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http://euinfocenter.rada.gov.ua/


2 
 

Резюме 

Ключовою директивою Європейського Союзу із використання відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) є Директива 2009/28/EC.1 Директива встановлює загальні межі для 

розвитку енергетики з відновлюваних джерел з метою досягнення спільної цілі щодо 

частки цієї енергії у кінцевому споживанні енергії (електроенергія, опалення та 

охолодження) та для підвищення частки енергії з відновлюваних джерел, що 

споживається в транспортному секторі. Кожна держава–член ЄС має свої індивідуальні 

цілі, але спільна мета — досягти близько 20 % енергії з відновлюваних джерел у 

валовому кінцевому споживанні енергії ЄС у 2020 році. 

Таблиця 1. Національні цілі розвитку ВДЕ у країнах ЄС2 

Країна Частка ВДЕ в енергетичному 
балансі на 2005 р., % 

Частка ВДЕ в енергетичному 
балансі на 2020 р., % 

Австрія 23,3 34 

Бельгія 2,2 13 

Болгарія 9,4 16 

Данія 17 30 

Естонія 18 25 

Іспанія 8,7 20 

Литва 15 23 

Німеччина 5,8 18 

Польща 7,2 15 

Словенія 16 25 

Угорщина 4,3 13 

Фінляндія 28,5 38 

 

Існує багато механізмів стимулювання розвитку «зеленої» енергетики. У державах-

членах ЄС застосовуються такі основні підходи: 

1. Пільгові системи («зелені» тарифи та надбавки), які базуються на інструментах 

ціноутворення. Уряд фіксує ціну, ринок вирішує кількість 

2. Регулювання квотами із застосуванням системи зелених сертифікатів, яке 

базується на кількісному принципі. Уряд фіксує кількість, ринок встановлює ціну 

Вказані інструменти можуть бути використані в різних формах. Практично всі держави-

члени ЄС застосовують одночасно декілька моделей підтримки, з яких одна-дві є для 

країни основними. У багатьох випадках пільгові системи доповнюються іншими 

інструментами політики, наприклад інвестиційними грантами.3 

 «Зелений» тариф. «Зелений» тариф являє собою спеціально підвищений тариф на 

електроенергію, за яким виробник гарантовано може її продати. Зазвичай він 

встановлюється на довготривалий період з поступовим зменшенням його 

                                                           
1 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources 
and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2NXk98a 
2 Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2Nv5fou 
3 Кращі європейські практики реалізації вимог Директиви 2009/28/ЄС щодо заохочення використання відновлюваних джерел енергії 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.reee.org.ua/assets/2014/09/best-european-practices.pdf 
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величини і диференціюється для різних технологій і потужностей установок 

(Німеччина, Австрія, Данія, Франція).4 

 Квотування. Регулятор встановлює певну мінімальну частку «зеленої» 

електроенергії, яка має бути в загальній структурі електроенергії. При цьому 

регулятор накладає зобов'язання з використання «зеленої» електроенергії 

шляхом встановлення відповідних квот. Система таких квот часто поєднується з 

використанням «зелених» сертифікатів (Швеція, Польща, Італія, Румунія, Бельгія). 

 «Зелені» сертифікати. Зобов'язана за квотою сторона видає відповідний 

сертифікат на обсяги виробленої електроенергії. Якщо виробляється більше 

«зеленої» енергії, ніж передбачено квотою, виробник може продати ці обсяги за 

сертифікатом іншому суб'єкту, який ще не виконав свої зобов'язання за квотами.5 

Таблиця 2. Зелені тарифи в Україні та деяких країнах ЄС6 

У розглянутих країнах також поширені тарифні аукціони, на яких потенційні виробники 

«зеленої» електроенергії пропонують тарифи, за якими вони готові продавати енергію з 

новозбудованих потужностей.7  

У 2015 році Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії8 розробила 

рекомендації для розроблення аукціонів з відновлювальної енергетики, що визначають 

основні елементи формування цього механізму стимулювання: 

1. Запит на лот (визначення обсягів і виду генерацій або їх кількісний розподіл, 

відповідно до яких буде відбуватися аукціон) 

2. Кваліфікаційні вимоги (мінімальний рівень вимог до майбутніх учасників аукціону) 

3. Вибір переможця (визначення процедури збору заявок та критеріїв, за якими 

відбувається вибір переможця) 

                                                           
4 Гелетуха Г., Желєзна Т., Дроздова О. Аналіз механізмів стимулювання розвитку «зеленої» електроенергетики в Європейському Союзі 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://biomass.kiev.ua/images/library/articles/analysis-of-subsidy-systems.pdf 
5 Альтернативна енергетика: міжнародний досвід, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2zNCcKW 
6 Тарифи для підтримки «зеленої енергетики» [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/84623/Doroge_zadovolenna_Nynishni_taryfy_dla_pidtrymky_zelenoji/ 
7 «Зелена» революція в Україні [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/16/634141/ 
8 International Renewable Energy Agency [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.irena.org/  
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4. Відповідальність за реалізацію (встановлення спеціальних правил для досягнення 

високого рівня реалізації проектів, що перемогли на аукціоні)9 

Діаграма 1. Кількість країн, які використовують інструменти стимулювання ВДЕ10  

 

Розглянуті країни використовують одночасно різні інструменти стимулювання ВДЕ. 

