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У статті розглянуто сутність зеленої енергетики та поняття енергетичної безпеки країни. Про-
аналізовано сучасний стан та динаміку використання альтернативних джерел енергії європейськими кра-
їнами. Акцент зроблено на використанні політики паливного заміщення, тому що зараз вона лежить в 
основі національної енергетичної безпеки розвинутих країн світу, які запроваджують спеціальні механізми 
скорочення використання традиційних вичерпних видів палива. Визначено переваги та недоліки викорис-
тання альтернативних джерел енергії країнами Європи. Акцентовано увагу на ролі відновлюваних джерел 
енергії в економічному розвитку європейських країн. Розглянуто динаміку обсягу інвестицій у такий вид 
енергетичних джерел. Окрему увагу звернено на створення робочих місць у сфері альтернативної енер-
гетики в країнах Європи.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, відновлювані джерела енергії, зелена енергетика, зе-
лена генерація, економічний розвиток, інвестиції, робочі місця.

В статье рассмотрены сущность зеленой энергетики и понятие энергетической безопасности стра-
ны. Проанализированы современное состояние и динамика использования альтернативных источников 
энергии европейскими странами. Акцент сделано на использовании политики топливного замещения, 
потому что сейчас она лежит в основе национальной энергетической безопасности развитых стран 
мира, которые внедряют специальные механизмы сокращения использования традиционных исчерпыва-
емых видов топлива. Определены преимущества и недостатки использования альтернативных источ-
ников энергии странами Европы. Акцентировано внимание на роли возобновляемых источников энергии 
в экономическом развитии европейских стран. Рассмотрена динамика объема инвестиций в этот вид 
энергетических источников. Отдельное внимание обращено на создание рабочих мест в сфере альтер-
нативной энергетики в странах Европы.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии, зеленая 
энергетика, зеленая генерация, экономическое развитие, инвестиции, рабочие места.

The essence of green energy and the concept of the state energy security have been considered in the article. 
The significance of green energy will grow in the medium and long term periods. The current state and the dynam-
ics of the alternative energy sources use by the European countries have been analyzed. The emphasis has been 
made on the using of a fuel replacement policy, because nowadays it is in the center of the national energy security 
of the developed countries that introduce special mechanisms to reduce the use of the traditional exhaustible kinds 
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of fuels. Highly developed countries are the main producers of alternative energy resources, along with Asian coun-
tries, which show high rates of development. The advantages and disadvantages of the alternative energy sources 
use in Europe have been determined. The emphasis is done on the role of renewable energy sources in the eco-
nomic development of European countries. The pace of the market for renewable energy sources development was 
influenced by a large number of factors. Among them, one of the factors that kept the pace is the global financial 
crisis. The dynamics of investment volumes in this type of energy sources has been considered. Environmental 
investments include the process of investing in environmental projects. In turn, it activates a policy of sustainable 
development that combines economic, environmental and social components. Particular attention has been paid to 
the creation of jobs in the field of alternative energy in Europe. It is important to note that Europe is the world’s leader 
in job creation in the field of renewable energy. Germany occupies the leading place in the world. In order to increase 
the share of the use of renewable energy sources in the energy sector of Europe, it is necessary to develop appro-
priate mechanisms that will operate in market conditions. The issues of alternative energy and their solutions are 
promising and important in Europe. It has been evidenced by the funds put into the new EU budget for 2021–2027. 
A wide network of financial incentives aimed at the development of renewable energy sources has been developed.

Key words: alternative energy sources, renewable energy sources, green energy, green generation, economic 
development, investments, jobs.

Постановка проблеми. Альтернативні дже-
рела енергії в сучасних умовах розвиваються 
під впливом сукупності глобалізаційних, інно-
ваційних та інших факторів, що значною мірою 
визначають позиції, інтереси та поведінку окре-
мих країн на міжнародній арені. Задля забез-
печення своєї енергетичної безпеки кожна кра-
їна намагається якнайкраще пристосуватися 
до тих умов та тенденцій, що склались у світі у 
сфері розвитку альтернативних джерел енергії, 
та виробити оптимальну частку відновлюваної 
енергії, яка би повністю задовольняла її загаль-
нонаціональні енергетичні інтереси. Саме тому 
сьогодні все більшої актуальності набуває 
поняття енергетичної безпеки країни.

