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Статтю присвячено актуальним питанням визначення потенційних напрямів розвитку відновлюваної енер-
гетики та їхньому впливу на ринок праці. Проведено оцінку потенціалу створення робочих місць у галузі 
відновлюваної енергетики в країнах Європейського Союзу та Україні. Проаналізовано та систематизовано 
дослідження альтернативних видів енергії та обґрунтовано соціальний ефект від розвитку цієї галузі. 
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Статья посвящена актуальным вопросам определения потенциальных направлений развития возобнов-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Енергетика є ключовою галуззю про-
мисловості в більшості країн світу в економіч-
ному, соціальному та політичному контекстах, 
тому паливно-енергетичний комплекс зна-
ходиться під особливим наглядом держави. 
Національна безпека держави загалом зале-
жить від цього комплексу та його економічних 
складників. Окрім того, важливо зазначити, що 
Україна, як і більшість країн світу, дотримується 
концепції сталого розвитку, що задекларовано 

в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
[1]. Відповідно до даного документу, прийнято 
Програму енергонезалежності, головними 
завданнями якої є забезпечення енергетич-
ної безпеки і перехід до енергоефективного та 
енергоощадного використання та споживання 
енергоресурсів з упровадженням інноваційних 
технологій. Серед цілей державної політики у 
цій сфері доцільно виокремити такі:

• розширення інфраструктури та модерні-
зація мережі для забезпечення надійного та 
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сталого енергопостачання на основі впрова-
дження інноваційних технологій;

• забезпечення диверсифікації поста-
чання первинних енергетичних ресурсів;

• збільшення частки енергії з відновлюва-
них джерел у національному енергетичному 
балансі, зокрема за рахунок уведення додат-
кових потужностей об’єктів, що виробляють 
енергію з відновлюваних джерел;

• підвищення енергоефективності еконо-
міки [2].

Розвиток відновлювальної енергетики, крім 
енергетичного та економічного ефектів, спри-
чиняє також соціальний ефект, дослідження 
якого й є метою статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми досягнення енергетичної незалеж-
ності країн у контексті сталого розвитку сьогодні 
є одними з найважливіших, що представлено в 
працях багатьох зарубіжних та вітчизняних уче-
них. Серед них можна виділити таких дослід-
ників, як: J. Jewell [3], J.D. Jong [4], Ю.В. Мака-
гон [5], В.В. Микитенко [6], Т.Б. Надтонка [7], 
Ю.А. Свірчевська [8], В.А. Федорова [9]. Значну 
кількість досліджень присвячено проблемам 
відновлювальної енергетики та дослідженню її 
енергетичного та економічного результатів, що 
представлено в працях A. Burliai [10], Д.В. Буса-
рєва [11], О. Домбровського [12] та ін. Проте 
подальшого дослідження вимагають соціальні 
аспекти розвитку відновлювальної енергетики 
як у розвинутих країнах світу, так і в Україні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз ринку праці 
та інших соціальних результатів у контексті 
розвитку відновлюваних джерел енергії в кра-
їнах ЄС та Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Енергетична безпека – один із най-
важливіших складників національної безпеки 
України. За визначенням Світової енергетичної 
ради, енергетична безпека – це стан захище-
ності окремих громадян, суспільства, еконо-
міки і держави від загроз ненадійного паливо- й 
енергопостачання. У сучасних умовах енерге-
тична безпека України знаходиться під загро-
зою та вимагає пошуку шляхів виходу з критич-
ної ситуації. У консенсус-прогнозі «Перспективи 
розвитку України» (періодичному виданні 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
підготовленому Департаментом економічної 
стратегії та макроекономічного прогнозування 
за сприяння Програми Розвитку Організації 
Об'єднаних Націй у рамках Проекту «Приско-
рення прогресу в досягненні Цілей розвитку 
тисячоліття в Україні») загострення дефіциту 

енергетичних ресурсів в країні визнано одним 
із найбільших внутрішніх ризиків подальшого 
розвитку держави. Основними загрозами енер-
гетичної безпеки України є:

• геополітична ситуація в країні;
• надмірна залежність від імпорту енерго-

носіїв;
• недостатній рівень диверсифікації дже-

рел постачання енергоносіїв та технологій;
• обмежене використання власного енер-

гетичного потенціалу й нових технологій;
• низька ефективність використання 

палива та енергії;
• спотворення ринкових механізмів в 

енергетичному секторі; 
• криміналізація та корумпованість енер-

гетичної сфери;
• недієва політика енергоефективності та 

енергозабезпечення.
У 2016 р., за даними Державної служби 

статистики України, структура загального пер-
винного постачання енергоресурсів характе-
ризувалася високою часткою природного газу 
(23,99%, 15,2 млн. т н. е.). Частка атомної 
енергетики становила 33,3% (21,2 млн. т н. е.); 
вугілля – 31,8% (20,1 млн. т н. е.); сирої нафти 
та нафтопродуктів – 3,6% (2,3 млн. т н. е.); 
біомаси (біомаса, паливо та відходи) – 5,1% 
(3,3 млн. т н. е.); ГЕС – 1,0% (0,6 млн. т н. е.); тер-
мальної енергії (термальна енергія довкілля 
та скидні ресурси техногенного походження) – 
0,9% (0,5 млн. т н. е.) та вітрової і сонячної 
енергії разом – 1,0% (0,7 млн. т н. е.). Сумарна 
частка всіх відновлювальних джерел енергії 
становила 3,6 млн. т н. е., або лише 3,9% [13]. 
З огляду на обмеженість природних ресурсів в 
Україні, у 2016 р. показник імпортозалежності 
з урахуванням постачання ядерного палива 
становив 51,6%, що є ризиком для енергетич-
ної безпеки. 

