етапи впровадження новітніх 
розробок. 

Відомо, що вітрова енергетика є однією із наукоємних технологій, що 

базується на природних факторах – нерівномірному нагріву сонячними променями 
земної поверхні і нижніх шарів атмосфери. 

Енергію вітру людина використовує з давніх часів – від парусу в 
Стародавньому Єгипті до вітрового млина в Середньовіччі. Найбільш 

розповсюдженим прикладом використання вітрової енергії став вітровий двигун, 
який набув широкого розповсюдження в країнах Європи, особливо в Голландії, 

Данії та Англії для підйому води, помолу зерна і приведення в рух різних верстатів 
на початку ХVІІІ ст.  

Україна також має багатовікові традиції використання енергії вітру. Вона 
широко використовувалась у ХVІІІ – ХІХ ст. для приведення в дію механізму 

млинів та в судноплавстві. Пізніше масового поширення на терені України набули 
вітрові двигуни для виготовлення муки та перекачування води. До 1917 р. їх 

загальна потужність становила близько 1400 МВт. Для порівняння – потужність 
Хмельницької атомної станції становить 2000 МВт, а сумарна встановлена 
потужність сучасних вітроелектричних станцій у країнах Європейського Союзу у 

1994 р. складала 1510 МВт.  
У становленні вітряної електроенергетики можна умовно виділити декілька 

періодів: 
1. 1920-і – 1940-і рр. – період закладення теоретичних основ вітрової 

енергетики. Спроектовані дослідні установки та проведені продування 
моделей у трубах, з’ясовані найважливіші характеристики вітродвигунів. 

Проводилися дослідження різних конструкцій вітроагрегатів і установок, 
вдосконалювалися методи їх розрахунку та проектування. 

2.  Кінець 1940-х – початок 1960-х рр. – період активних науково-дослідних 
робіт у галузі вітроенергетики та появи перших випробувальних зразків 

ВЕУ. Водночас, помітне зниження цін на викопне паливо, що призвело до 
стрімкого зниження конкурентної спроможності вітрових електростанцій 
порівняно з тепловими електростанціями.  

3. Початок 1970-х – 1990-і рр. – новий етап розвитку вітроенергетики, 
обумовлений, насамперед, енергетичною кризою. У цей період уряди 

багатьох країн розгорнули широкомасштабні програми зі створення ВЕУ, 
які поглиблювали взаємодію між фахівцями, які займалися розробкою 

технологій, конструкторською роботою та експериментальними 
дослідженнями. 

4. 1990 р. – 2000 рр. – складний період для вітроенергетики (як і для всієї 
промисловості України). Занепад виробничих потужностей і зв’язків з 

колишніми республіками СРСР, співпраця з якими забезпечувала розвиток 
галузі, що зумовило зниження темпів її розвитку. 

5. З 2000 р. і по даний час – новітній етап розвитку вітроенергетики, який 
характеризується високою динамікою розвитку галузі, обумовленої 
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значним збільшенням вартості енергоресурсів та зниженням собівартості 
виготовлення вітроенергетичних установок. 

У підрозділі 2.2. «Сучасний стан використання вітроенергетики в Україні» 
розкривається зростаюча роль вітроенергетики в народногосподарському 
комплексі України. 

Помітний поступ української вітроенергетики розпочався з 1996 р., коли було 
спроектовано Новоазовську ВЕС потужністю 50 МВт. У 1997 р. 

запрацювала Трускавецька ВЕС. У 2000 р. в Україні працювало вже 134 турбіни та 
закладено близько 100 фундаментів під турбіни потужністю 100 кВт. У 1998 – 

1999 рр. розпочали роботу ще три нові ВЕС. Про важливість і актуальність цієї 
галузі енергетики в нашій країні свідчить створення 13 квітня 2011 р. Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України. 
Фактичний промисловий розвиток вітроенергетики розпочався в Україні 

після ухвалення урядом відповідних рішень щодо серійного виробництва 
вітроелектричних установок та їх будівництва. У 1997 р. постановою Кабінету 

Міністрів України №137 було прийнято державну «Комплексну програму 
будівництва ВЕС в Україні», яка започаткувала нормативно-правову базу розвитку 

вітчизняного вітроелектричного машинобудування. На сучасному етапі 
вітроенергетика стрімко розвивається та має перспективи для подальшого 
зростання, що підтверджується динамікою будівництва вітроенергетичних 

установок як для приватного використання (мала вітроенергетика), так 
промислового призначення. 

У підрозділі 2.3. «Перспективи розвитку вітроенергетики в Україні» 
з’ясовується майбутнє даної галузі в енергетичному комплексі нашої країни. 