В економічній науці існує чимало тлума-
чень цього терміна в широкому та вузькому 
значеннях. Найбільш вдалим, на нашу думку, 
є визначення В.В. Микитенка, який енерге-
тичну безпеку країни розглядає як поєднання 
потенціалів, а саме економічного, політичного, 
техніко-технологічного, ресурсного й власне 
енергетичного, а також дії таких факторів, 
як науковий, географічний, організаційний, 
управлінський [1]. Дійсно, енергетична без-
пека – це комплексне поняття, яке є відмінним 
від поняття забезпеченості енергетичними 
ресурсами. Енергетична безпека є тією сфе-
рою діяльності держави, за допомогою якої 
вона спроможна якнайкраще виокремити коло 
пріоритетних енергетичних цілей та інтер-
есів, використовуючи певний набір економіч-
них інструментів та принципів, здійснюючи 
значний вплив на подальший перспективний 
розвиток, параметри та особливості функціо-
нування сучасної системи розвитку альтерна-
тивних джерел енергії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням економічного впливу на альтернативні 
джерела енергії присвячені роботи таких закор-
донних авторів, як Д. Тіммонс, Дж.М. Харріс, 
Б. Роуч. Увагу використанню та регулюванню 
альтернативних джерел енергії у своїх пра-
цях приділили такі вітчизняні вчені-економісти, 

як П.Д. Лежнюк, В.В. Козирський, В.А. Попов, 
В.В. Кулик, О.В. Нікіторович.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість праць у сфері використання альтер-
нативних джерел енергії, все ще залишаються 
питання, які потребують постійного моніторингу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз сучасних 
тенденцій та особливостей вироблення й реа-
лізації альтернативних джерел енергії у рам-
ках сучасного економічного розвитку Європи, 
окреслення їх переваг та недоліків, що може 
бути використано як досвід іншими країнами, 
зокрема Україною.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Енергетику з відновлювальних (альтернатив-
них) джерел прийнято називати зеленою енер-
гетикою. У науковій літературі зустрічаються 
також такі споріднені поняття, як «зелена гене-
рація», «відновлювана енергетика» та «аль-
тернативна енергетика». Це поняття регулю-
ється також законодавством країн. Так, згідно із 
Законом України «Про альтернативні джерела 
енергії» від 20 лютого 2003 р. № 555-IV, енергія, 
що вироблена з альтернативних джерел, – це 
електрична, теплова та механічна енергія, яка 
виробляється на об’єктах альтернативної енер-
гетики й може виступати товарною продукцією, 
призначеною для купівлі-продажу [2].

У середньо- та довгостроковій перспективі 
розвиток зеленої економіки вважається одним 
з найбільш перспективних та стрімко зростаю-
чих напрямів розвитку з огляду на гостру необ-
хідність системного переходу від використання 
вичерпних до використання відновлювальних 
джерел енергії. Згідно з розрахунками вчених за 
умови збереження сучасних темпів споживання 
вичерпних ресурсів та забруднення навколиш-
нього середовища викидами СО2, частка яких 
в сумарних обсягах викидів парникових газів 
за останні 20 років становить близько 50%, 
2027 р. стане «точкою неповернення» [3]. Отже, 
світова спільнота та окремі країни розпочали 
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розроблення та запровадження відповідних 
політик розбудови зелених економік з окремим 
акцентом на сфері відновлювальної енергетики. 
Згідно з даними Міжнародного енергетичного 
агентства альтернативні джерела енергії мати-
муть найшвидше зростання в секторі електро-
енергетики, забезпечуючи майже 30% попиту 
на електроенергію у 2023 р. порівняно з 24% у 
2017 р. [4].

