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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

В УКРАЇНІ 

 

Згідно скоригованої Енергетичної стратегії України на пе-

ріод до 2035 р. в нашій країні в 2035 р. повинно вироблятися 

не менше 25% від всієї електроенергії з відновлюваних дже-

рел енергії (ВДЕ), таких як сонце, вітер, води річок та ін. 

На сьогодні відновлювана енергетика є сектором світового 

виробництва електроенергії, який зростає найшвидше. 

Основними чинниками, що визначають необхідність роз-

витку відновлюваної енергетики в Україні, є: 

– зростання дефіцитності традиційних енергоресурсів, 

підвищення їх вартості на світовому ринку та проблеми із зо-

внішнім постачанням;  

– негативний стан і тенденції у паливно-енергетичному 

комплексі, зокрема недостатня ефективність використання 

традиційних паливно-енергетичних ресурсів;  

– екологічні проблеми, зокрема необхідність виконан-

ня міжнародних зобов’язань; 

– виконання вимог Європейського Союзу, згідно яких 

частка енергії відновлюваних джерел у національному енер-

говиробництві країн, що прагнуть до вступу у співдружність, 

повинна складати не менше 6%, або, з урахуванням великої 

гідроенергетики, – не менше 12%. 

В України вітрова енергетика перебуває на початковому 

етапі розвитку та потребує ефективних механізмів державної 

підтримки на зразок кращих світових практик. 

Вітрові умови району відносно використання вітру визна-

чаються вітроенергетичним кадастром, який включає різні 

показники швидкості вітру, обумовлені результатами багато-

річних спостережень: середньорічні і середньомісячні швид-

кості вітру, повторюваність швидкості вітрових напрямів 

протягом року, місяця, доби. 
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Територія України, має відповідні географічні характерис-

тики і значну кількість перспективних для вітроенергетики 

зон. Найбільший вітровий потенціал мають значні території, 

прилеглі до Чорного і Азовського морів, а також Карпатсь-

кий, Західно-Кримський і Східно-Кримський регіони. Крім 

того, є ділянки з підвищеним вітровим потенціалом в Донба-

ському регіоні і в Дніпропетровській області. 

У вітроенергетики України є економічно обґрунтований 

потенціал в 16 ГВт. (приблизно 25% потужності енергосис-

теми України). Проте, з урахуванням сьогоднішнього рівня 

технічної підготовленості підприємств для виробництва віт-

роенергетичних установок (ВЕУ) і стану електричних мереж, 

реально можна добитися до 2020 р. введення в експлуатацію 

ВЕУ з сумарною встановленою потужністю в 6,5-7 ГВт. 

Нині в Україні спостерігається бурхливий розвиток вітро-

енергетичної галузі, обумовлений, передусім, введенням різ-

них пільг для девелоперів альтернативної енергетики, а також 

прийняттям «зелених» тарифів на електроенергію, отриману з 

використанням ВДЕ, які є одними з найвищих в Європі. 

Окрім інтенсивного розвитку великих проектів, в Україні 

відчувається необхідність в реалізації невеликих проектів, 

призначених для забезпечення електроенергією домогоспо-

дарств і приватних підприємств, що знаходяться далеко від 

районних центрів і ліній електропередач. В таких регіонах, як 

Крим і Закарпаття, враховуючи їх високий вітроенергетичний 

потенціал, так само можна успішно розв'язати проблему де-

фіциту електроенергії. 

Широкомасштабне освоєння енергії відновлюваних дже-

рел дозволить створити нову екологічно безпечну галузь ене-

ргетики, що сприятиме підвищенню рівня диверсифікації 

енергоресурсів та зміцненню енергетичної і екологічної без-

пеки держави. 

Сьогодні про зацікавленість держави в розвитку, вітрое-

нергетики в Україні свідчить створення відповідної законода-

вчої бази, що формує сприятливий інвестиційний клімат і ре-

альна бюджетна підтримка галузі. 

 