Завдяки впровадженню науково-технічних досягнень, збільшенню потужності 
вітроелектростанцій, уже на початку ХХІ ст. собівартість електроенергії  в західних 

країнах знизилася до 6–7 центів за кВт/год і практично зрівнялася із собівартістю 
електроенергії ТЕС, а з урахуванням додаткових витрат, пов’язаних з  екологічними 

факторами, навіть нижча. Питомі капіталовкладення на 1 кВт встановленої 
потужності на великих ВЕУ сягають 1000 дол./кВт, що значно менше, ніж на 

вугільних ТЕС. Подальше зниження вартості й підвищення ефективності ВЕС 
досягаються шляхом збільшення потужності ВЕУ і ВЕС, зростанням 
техніко-економічних показників ВЕУ при впровадженні нових науково-технічних 

рішень. Завдяки такому стану речей перспективи даної галузі енергетики 
вбачаються оптимістичними. Розвиток ВЕС відбувається за двома напрямками – 

збільшення одиничної потужності ВЕУ та кількості в складі ВЕС, що зумовлює 
сумарне зростання потужності ВЕС. Модульна компоновка ВЕС при збільшенні 

одиничної потужності за останні роки дійшла до 5 МВт і більше, забезпечуючи 
сприятливі умови для їх роботи в об’єднаних енергосистемах, їх надійність і 

ефективність. Найважливіший показник – коефіцієнт використання встановленої 
потужності (КВВП) – зріс до 25%, а за прогнозами до 2030 р. може досягнути 30%. 

Завдяки доступності енергія вітру знаходить широке використання в малій 
вітроенергетиці, в локальних системах енергопостачання споживачів. 

Зниження собівартості електроенергії ВЕС стало наслідком 
науково-технічного прогресу у вітроенергетиці, спрямованого на підвищення 
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номінальної потужності ВЕУ.  
Тенденцією сучасного ринку промислової енергетики є зростання об’ємів 

впровадження моделей ВЕУ потужністю 2,0 МВт і вище, які поступово витісняють 
клас машин 1,5 МВт. Більше 70% отриманих замовлень – це ВЕУ 2,3 та 2,5 МВт. 
Показник номінальної потужності в межах 2–3 МВт є найпоширенішим у світі. 

Набутий у процесі будівництва та експлуатації ВЕС досвід надав упевненості 
в необхідності розвитку промислової вітроенергетики в Україні. Водночас, досвід 

експлуатації вітроелектростанцій в Україні засвідчив певні проблеми. Так, 
нераціональне розміщення деяких вітрових електростанцій, їх низькі 

експлуатаційні характеристики і неналежна якість призводять до втрат 
електроенергії та нераціональних фінансових витрат.  

В Україні є необхідні передумови для розвитку вітроенергетики, а саме: 
значні площі для будівництва ВЕС, вільні від промислової та житлової забудови, 

від інтенсивного використання в землеробстві; великі потужності на 
машинобудівних заводах, здатних виготовляти високоефективні сучасні моделі 

ВЕУ для внутрішніх потреб України і на експорт; кваліфіковані кадри на 
машинобудівних заводах, які мають досвід виробництва ВЕУ й адаптації 

технологічної документації до українських конструкторських і технологічних 
стандартів; дані багаторічних спостережень характеристик вітрового режиму в 
районах перспективного будівництва ВЕС; кваліфіковані кадри в галузі 

будівництва, налагодження й експлуатації ВЕС.  
Отже, вітроенергетика України пройшла багатоетапний шлях розвитку – від 

теоретичного обґрунтування до наукоємних технологій і промислового 
виробництва. У середньотерміновій перспективі потужність вітроенергетики в 

Україні може досягнути до 5000 МВт або 20–30% всього споживання 
електроенергії в країні. Основними тенденціями вітроенергетики в Україні є: 

по-перше, зростання їх одиничної потужності до 4 МВт і більше; по-друге, 
розміщення, головним чином, на узбережжі Чорного моря і в Карпатах; по -третє, 

переобладнання всього технологічного процесу випуску ВЕУ на підприємствах; 
по-четверте, розвиток малої вітроенергетики в сільській місцевості та в локаціях, 

розташованих біля міст; по-п’яте, використання малопотужних ВЕС для домашніх 
потреб. 

У третьому розділі «Гідроенергетика в Україні в перші десятиліття 

ХХ – початку ХХІ ст.» проаналізовано розвиток галузі в Україні з 1920-х р. до 
початку ХХІ ст., визначено її сучасний стан та окреслено перспективи розвитку. 

У підрозділі 3.1. «Гідроенергетика в Україні: етапи розвитку» висвітлено 
процес історичного поступу галузі та основні чинники, які вплинули на її 

формування. 
Відомо, що швидкий розвиток електроенергетики наприкінці ХІХ ст. став 

основою для принципово нового етапу використання гідроенергетичних ресурсів 
шляхом перетворення енергії води в електроенергію на ГЕС. 