Проект Нової енергетичної стратегії Укра-
їни до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» [14] передбачає 
стале розширення використання всіх видів 
відновлюваної енергетики, яка стане одним з 
інструментів гарантування енергетичної без-
пеки держави. У коротко- та середньостро-
ковому горизонті (до 2025 р.) ЕСУ прогнозує 
зростання частки відновлюваної енергетики 
до рівня 12% від ЗППЕ та не менше 25% – до 
2035 р. (включаючи всі гідрогенеруючі потуж-
ності та термальну енергію) (табл. 1). 

Слід зазначити, що напрями розвитку енер-
гетики України співзвучні з тенденціями в енер-
гетичному секторі ЄС та відповідають крите-
ріям стійкого розвитку. Директива ЄС 2009/28/ 
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Таблиця 1
Структура загального первинного постачання енергоресурсів України, %

Найменування джерел 
первинного постачання енергії

2020 р.
(прогноз)

2025 р.
(прогноз)

2030 р.
(прогноз)

2035 р.
(прогноз)

Вугілля 22,0 16,1 14,3 12,5
Природний газ 29,3 31,0 30,8 30,2
Нафтопродукти 11,5 9,2 8,2 7,3
Атомна енергія 29,3 32,2 29,7 25,0
Біомаса, біопаливо та відходи 4,9 6,9 8,8 11,5
Сонячна та вітрова енергія 1,2 2,4 5,5 10,4
ГЕС 1,2 1,1 1,1 1,0
Термальна енергія 0,6 1,1 1,6 2,1
Всього 100 100 100 100
У т. ч. викопні ресурси 92 88 83 75
У т. ч. відновлювані ресурси 8 12 17 25

Таблиця 2
Структура відновлюваних джерел енергії в Україні та країнах ЄС-28 у 2016 р., %

Відновлювальні джерела енергії Країни ЄС-28 Україна
Біомаса та відходи 73,9 62,0
Сонячна та вітрова енергетика 15,3 15,2
Гідроенергетика 10,0 15,2
Геотермальна енергетика 0,8 7,6

Джерело: за даними сайту file:EurObservER-Annual-Overview-2017-EN%20

«Про сприяння використанню енергії з віднов-
люваних джерел» створила основу для про-
сування відновлюваних джерел енергії у ЄС 
та встановила обов'язкові національні цільові 
показники, а саме: до 2020 р. частка відновлю-
ваних джерел енергії у кінцевому споживанні 
енергії у середньому в ЄС-28 має досягти 20%, 
у тому числі у транспорті – 10% [15].

Більше того, нарощування частки вико-
ристання відновлюваних джерел енергії й 
надалі залишатиметься одним зі стратегічних 
завдань економічного розвитку Євросоюзу. 
Держави – члени ЄС уже домовилися про 
новий цільовий індикатор використання від-
новлюваних джерел енергії у кінцевому спо-
живанні енергії, який має у 2030 р. досягти 
щонайменше 27%.

За останніми даними Євростату, у країнах 
ЄС-28 у 2016 р. частка відновлюваних дже-
рел енергії у валовому кінцевому споживанні 
енергії становила 17%, тобто впродовж остан-
нього десятиліття зросла у два рази. Най-
більше зростання частки відновлювальної 
енергії за період із 2005 по 2016 р. спостеріга-
ється в Естонії (19 п.), Данії (18,9 п.) та Литві 
(17,2 п.). Вони контрастують із найнижчим 
досягненням у Португалії (3 п.), Нідерландах 
(3 п.), Ірландії (3,3 п.), Люксембурзі (3,7 п.) та 
Польщі (4,5 п.).

У розрізі країн ЄС-28 відзначається широка 
амплітуда частки відновлюваних джерел 
енергії у валовому споживанні енергії: від 
5,4% у Люксембурзі до 53,8% у Швеції.

Що стосується структури відновлюваних 
джерел енергії в ЄС та в Україні, то значну 
частку займає енергія від переробки біомаси 
та відходів – 73,9% (табл. 2).

Ще один аспект, який необхідно розглядати 
під час виробництва відновлюваних джерел 
енергії як в Україні, так і в країнах ЄС-28, – це 
соціальний аспект, оскільки відбувається зрос-
тання зайнятості населення у процесі вироб-
ництва енергії, створення сервісних компаній, 
виробництва технологічного та енергетичного 
обладнання, заготівлі сировини тощо. Можна 
припустити, що поширення технологій віднов-
люваної енергетики призведе не тільки до збіль-
шення зайнятості в абсолютному вимірі, а й до 
зменшення зайнятості на одиницю продукції, що 
означає підвищення продуктивності праці та, як 
наслідок, зменшення собівартості одиниці.

