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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

УКРАЇНИ



Викиди CO2 у світі від використання викопного палива
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Джерело: МЕА, «Викиди CO2 від спалювання палива»



Розвиток відновлюваної енергетики сприяє 
соціально-економічному розвитку країн

• Відновлювана енергетика створила робочі місця 
для понад 10 млн. людей у всьому світі.

• 2017 р. у цій сфері з’явилося додатково 500 тисяч 
нових робочих місць. 

• Фахівці Міжнародного агентства з відновлюваної 
енергетики IRENA прогнозують, що до 2050 р. у 
сфері виробництва «чистої» енергії 
працюватимуть 28 млн. людей по всьому світу.
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Динаміка і структура виробництва 
електроенергії в Україні
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Джерело: НТСЕУ



Розвиток об’єктів ВДЕ в Україні по роках
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Джерело: Держенергоефективності
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Актуальні проблеми в електроенергетиці 
України 

• неоптимальна структура генеруючих потужностей, 
недостатність маневрових та балансуючих можливостей;

• недостатні рівні статичної і динамічної стійкості окремих вузлів 
енергосистеми;

• недостатня забезпеченість мобільним резервом на ТЕС;
• недостатність пропускної спроможності ЛЕП для видачі 

потужності АЕС і передачі енергії до центрів споживання;
• недостатній рівень надійності енергопостачання ряду регіонів 

країни (південь Одеської області, Чернівецька область, м. Київ і 
область); 

• складність забезпечення нормативної якості напруги;

• більше 90% ліній електропередачі напругою 220 кВ і вище та 
55% основного устаткування підстанцій відпрацювали 
розрахунковий технічний ресурс;

• значні втрати електроенергії в мережах (до 12%).



Засоби забезпечення гнучкості 
енергосистеми
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Технології  акумулювання електроенергії 
для вирівнювання енергобалансу 
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Технології на основі водню найкраще підходять для акумулювання 
електроенергії в мегаватному масштабі від добового до сезонного 
періодів, що найбільш сприятливо для балансування енергосистеми.



Основні  напрями  дослідження:
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• 1  Аналіз потреб вітчизняної енергетики у впровадженні ВДЕ і 
водневих технологій, з урахуванням особливостей локальних 
систем (енергетика, транспорт, газова галузь)

• 2  Шляхи і засоби виробництва водню для потреб енергетики

• 3  Застосування електролізу води як відновлюваної технології 
отримання водню 

• 4  Можливості використання відновлюваної енергетики (вітрової 
та сонячної) в комплексі з водневою 

• 5  Балансування та енергетична ефективність енергосистем з 
використанням водню як енергоносія 

• 6  Методи транспортування та зберігання водню в локальних 
енергосистемах 
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Потенціал ВДЕ
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Офшорна вітроенергетика в Україні
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Річні показники технічно-досяжного 
електроенергетичного потенціалу енергії ВДЕ в Україні



ПОТЕНЦІАЛ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ УКРАЇНИ
Оцінка енергетичного потенціалу ВДЕ України та 

еквівалентного електролізу «зеленого» водню
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РОЗПОДІЛ ПОТЕНЦІЙНОГО СЕРЕДНЬОРІЧНОГО 
ВИРОБІТКУ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ
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Технологія Приведена
собівартість

2018 2025 
(прогноз)

Електролізер PEM LCOH, $ / кг 6.08-7.43 2.29-2.79
Електролізер AE LCOH, $ / кг 4.78-5.84 2.54-3.10
SMR LCOH, $ / кг 2.27-2.77 1.88-2.30
Газифікація чорного вугілля з CCS LCOH, $ / кг 2.57-3.14 2.02-2.47
Стиснення і зберігання в 
цистернах (35/150/350 бар)

LCOH, $ / кг 0.48/0.34/0.38 0.41/0.26/0.27

Стиснення і зберігання в соляних 
печерах

LCOH, $ / кг 0.22-0.26 0.16-0.20

Виробництво та зберігання аміаку з 
відновленням водню

LCOH, $ / кг 1.39-1.68 1.10-1.33

Виробництво зрідженого Н2 та 
зберігання

LCOH, $ / кг 2.57-3.14 1.59-1.94

Паливні елементи LCOE,
$/МВт‧год

330-410 120-150

Електричні транспортні засоби на 
паливних елементах FCEV

LCOTавтомобіль,
$ / т.км 1.29-1.57 0.63-0.77

LCOTавтобус,
$ / т.км

2.66-3.25 1.66-2.02

Зведені дані приведеної собівартості водневих технологій



ВИСНОВКИ
• Україна залежить від імпорту природного газу, а енергоємність виробництва в ній 
вище, ніж в більшості інших економічно розвинених країн. 
•Країна могла б стати прикладом здійснення як цілей по енергоефективності, так і 
цілей з відновлюваних джерел енергії, так як має великий потенціал в обох сферах. 
Зокрема, з відновлюваних джерел енергії: біомаси, сонячної енергії, 
гідроенергетики і вітроенергетики. 
•В Україні стан енергетики характеризується зношеністю інфраструктури, а баланс 
потужності енергосистеми – дефіцитом регулюючих потужностей. Водень збільшує 
рівень гнучкості енергосистеми при одночасному сприянні інтеграції 
відновлюваних джерел енергії.
•Згідно досліджень Інституту відновлюваної енергетики НАН України, визначено 
технічний потенціал для створення на території України 874ГВт потужностей на базі 
ВДЕ з середньорічним виробництвом електроенергії 2717 млрд. кВт-год. Вказаний 
обсяг електричної енергії більше ніж в десять раз перевищує поточне річне 
споживання електроенергії в Україні і може забезпечити виробництво  505 млрд. 
нм3 «зеленого» водню.  
•Вартість водню залежить від технології його отримання, а у випадку використання 
ВДЕ – від їх природного потенціалу. Вартість «зеленого» водню в окремих випадках 
зрівнюється з традиційними технологіями.
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Дякую за увагу!
Для додаткової інформації:

email: renewable@ukr.net

web: www.ive.org.ua

тел./факс: +38 (044) 206-28-09
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http://ukr.net
http://www.ive.org.ua/