Розвиток гідроенергетики в Україні мав не лише індустріальні та економічні 
виміри, а й антропогенні, торкаючись змін повсякденного життя населення цілих 

регіонів. Будівництво каскаду Дніпровських ГЕС мало надзвичайний вплив на 
внутрішні міграційні процеси, розвиток сільського господарства і появу нових 
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галузей економіки. 
Великий набутий досвід, успіхи в методах проектування та розрахунків, 

вдосконалення конструкцій гребель та технологій, їх спорудження на початкових 
етапах розвитку гідроенергетики забезпечили підвищення надійності та 
економічності гідровузлів, відкрили нові можливості широкого використання 

гідроенергетичних ресурсів, дозволили споруджувати ГЕС з високими греблями та 
великими водосховищами в різноманітних природних умовах, включаючи складні 

інженерно-геологічні умови, високу сейсмічність. 
Гідроенергетика в Україні пройшла складний шлях розвитку, в якому слід 

виокремити два найважливіших етапи. Перший – спорудження малих 
індивідуальних ГЕС для забезпечення енергією приватних господарств, колгоспів, 

сільських районів. Другий – спорудження й об’єднання в каскади могутніх 
промислових електростанцій, що постачають електроенергію в міста на промислові 

й аграрні об’єкти.  
Упродовж десятиліть змінилося цільове призначення ГЕС. Якщо в 1960-і рр. 

гідроелектростанції будувалися для виробництва електроенергії, то в сучасних 
умовах введення потужних теплових і атомних електростанцій, створення 

об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС), ГЕС слугують переважно для 
покриття пікових навантажень і виступають регулятором частоти ОЕС України. За 
оцінками голови ДАК «Укргідроенерго» С.І. Поташника, гідроресурси України 

складають близько 45 млрд кВт, з яких потенційно  доступні й економічно 
доцільні – 22–25 млрд кВт. 

У підрозділі 3.2. «Сучасний стан, розвиток гідроенергетики майбутнього» 
характеризується нинішня модернізація гідроенергетики та окреслюються провідні 

тенденції її розвитку.  
На сучасному етапі за підтримки Світового Банку завершено перший етап 

реконструкції ГЕС Дніпровського і Дністровського каскадів. До вирішення 
питання Світовим Банком про фінансування другого етапу, реконструкція 

проводиться власними коштами Укргідроенерго. Окрім того, в умовах збільшення 
частки електроенергії, що виробляється великими ТЕС та АЕС, гідроелектростанції 

слугують їх оптимальним доповненням для компенсації піків навантаження.  
На початок 1990-х рр., внаслідок росту концентрації виробництва 

електроенергії на теплових і атомних електростанціях, що відбувалася в умовах 

зниження екологічних вимог та вартості палива в Україні, залишилося лише 49 
діючих малих гідроелектростанцій. На сьогоднішній день, за нашими 

підрахунками, діють 80 малих ГЕС загальною потужністю понад 90 МВт. Згідно з 
даними Атласу ВДЕ ІВЕ НАНУ технічно досяжний потенціал малих рік складає 

біля 2,1 млн т н.е., що може генерувати близько 8,2 млрд кВт/год на рік, даний 
потенціал може замінити 2,6 млрд м

3
 природного газу в рік. 

Отже, гідроенергетика сприяє зміцненню енергетичної незалежності України 
та стабільному функціонуванню всього електроенергетичного комплексу, є 

невід’ємною складовою його розвитку. Гідроенергетика потрібна як для зміцнення 
стабільності роботи національної електромережі, збільшення власного екологічно 

чистого та дешевого виробництва, надання гостро необхідної потужності в період 
пікового навантаження в системі, так і для більш ефективної та безперебійної 
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роботи всіх теплових і атомних енергоблоків України. Водночас, гідроенергетика в 
Україні досі не вичерпала свій потенціал і має перспективи подальшого розвитку. 

Основними тенденціями галузі є: по-перше, переобладнання існуючих ГЕС 
відповідно до загальносвітових стандартів та запуск на них нових потужних 
гідроагрегатів; по-друге розвиток малої гідроенергетики для забезпечення 

електроенергією приватних господарств та осель. 
У четвертому розділі «Використання сонячної енергетики в Україні другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.» проаналізовано розвиток сонячної енергетики в 
Україні з 1960-х рр. і до нашого часу, розкрито сучасний стан галузі та виявлені 

основні чинники, які впливають на її подальший поступ. 
У підрозділі 4.1. «Виклики часу і проблеми розвитку сонячної 

електроенергетики в Україні» висвітлено потенційні можливості і втрачене 
лідерство в розвитку вітчизняної сонячної електроенергетики.   