Сьогодні скорочення та заміщення викорис-
тання традиційного палива альтернативними 
джерелами енергії (політика паливного замі-
щення) є нагальним питанням енергетичної 
безпеки всіх країн світу, оскільки національна 
енергетична безпека безпосередньо залежить 
від скорочення споживання традиційних енер-
гетичних ресурсів, особливо газу. Лідерами у 
її проведенні є розвинуті країни, зокрема США 
та країни Європи, які впроваджують ефективні 
механізми скорочення та заміщення спожи-
вання традиційних енергоресурсів вже протя-
гом тривалого часу.

Враховуючи вплив та ефективність запрова-
дження країнами альтернативних джерел енер-
гії, можемо виокремити такі їх переваги:

– забезпечення екологічної безпеки країни;
– відсутність потреби вітрових та сонячних 

електростанцій у покритті витрат на паливо та 
вуглець, їх дешевша експлуатація та підтримка, 
зниження вартості електроенергії з цих джерел;

– створення нових можливостей для пра-
цевлаштування;

– збільшення припливу інвестицій;
– прискорення економічного розвитку країни.
Сьогодні відновлювані джерела енергії є 

загальновизнаними технологіями як у світі зага-
лом, так і в Європі зокрема. У 2015 р. вони ста-
новили 16,7% від кінцевого енергоспоживання в 
ЄС. Зараз серед усіх країн ОЕСР країни Європи 

мають найбільшу частку у виробітку енергії з 
відновлювальних джерел. Цей показник стано-
вив 14,3% у 2017 р. (рис. 1).

Важливо зауважити, що головними виробни-
ками альтернативних енергоресурсів є високо 
розвинуті країни та країни Азії, які швидко роз-
виваються; основна їх частка сконцентрована 
у невеликій групі країн, які розвиваються або 
мають перехідну економіку. Такі великі вироб-
ники, як США, Європа, Китай, концентрують як 
економічні, так й енергетичні ресурси на екс-
пансії на ринках, чим вкрай загострюють кон-
куренцію.

На рис. 2 показано динаміку зміни частки від-
новлюваної енергії у загальному виробництві 
електроенергії країн Європи у 2011 та 2017 рр.

Завдяки вдосконаленим технологіям вітрова 
та водна енергія останнім часом стали доміну-
ючими серед відновлювальних джерел енер-
гії, але слід відзначити, що в такі технологічно 
складні проекти, як вітроелектростанції, було 
залучено приватне фінансування за ринковими 
ставками.

Проблема впливу альтернативних джерел 
енергії на розвиток економіки країн є актуаль-
ною сьогодні, оскільки установка електростан-
цій та підтримка їх функціонування є досить 
дорогими, а перехід на зелену енергетику є 
першочерговим чинником, що визначає конку-
рентоспроможність країни на сучасному ринку 
електроенергетики. Зростання частки понов-
люваних джерел енергії з огляду на їх високу 
ціну не сповільнило економічне зростання в 
Європі. У період між 2006 і 2015 роками євро-
пейська економіка зросла на 0,7%, тоді як 
частка відновлюваних джерел енергії в кін-
цевому споживанні зросла на 7,7% (рис. 3). 
Уповільнене економічне зростання стриму-
валося за рахунок світової фінансової кризи 

Рис. 1. Частка країн ОЕCР у загальному виробітку  
альтернативної енергії у 2000–2017 рр., % [5]

 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (20) 2019

3939СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Рис. 2. Частка відновлюваних джерел енергії у загальному виробництві електроенергії 
країнами Європи у 2011 та 2017 рр. [6; 7]

Рис. 3. Динаміка економічного розвитку, частки альтернативних джерел енергії  
та викидів парникових газів у країнах Європи у 2005 р. та 2015 р. [8; 9; 10]
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2008–2010 років, а не через зростання частки 
відновлюваної енергії.