Розглянемо зайнятість працівників по галу-
зях відновлювальної енергетики в країнах 
ЄС-28 у 2016 р.

Вплив індустрії відновлюваної енергетики 
на ринок праці можна спостерігати за масш-
табами всіх країн Європейського Союзу. Так, у 
ЄС сектор відновлюваної енергетики в 2016 р. 
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Таблиця 3
Зайнятість працівників по галузях відновлювальної енергетики в країнах ЄС-28 у 2016 р.

Галузь енергетики
Вироблено 

енергії,
млн. т н. е.

Кількість 
зайнятих 

працівників, осіб

Кількість працівників 
на одиницю 

виробленої енергії
Гідроенергетика 30053,0 46150 1,54
Вітроенергетика 24491,8 332350 13,57
Сонячна енергетика 9279,8 148050 15,95
Тверда біомаса 7800,9 314700 40,34
Біопаливо 13239,3 95900 7,24
Геотермальна енергетика 8607,1 110900 12,88
Інші відновлювальні види 
енергії 8100,4 91000 112,34

Разом 101572,3 1139050 203,86
Джерело: за даними сайту file:EurObservER-Annual-Overview-2017-EN%20

забезпечив працевлаштування 1 139 050 осіб. 
При цьому на одиницю виробленої енергії 
зайнято від 1,54 особи в галузі гідроенер-
гетики до 40,34 особи під час виробництва 
енергії з твердої біомаси. Слід зазначити, що 
зайнятість працівників у різних галузях віднов-
лювальної енергетики є нерівномірною і має 
різні тенденції зростання по роках. Ці тенден-
ції зайнятості можуть бути пов'язані з низкою 
основних чинників. Наприклад, падіння витрат 
та сприятлива політика в деяких країнах сти-
мулювали розвиток поновлюваних джерел 
енергії та призвели до створення робочих 
місць. Проте ці позитивні зміни були змінені 
за рахунок зменшення інвестицій, підвищення 
автоматизації та змін політики, що призвело до 
втрати робочих місць на деяких великих рин-
ках, включаючи Бразилію, Японію, Німеччину 
та Францію. Очікується, що і в Україні розви-
ток відновлювальної енергетики призведе до 
збільшення кількості робочих місць на оди-
ницю енергії, ніж сектор вугільної енергетики в 
наступні десятиліття, особливо після реструк-
туризації зайнятості у видобутку вугілля. 

Дослідимо тенденції та перспективи у фор-
муванні ринку праці в розрізі різних галузей 
відновлювальної енергетики в країнах ЄС-28. 
Так, вітроенергетика робить важливий внесок 
у соціально-економічні показники в ЄС. У цій 
галузі в 2016 р. було зайнято 332 350 осіб (у 
2015 р. – 315 900 осіб). У перспективі очіку-
ється три основні види діяльності в галузі 
вітроенергетики: розроблення та запуск нових 
установок, експлуатація та технічне обслуго-
вування для існуючих і знову встановлених 
турбін, виробництво та торгівля обладнання 
для відновлюваної енергетики. 

У галузі гідроенергетики спостерігається 
скорочення зайнятих працівників, що пояс-

нюється зменшенням потреби в робочій силі 
для установки гідропотужностей. Зменшенню 
зайнятих також сприяють численні обме-
ження щодо екологічних наслідків.

Значний потенціал спостерігається у роз-
витку біоенергетики, що сприяє зростанню 
рівня зайнятості.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
розвиток відновлювальної енергетики пози-
тивно впливатиме на ринок праці в країнах. 
Разом із тим на деяких енергетичних ринках 
посилена інтеграція відновлюваної енергії в 
мережу вже створює фінансові проблеми для 
діючих виробників, що працюють на викоп-
ному паливі. Наприклад, зайнятість у вугіль-
ній промисловості в усьому світі зменшується 
через кілька чинників, таких як закриття елек-
тростанцій, надмірні потужності та поліпшені 
технології видобутку корисних копалин.

Висновки з цього дослідження. Прове-
дене дослідження показує, що як у країнах 
ЄС-28, так і в Україні сектор відновлюваних 
джерел енергії створює різноманітні робочі 
місця у виробництві, наданні послуг та будів-
ництві, що вимагає різноманітної кваліфікації 
та навичок. Його розвиток не тільки збільшує, 
а й поліпшує якість робочих місць у промис-
ловості. Разом із тим спостерігається тен-
денція до скорочення зайнятості в галузях 
не відновлювальної енергетики. Внаслідок 
несприятливого регуляторного середовища 
ця тенденція, ймовірно, триватиме протягом 
наступних кількох років. Збільшення зайня-
тості вимагає нового імпульсу інвестицій. 
У наступному десятилітті динаміка робочих 
місць, створених сектором відновлюваль-
ної енергетики, визначатиметься, головним 
чином, за розміром витрат та впливом на 
навколишнє середовище.
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