Відзначається, що сонячна енергетика – один із перспективних напрямків 
використання енергії відновлюваних джерел, який швидко розвивається в світі. З 

усіх відновлюваних джерел сонячна енергія є найбільш ємним і доступним 
природнім енергоресурсом. Відомо, що сонячне світло не потребує видобутку і 

транспортування, воно невагоме, безшумне і, як правило, нешкідливе, а його 
утилізація не створює прямих відходів і не порушує теплової рівноваги планети. 
Тому принциповою відмінністю сонячної енергії від усіх традиційних енергоносіїв, 

які використовуються, є її бездоганність під кутом зору хімічного, теплового й 
інших видів забруднення навколишнього середовища. Усі ці властивості і 

визначають її провідну роль в енергетичній стратегії ХХІ ст. 
Радянський період розвитку сонячної енергетики увібрав досвід створення та 

застосування, головним чином, установок сонячного гарячого водопостачання 
різного масштабу, насамперед великої продуктивності – до 120 т гарячої води в 

день. Виробництво плоских сонячних колекторів досягало 60–80 тис м
2
 на рік, хоча 

вони й мали досить низьку якість.  

У практичному застосуванні сонячної енергії слід виділити два аспекти: 
перетворення її в електроенергію та трансформація в тепло. Першою вдалою 

спробою вітчизняних учених у галузі сонячної енергетики слід вважати 
проектування та спорудження СЕС-5 в Криму. 

На тлі помітного поступу всіх напрямків сонячної електроенергетики в світі, 

в Україні вона лише розвивається. Наприкінці 1990-х – на початку ХХІ ст., 
внаслідок недостатньо розвинутого внутрішнього ринку, виробництво вітчизняних 

фотоелектричних перетворювачів і модулів на їх основі було вкрай малим. Усі ці 
труднощі, пов’язані з кризовим станом економіки, зумовили падіння обсягів 

виробництва, скорочення попиту, відсутність коштів на інвестиції, скорочення 
витрат на науково-дослідну роботу з реальною загрозою втрати науково-технічного 

потенціалу. Зокрема, був практично втрачений наявний науково-технічний 
потенціал у сфері термодинамічних сонячних електростанцій і енергоустановок, 

що отримав свого часу розвиток у зв’язку з проектуванням, створенням і 
практичною експлуатацією СЕС–5. 
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Окрім того, через анексію Росією Криму, Україна тимчасово втратила 
Інститут проблем матеріалознавства (ІПМ НАНУ), який має єдиний на теренах 

колишнього СРСР геліоцентр (Крим, смт. Кацівелі). 
У підрозділі 4.2. «Сучасний стан і перспективи сонячної електроенергетики в 

Україні» розкривається її зростаюча роль в ХХІ ст. Вичерпність традиційних 

енергоносіїв, залежність нашої держави від імпортних вуглеводнів змушують 
шукати нові джерела енергії та робити капіталовкладення в сонячні електростанції і 

«зелений» тариф. Упродовж останніх років загальні потужності сонячних 
електростанцій в Україні зростали на 80–95% щорічно, завдяки сприятливим 

географічним умовам і найвищому в світі «зеленому» тарифу. Ціна створення 
сонячних електростанцій щорічно значно зменшується, завдяки вдосконаленню 

технологій виробництва фотоелектричних модулів (сонячних батарей), 
збільшенню їх потужності, коефіцієнта корисної дії, падіння ціни на сонячні 

батареї. Темпи розвитку сонячної енергетики можна порівняти хіба що з 
революцією в IT-сфері. 

Лише в 2011 р. в Україні працювали батареї потужністю 67,55 МВт, у Криму 
було збудовано найбільший сонячний парк Європи та світу. За короткий термін 

Україна здійснила спроби у розвитку сонячної енергетики і вийшла в лідери за 
темпами розвитку фотовольтаїки.  

Отже, визначимо головні чинники, що можуть позитивно вплинути на 

подальше впровадження сонячних технологій в Україні:  
− заохочення урядом споживачів сонячної електроенергії, стимулювання 

виробництва шляхом надання субсидій, звільнення від податків, пільгової тарифної 
політики; 

− розробка та впровадження дешевих схем використання сонячних модулів; 
виробництво сучасних і недорогих зразків геліотехніки; 

− створення загальнодержавних і регіональних структур для сприяння 
розвитку сонячних технологій, насамперед у будівництві, ЖКГ України; 

− збільшення активності промисловості, організація масштабного виробництва 
обладнання, забезпечення умов для сертифікації, монтажу та сервісу; 

− запровадження інформаційної системи вітчизняних і зарубіжних розробок у 
геліотехніці, активних і пасивних методів використання сонячної енергії, 
поширення реклами та маркетингу; 

− активізація роз’яснювальної роботи серед населення, особливо в школах та 
вищих навчальних закладах по впровадженню сонячної енергетики та її переваг 

над традиційною; 
− адресна робота з потенційними споживачами сонячного тепла та 

електропостачання. 
Сьогодні основними тенденціями розвитку галузі є: збільшення потужностей 

СЕС; здешевлення технологій виготовлення сонячних панелей; використання 
сонячних панелей для дублювання систем енергопостачання приватних 

господарств; впровадження автономних малопотужних сонячних агрегатів у 
загальну електричну мережу. 

У п’ятому розділі «Енергетика на основі інших відновлюваних та 
нетрадиційних джерел в Україні» показано сучасний стан, перспективи розвитку 
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енергетики, що базується на інших відновлюваних джерелах енергії . 
У підрозділі 5.1. «Енергетичне використання біомаси в Україні» наведено 

основні характеристики та можливості використання біомаси в промисловості 
країни. 