На основі даних рис. 3 можна стверджувати, 
що порівняно з 2005 р. викиди парникових газів 
в Європі знизились на 10%. Зелена енергетика 
позитивно вплинула на розвиток економіки 
країн Європи, зокрема через створення великої 
кількості робочих місць. Сьогодні у секторі від-
новлюваної енергетики створено чимало робо-
чих місць. У 2017 р. у світі загалом 10,3 млн. 
робочих місць були пов’язані з відновлюваними 
джерелами енергії. Нині в середньому 0,3% 
робочої сили зайнято у секторі відновлюваної 
енергетики, що є досить значним показником з 
огляду на новизну цього напряму [11].

Європа займає лідируючі позиції у світовому 
рейтингу зі створення робочих місць у сфері від-
новлювальної енергетики. Їх регіональний роз-
поділ та розподіл у розрахунку на особу за регі-
оном світу зображено на рис. 4.

З рис. 4 видно, що Бразилія, Китай та ЄС ста-
новлять трійку лідерів за часткою робочих місць 
у секторі відновлюваної енергетики у загальній 
кількості робочих місць у 2017 р. Частка Сполу-
чених Штатів Америки є меншою, і вони посіда-
ють четверте місце. У межах ЄС перше місце 
серед роботодавців на душу населення (0,77% 
від загальної кількості робочої сили, що працю-
ють у секторі відновлюваних джерел енергії) 
посідає Німеччина. У ЄС найбільша кількість 
робочих місць зосереджена у вітровій та соняч-
ній енергетиці. Кількість робочих місць з віднов-
люваних джерел енергії в ЄС дещо збільшилась 

у 2017 р. порівняно з попереднім роком. Втрати 
робочих місць у сонячних фотоелектричних 
установках та виробництві модулів компенсува-
лися збільшенням зайнятості в геотермальній 
(отримання енергії з гарячих джерел, термаль-
них підземних вод) та вітровій енергетиці [12].

Додатковою перевагою впровадження аль-
тернативних джерел енергії для розвитку еко-
номіки країн Європи є збільшення припливу 
інвестицій. Екологічні (зелені) інвестиції перед-
бачають процес вкладання коштів в екологічні 
проекти, що дають змогу рухатися в напрямі 
сталого розвитку. До причин, які сприяли при-
скоренню як державних, так і приватних інвес-
тицій країн Європи у відновлювальні джерела 
енергії, належать:

– зростання попиту на енергоносії, як наслі-
док, зростання вимог до економічного розвитку;

– вичерпність традиційних видів палива, 
що негативно впливає на клімат, забруднюючи 
повітря;

– критичність екологічних та кліматичних 
умов, що зумовлює необхідність переходу енер-
гетичних технологій до більш різноманітних, 
екологічно стабільних джерел постачання;

– потреба забезпечення майбутньої енерге-
тичної безпеки;

– швидка урбанізація, економічне зрос-
тання, сучасні демографічні тенденції та суворі 
умови зміни клімату, що переважно характерні 
для країн Європи, що розвиваються.

Протягом 2005–2012 рр. Європа (зокрема, 
СНД) займала провідні позиції в глобальному 

 

Рис. 4. Частка кількості робочих місць  
у сфері альтернативної енергетики у 2017 р. (%, тис. осіб) [11]
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Рис. 5. Динаміка обсягу інвестицій у відновлювані джерела енергії  
за регіонами світу у 2005–2017 рр. (млрд. євро) [13]

інвестуванні у відновлювану енергетику (рис. 5). 
У 2017 р. частка інвестицій Європи у відновлю-
вану енергетику знизилася до 14,6% з 23,4% у 
2016 р.

З рис. 5 видно, що з 2005 р. інвестування у 
відновлювані джерела енергії країнами Європи 
мало позитивну динаміку, найбільша кількість 
зелених інвестицій була зафіксована у 2015 р.