Одним із найбільш поширених відновлюваних джерел енергії є біомаса, яка в 

рамках відновлюваної енергетики визначається також як «відновлювані органічні 
енергоносії». В енергетиці під цим поняттям розуміють органічні речовини, які 

можуть бути використані для отримання теплової та електричної енергії і рідкого 
органічного палива.За оцінками Світової енергетичної ради і Комітету ООН з 

НВДЕ, біомаса стане одним із найважливіших відновлюваних джерел енергії в XXІ 
ст. як у розвинених індустріальних країнах, так і в тих, що розвиваються. Ресурси 

біомаси в різних видах є практично в усіх країнах світу, і майже в кожній із них 
може бути організована її переробка в енергію і паливо, що робить її універсальним 

та легкодоступним джерелом. При правильній організації репродукції і збору 
біомаси і при застосуванні сучасних технологій її утилізації, частка енергії біомаси 

в загальному енергоспоживанні може значно вирости. 
Використання біомаси як відновлюваного джерела енергії є одним із 

перспективних напрямів розвитку світової відновлюваної енергетики. На 
сьогоднішній день для енергетичних потреб у світі використовуються 
1250 млн. т у.п. на рік біомаси. Енергетична ефективність біомаси є достатньо 

високою для того, щоб виділити її в окремий напрям енергетичного господарства. 
В Україні є достатній енергетичний потенціал практично усіх видів біомаси і 

відповідна науково-технічна та промислова база даної галузі енергетики. 
У підрозділі 5.2. «Стан та перспективи геотермальної енергетики в Україні» 

проаналізовано сучасний стан використання геотермальної енергії в Україні. 
Геотермальні ресурси становлять частину тепловмісту твердої та газоподібної 

фаз земної кори, яка може бути вилучена з надр та використана при сучасному рівні 
розвитку геотермальної технології. Перевага геотермальної енергетики, порівняно 

з традиційною, полягає в тому, що геотермальна енергія видобувається у вигляді 
води або пари, тобто безпосередньо у вигляді теплоти, яка отримується з надр Землі 

без застосування палива. 
Перспективним напрямом енергозберігаючої технологічної політики, що 

дозволяє забезпечити значну економію традиційного палива, є використання 

геотермальної енергії для опалення, водопостачання і кондиціювання повітря в 
житлових та громадських будинках, у містах і сільській місцевості, а також 

технологічне використання глибинного тепла Землі в різних галузях промисловості 
й сільського господарства. Вартість енергії, отриманої в результаті використання 

геотермальних ресурсів, залежить від особливостей конкретного родовища, 
геотемпературного градієнта, глибини залягання, геологічних і географічних умов, 

ступеня розвитку господарської та економічної інфраструктури регіону, обсягу 
розвіданих запасів тощо. Геотермальні ресурси в основному відповідають 

платформним структурам. В Україні такими структурами є: Український 
кристалічний щит та частина Воронезького кристалічного масиву. Прогнозні 

геотермальні ресурси цих структур складають 322,7–1012 ГДж. 
Отже, біо- та геотермальна енергетика мають перспективи в контексті 
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євро-інтеграційних процесів долучення до національних та зарубіжних проектів із 
збереження довкілля, зменшення викидів парникових газів, формування нового 

екологічного мислення тощо. Основними тенденціями розвитку біо- та 
геотермальної галузі енергетики можна вважати: збільшення відсотку 
використання даних ресурсів у загальнодержавному енергетичному балансі; 

стрімке поширення для забезпечення споживачів у сільській місцевості; 
використання біоенергетичних джерел енергії як основних для автономних 

споживачів; широке застосування для покращення екологічної ситуації міст. 
 

ВИСНОВКИ 
1. Історіографічний аналіз дослідження показує, що наявний науковий 

доробок недостатньо висвітлює проблему становлення і використання 
відновлюваної енергетики в Україні ХХ – ХХІ ст. Існуючі опубліковані праці 

повною мірою не розкривають питання хронологізації та періодизації історії 
розвитку відновлюваної енергетики України або носять фрагментарний характер. 

Саме тому першочерговим завданням є опрацювання широкої джерельної бази, 
насамперед комплексу архівних документів та патентів на винаходи як основи для 

вивчення історичного поступу відновлюваної енергетики. Джерельна база включає 
опубліковані та неопубліковані архівні документи, періодичні видання 
ХХ – ХХІ ст., патенти. Наявна джерельна база є достатньою для цілісного  і 

всебічного дослідження окресленої проблеми. 
2. Вітроенергетика в своєму розвитку пройшла низку етапів, зокрема: 1920-і –  

1940-і рр. – період закладення теоретичних основ вітрової енергетики; кінець 
1940-х – початок 1960-х рр. – час активізації науково-дослідних робіт у галузі 

вітроенергетики та поява низки випробувальних зразків ВЕУ; початок 1970-х – 
1990-і рр. – новий етап розвитку вітроенергетики, обумовлений, насамперед, 

енергетичною кризою. У цей період розгортаються широкомасштабні програми зі 
створення ВЕУ, які посилюють міжгалузеву кооперацію вчених, конструкторів, 

технологів, виробників; 1990-і – 2000 рр. – найскладніший період історії 
вітроенергетики (як і всієї промисловості країни), занепад промислових 

потужностей і виробничих зв’язків зумовив зниження темпів розвитку галузі; 
з 2000 р. і по даний час – новітній етап історії вітроенергетики, який 
характеризується високою динамікою розвитку галузі, обумовленою помітним 

збільшенням вартості енергоресурсів та зниженням собівартості виготовлення 
вітроенергетичних установок. Вітроенергетика стала найрозвинутішим видом НВЕ 

в Україні, а наукові установи мають власні розробки вітроенергетичних установок 
(ВЕУ) та ліцензійне промислове виробництво. Вітроенергетика об’єднує вісім 

вітрових електростанцій (ВЕС) в тимчасово окупованому Криму, Приазов’ї та в 
Карпатському регіоні. Прийняття в 1997 р. Комплексної програми будівництва 

ВЕС забезпечило державну підтримку галузі, насамперед, у надбавках до тарифу та 
прямого фінансування. Водночас, головним стримуючим фактором розвитку 

вітроенергетики в Україні є низька техніко-економічна ефективність ВЕУ, що не 
дозволяє їй повноцінно конкурувати з традиційними видами енергії. Шлях 

досягнення більш високих показників ефективності – це збільшення одиничної 
потужності ВЕУ до мегаватного класу, залучення приватного капіталу для 
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інвестування в вітроенергетичну промисловість та «зеленого» тарифу. До 
означених проблем додається монополізм у цій сфері, коли наукові розробки, 

виробництво ВЕУ, будівництво ВЕС та виробіток електроенергії 
підпорядковується одному відомству (НКАУ). Тому слід демонополізувати 
виробництво електроенергії та її постачання, що створить конкурентні умови 

виробництва і підніме якість енергетичних установок. 
3. Гідроенергетика пройшла два найважливіші етапи розвитку: перший – 

спорудження малих індивідуальних ГЕС для забезпечення енергією приватних 
господарств, колгоспів, сільських районів; другий – спорудження й об’єднання в 

каскади могутніх промислових електростанцій, що постачають електроенергію в 
міста на промислові й аграрні об’єкти. Упродовж десятиліть змінилося цільове 

призначення ГЕС. Якщо в 1960-і рр. гідроелектростанції будувалися для 
виробництва електроенергії, то в сучасних умовах введення потужних теплових і 

атомних електростанцій, створення об’єднаної електроенергетичної системи 
(ОЕС), ГЕС слугують переважно для покриття пікових навантажень і є регулятором 

частоти ОЕС України. Гідроенергетика сприяє зміцненню всього енергетичного 
комплексу України, збільшенню власного екологічно чистого та дешевого 

виробництва, наданню гостро-необхідної потужності в період пікового 
навантаження в системі, та забезпечує ефективність і безперебійну роботу всіх 
теплових і атомних енергоблоків країни. Водночас, гідроенергетика в Україні досі 

не вичерпала свій потенціал і має перспективи подальшого розвитку, який 
базується на потужних водних ресурсах. Сьогодні, ця галузь потребує певної 

децентралізації енергосистем, що дозволить вирішувати проблеми 
енергопостачання важкодоступних сільських районів, розв’язувати комплекс їх 

економічних, екологічних і соціальних проблем. Це, насамперед, стосується 
Західної України, де мікро- і міні-ГЕС могли б стати основою їх 

енергозабезпечення. Перевага малої гідроенергетики – незначні капітальні витрати, 
дешева та екологічно чиста енергія, наявність у країні достатнього 

науково-технічного і виробничого потенціалу та досвіду використання обладнання. 
Основними причинами повільного розвитку цього напряму в даний час є складний 

економічний і фінансовий стан, значне подорожчання будівництва, недостатня 
підтримка з боку держави. 

З’ясовано, що сонячна енергетика належить до молодої галузі, яка 

інтегрована в світовий контекст розвитку і використовується в основному для 
гарячого водопостачання, опалення за рахунок сонячних колекторів та виробництв 

електроенергії на основі фотоелектричних перетворювачів. Для подальшого 
розвитку галузі необхідна державна підтримка для відродження існуючого в країні 

потенціалу з виробництва сонячного кремнію (раніше, 10% його світового 
виробництва було в Україні). 