Попри стрімкий розвиток ринку відновлюва-
ної енергетики, все ж таки існує низка проблем 
та перешкод у цій сфері, зокрема:

1) мінливість певних факторів, а саме залеж-
ності сонячної енергії від географічного розта-
шування та тривалості дня, а вітрової енергії – 
від рельєфу, що все ще створює перешкоди для 
високого рівня частки відновлюваної енергетики 
на ринку електроенергії;

2) висока вартість технологій та виробництва 
(керівники електроенергетичних мереж можуть 
легко покривати невеликі змінні витрати, але, 
зрештою, зберігання, надлишок енергетичної 
потужності та реконструкція основних мереж 
будуть необхідними для балансування витрат, 
оскільки найбільша частка електроенергії над-
ходить з неконтрольованих джерел [14]);

3) наявність таких стримуючих чинників, 
як планування енергетичної інфраструктури, 
віддаленість від мереж, можливі законодавчі 
бар’єри на місцевому рівні;

4) значний термін окупності.
Отже, повна енергетична трансформація 

в Європі можлива лише за умови запрова-
дження необхідних ринкових механізмів, що 

дасть можливість використати більшу частку 
відновлюваних джерел енергії в енергетичному 
комплексі. Оскільки традиційні види палива 
минулими роками отримували довгострокові 
субсидії, дуже важливо, щоб уряди підтриму-
вали розвиток відновлюваних джерел енергії 
у формі фінансових стимулів, які можуть ство-
рити рівні умови гри. Європа прагне стати сві-
товим лідером у дослідженнях та інноваціях 
цієї галузі. Зокрема, вона розробила програму 
«Горизонт 2020», що є найбільшою за весь час 
дослідницько-інноваційною рамковою програ-
мою ЄС з бюджетом в 77 млрд. євро, виділених 
на період 7 років. Більша частина цього фінан-
сування виділяється на конкурсній основі. Ця 
програма передбачає 31,7 млрд. євро на соці-
альні виклики, серед яких 6 млрд. євро спрямо-
вуються на відновлювану енергію на період до 
2020 р. [15].

2 травня 2018 р. Європейська Комісія опу-
блікувала свою пропозицію наступного довго-
строкового бюджету ЄС «Багаторічний бюджет 
ЄС» на 2021–2027 рр. Незважаючи на певні 
скорочення в окремих програмах, у новому 
бюджеті закладені більш щедрі відрахування 
на програми досліджень та інновацій, зокрема 
велику увагу зосереджено на секторі відновлю-
ваної енергії. Так, нова програма щодо дослі-
джень та інновацій буде називатися «Гори-
зонт – Європа», запланований бюджет якої 
складе 97,9 млрд. євро. Збільшення фінансової 
підтримки, зокрема, вплине на країни Східного 
сусідства, особливо на Вірменію, Грузію, Респу-
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бліку Молдова та Україну, які нині мають статус 
асоційованих країн-членів програми «Горизонт 
2020» і повний доступ до фінансування в рам-
ках цієї Програми [16].

Висновки. Нині країни Європи є одними з 
головних гравців на сучасному ринку альтер-
нативних джерел енергії та посідають провідні 
місця у світі за обсягами інвестицій у віднов-
лювані джерела енергії. Незважаючи на високі 
обсяги інвестицій, відновлювані джерела є 
досить дорогими, а окремі фактори все ще ство-
рюють перешкоди для високого рівня частки 
відновлюваної енергетики на ринку електро-

енергії. З іншого боку, використання альтерна-
тивної енергії в перспективі збільшить приплив 
інвестицій та прискорить економічний розви-
ток країн Європи. Особливістю альтернатив-
ної енергетики є збільшення кількості робочих 
місць у країнах Європи, зокрема на вітрових та 
сонячних електростанціях. Сонячна та вітрова 
енергія є абсолютним пріоритетом в альтерна-
тивній енергії Європи, обсяги виробітку енер-
гії зростають щорічно, меншим стає виробіток 
традиційних джерел енергії, що пояснюється 
політикою паливного заміщення, яку проводять 
країни Європи.
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