4. Біоенергетика в Україні відноситься до галузі, яка не мала помітного 
поширення в минулому через застарілий підхід керівництва до енергетичних та 

екологічних аспектів господарювання. Водночас, біоенергетика має широкий 
спектр сировинних ресурсів: використання рослинної біомаси як через пряме 

спалювання, так і конверсію на біогаз, «біодизель», генераторний чи піролізний газ. 
Усе це може виступати ефективним замінником природного газу, вугілля, 
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моторного палива та інших нафтопродуктів, первинних енергоносіїв. Найбільшої 
уваги заслуговує перетворення біомаси та органічних відходів на біогаз, оскільки в 

цьому випадку, окрім палива, виробляються цінні органічні добрива, вкрай 
необхідні для збереження гумусу в українських чорноземах. Отриманий біогаз 
може використовуватись як для газифікації сіл, так і в якості моторного палива для 

роботи малих ТЕЦ електричною потужністю до 1 МВт, які здатні забезпечити 
електрикою близько 4 тис. осіб. Усе це є реальною альтернативою імпорту 

російського газу. Вкрай актуальним є поширення досвіду виробництва котлів 
опалення, які працюють на відходах деревини та іншій біомасі. Це особливо 

стосується західних областей України, де сировинна база (відходи лісового 
господарства) дозволяє заміщати використання дорогого та дефіцитного 

природного газу для опалення приміщень.  
Перспективним в Україні є розвиток геотермальної енергетики. Найбільш 

сприятливі умови для використання геотермальних вод існують у Закарпатті та в 
Криму, але навіть у цих районах використовується не більше 2% потенціалу. 

Геотермальні води можуть бути використані для опалення та гарячого 
водопостачання. Перспективним напрямом є спорудження ГеоТЕС, з екологічно 

чистими і рентабельними показниками та низькими термінами окупності (менше 5 
років). 

5. У сучасних умовах адміністративного й управлінського реформування, 

помітну роль у впровадженні НВДЕ має зіграти місцева влада, яка корегує 
енергетичний розвиток відповідно до регіональних потреб. Підвищення цін на 

традиційні енергоносії та екологічні платежі слід розглядати сьогодні як поштовх 
для впровадження НВДЕ. Саме тому держава має створити сприятливі умови для 

залучення інвестицій (насамперед, приватних) та заснування фондів підтримки тих 
напрямів НВДЕ, які є найефективнішими в даному регіоні. Органам місцевого 

самоврядування слід вирішувати, які із видів НВДЕ найбільш доцільно 
впроваджувати, оптимізувати фінансову та іншу ресурсну підтримку. А це 

дозволить у найближчий час значно пришвидшити темпи нарощування обсягів 
використання НВДЕ та додатково залучати іноземний капітал до розвитку галузі. 

В Україні, з метою оптимізації енергоспоживання та одночасної мінімізації 
імпорту енергоносіїв з Росії, необхідно якнайшвидше провести структурну 
перебудову її промислового комплексу. Поряд зі структурною перебудовою 

економіки, для успішного вирішення проблеми енергозабезпечення важливо 
реалізувати низку організаційно-правових і технічних заходів з енергозбереження. 

За одночасної реалізації організаційно-правових заходів і суттєвих змін у структурі 
економіки обсяги споживання енергоресурсів можна скоротити у 2–3 рази. Окрім 

того, слід забезпечити організаційно-правовий супровід енергозбереження – 
розробити і запровадити закони, стандарти, нормативи викидів шкідливих речовин; 

налагодити облік енергоносіїв шляхом використання лічильників; запровадити 
державну підтримку виробництва нових ефективних видів техніки, матеріалів 

тощо. Оскільки більша частка підприємств в Україні є приватною, налагодження 
державного регулювання і здійснення загальнодержавної технічної політики щодо 

енергозбереження в інтересах країни має бути першочерговим завданням, як і 
запровадження ефективних економічних і правових стимулів.  
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АНОТАЦІЯ 
Гайдаєнко І.В. Відновлювана та нетрадиційна енергетика в Україні 

(початок ХХ – ХХІ ст.): провідні тенденції і перспективи розвитку – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний 
заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. 
Дисертація присвячена комплексному дослідженню історії розвитку 

відновлюваної енергетики в Україні початку ХХ – ХХІ ст. У роботі вперше 
систематизовано різні за походженням джерела (архіви, періодика, патенти), які 

розкривають історію становлення та розвитку галузі відновлюваної енергетики в 
України початку ХХ – ХХІ ст. Розглянуто процес формування даної галузі під 
впливом різних факторів – економічних, політичних, соціальних. Виявлено 

внутрішні закономірності розвитку відновлюваної енергетики, її періоди, 
проаналізовано вплив на дану галузь різноманітних зовнішніх чинників.  

Ключові слова: відновлювана енергетика, історія науки й техніки, вітрова 
енергетика, гідроенергетика, відновлювані джерела енергії . 

 

АННОТАЦИЯ 
Гайдаенко И.В. Восстановительная и нетрадиционная энергетика в 

Украине (начало ХХ – ХХI вв.): основные тенденции и перспективы           
развития – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 
университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию истории развития 
возобновляемой энергетики в Украине начала ХХ – ХХI вв. В работе впервые 

систематизированы разные за происхождением источники (архивные, печать, 
патенты), которые раскрывают историю развития и основания отрасли 

возобновляемой энергетики в Украине начала ХХ – ХХI вв. Рассмотрен процесс 
формирования данной отрасли под влиянием различных факторов – 

экономических, политических, социальных. Выявлены внутренние 
закономерности развития возобновляемой энергетики, ее периоды, 
проанализировано влияние на эту отрасль различных внешних факторов. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, история науки и техники, 
ветровая энергетика, гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии. 
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АNNОТАТIОN 
Gaidaienko I.V. Renewable and alternative energy in Ukraine (the beginning 

of XX – XXI century): major trends and prospects of the development – 
Manuscript. 

Dissertation for applying the scientific degree of the candidate of historical science 

in specialty 07.00.07 – history of science and techniques. – State Institution of Higher 
Education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical 

University». – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2015. 
The dissertation is devoted to complex research of the history of renewable energy in 

Ukraine during the beginning of XX – XXI century. For the first time in the work was 
systematically varied different sources of the materials (literary and archival), which reveals 

the history of the development and establishment of renewable energy in Ukraine during the 
beginning of the XX to the XXI century.  

The object of the dissertation is the renewable and alternative energy in Ukraine in the 
period of formation and development (the beginning XX – XXI century) via the European 

and world scientific achievements. 
The subject of the research – changings in the scientific ideas, research practices, 

technologies in the hydro, wind, solar renewable energy; formation of scientific schools, 
scientific corporations, promising directions of scientific researches in the field of the 
problem which is researched. 

In the XXI century – the period of the global social challenges and dynamic social life, 
applying of the traditional energy resources must be replaced by the renewable energy, 

especially for the environmental safety of the plane. Therefore, we need to update 
researches in the field of the history of renewable energy from the perspective of leading 

development trends, harmonization of the energy needs of mankind and society, the 
determining development prospects. Humanity paves way from expensive and 

environmentally hazardous energy to renewable, nonconventional, mind changing habits, 
socio-psychological instruction, of the nature and the social world. The relevance of the 

research is due to explore the multidimensional experience of domestic renewable energy in 
the early XX - XXI century, functioning of the scientific schools and centers of formation of 

the scientific potential of the nation, implementing interdisciplinary knowledge from the 
perspective of the network model of science. We need to develop the declared problems 
conditioned by the fact that at the present stage of historical science lacks research on the 

history of Ukraine renewable energy XX – XXI century. At the same time, the state of 
renewable energy reveals the degree of civilization of nations and peoples, to encourage 

awareness of responsibility and society by reducing the environmental burden on the planet, 
forming general public «green» thinking, new ideas and progressive views for the future. 

Additionally, the studied problem is considered from the human oriented view of the 
development of the renewable and alternative energy: research practices, corporations, 

scientists, manufacturers, engineers, designers community of this area of science and 
technology. 

In our time, when administrative and management reforms are holding, a significant 
role in implementing of the renewable energy must play the local government structures, 

which adjusts energy implementation according to regional needs. The state should create 
favorable conditions for attracting investments (primarily private) and provide the ability to 
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create support funds of alternative energy resources (AER) are most economically feasible 
in the region. At the local level we need to decide which type of AER is most appropriate for 

implementation and optimize the financial and other resource support. Thus, the existing 
potential of AER in Ukraine, its scientific-industrial complex permits in the near future to 
significantly increase the pace of increasing amounts of AER. But we need to learn the 

experience of the European countries to create conditions to stimulate investment activity in 
this area, attracting both own and foreign investment. 

Ukraine should urgently carry out restructure its industrial complex in order to 
optimize energy consumption and simultaneously minimize energy imports from Russia. 

Along with the successful economic restructuring we need to solve the important problems 
of the energy distributing and carrying, number of organizational, legal and technical energy 

saving measures. The simultaneous implementation of organizational and legal measures 
and significant changes in the economic structure of energy consumption can be reduced by 

2-3 times. It should provide organizational and legal support energy saving to develop and 
implement laws, standards, regulations of hazardous substances; the use of imported 

energy; setting up the resources accouters; government support for the effective 
implementation of new types of equipment, technologies, materials and so on. Later in 

energy intensive sectors of the economy such as metallurgy, electricity, carbon, oil and gas 
extraction and processing, municipal we need to implement measures that require 
significant capital expenditures. Since most enterprises in these sectors are private, state 

regulation setting up and implementation of national policies of the energy saving 
technology in the interest of the country should be a priority, as well as the introduction of 

effective economic and legal incentives. 
The process of forming this brunch of the energy under the influence of various 

factors – economic, political, social was described in the dissertation and in the research 
was detected internal laws of development of renewable energy, its periods, the influence 

on the industry a variety of external factors. 
Key words: renewable energy, the history of science and technology, wind energy, 

hydropower, renewable energy. 
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