Поєднання різних підходів підтримує розвиток сфери без значних ризиків. 

Федеративна Республіка Німеччина 

1. Законодавче регулювання 

У 1990 році було прийнято Закон «Про постачання електроенергії в мережу», який 

зобов'язував постачальників купувати електроенергію з поновлюваних джерел за 

фіксованою ціною. У 2000 році було прийнято Закон «Про відновлювані джерела енергії» 

(Erneuerbare-Energien-Gesetz). Закон було прийнято з метою забезпечення сталого 

розвитку енергопостачання та збільшення частки енергії з ВДЕ у загальному обсязі 

електропостачання до 40-45% у 2025 році та до 55-60% у 2035 році.11  

2. «Зелений» тариф 

У 2000 році було введено диференційований «зелений» тариф. Тариф має тенденцію до 

зниження з роками.12 Для електростанцій до 100 кВт система підтримки заснована на 

пільговому тарифі, який оператор мережі виплачує операторам електростанцій. 

Електростанція має зобов’язання надавати електроенергію в мережу в ті місяці, в які 

було отримано фінансову підтримку. Цим електростанціям не дозволено брати участь у 

торгах на ринку електроенергії. Сума тарифу законодавчо визначена та звичайно 

виплачується на період до 20 років. Електростанції зі спроможністю вище 100 кВт 

можуть отримати підтримку у вигляді пільгового тарифу як виняток.13 

                                                           
9 Renewable Energy Auctions — A Guide to Design [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2LpjQkS  
10 Renewable Energy Auctions — A Guide to Design [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2LpjQkS 
11 § 1 Zweck und Ziel des Gesetzes [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.buzer.de/s1.htm?g=eeg+2014&a=1 
12 Кращі європейські практики реалізації вимог Директиви 2009/28/ЄС щодо заохочення використання відновлюваних джерел енергії 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.reee.org.ua/assets/2014/09/best-european-practices.pdf 
13 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 

жовтий – пільгові тарифи 

зелений – квотування 

фіолетовий – аукціони 
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Діаграма 2. Розміри «зеленого» тарифу та об’єм інвестицій в сонячну енергетику14 

 

3. Система тарифних аукціонів 

Механізм аукціонів запрацював на постійній основі з 2015 року. У Німеччині діють дві 

системи паралельно: країна виконує свої зобов’язання по «зеленому» тарифу для 

«старих» станцій, а для нових пропонує аукціони. Вітрові та сонячні проекти від 750 кВт, 

електростанції біомаси від 150 кВт та існуючі електростанції біомаси повинні брати 

участь у тендерних процедурах.15 

У 2014 році перший пілотний тендер було організовано на основі сонячних проектів для 

систем, що встановлені на землі. У 2017 році цю процедуру було розширено для інших 

технологій. Проекти з ВДЕ повинні брати участь у тендерному процесі для визначення 

суми премії, яка постійно змінюється залежно від ситуації на ринку, на період до 20 

років із дати введення в експлуатацію електростанції. Вибір базується на критерії 

найбільшої прибутковості проектів на торгах. Проводяться окремі тендери для кожної 

технології. Також проводиться спеціальний тендер для вітрової та сонячної енергії 

разом та тендери для інноваційних проектів.16 

Таблиця 3. Тендерні характеристики17,18 

Відбіркові 
критерії 

Береговий 
вітер 

 наявність дозволу, виданого Федеральним міністерством не пізніше 
ніж за 3 тижні до дедлайну тендеру 

 електростанції повинні бути внесені в реєстр не пізніше ніж за 3 тижні 
до дедлайну тендеру 

 гарантійний вклад, сума якого встановлюється шляхом множення 
суми в 30 євро за 1 кВт на передбачену виробничу спроможність 

 наявність гарантійного вкладу для офшорних вітряних проектів 
складає 100 євро за кожний встановлений кВт 

Сонячна  заявка повинна включати специфікацію будівель або землі, на якій 

                                                           
14 «Зелений» тариф для домогосподарств: український та світовий досвід [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2mxlKoE 
15 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 
16 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 
17 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 
18 Tenders (Sliding feed-in premium) [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2JGzSVT 
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енергія планується інсталяція 

 наявність гарантійного вкладу, сума якого встановлюється шляхом 
помноження суми в 50 євро за кВт на передбачену виробничу 
спроможність; гарантійний вклад може бути сплачено у 2 етапи 

Біомаса  наявність дозволу, виданого Федеральним міністерством або іншим 
компетентним органом влади щодо встановлення права на 
будівництво не пізніше ніж за 3 тижні до дедлайну тендеру 

 електростанції повинні бути внесені в реєстр не пізніше ніж за 3 тижні 
до дедлайну тендеру 

 наявність гарантійного вкладу, сума якого встановлюється шляхом 
множення суми в 60 євро за 1 кВт на передбачену виробничу 
спроможність 

Подання 
заявок 

Законодавчо не визначено процедури подання заявок. Федеральне агентство з 

мережевого забезпечення визначає формальні вимоги для подання заявок 

Тендерні 
обмеження 

Не визначено бюджетної межі для тендерів, але встановлено ціновий поріг. 

Береговий 
вітер 

Для 2017 року – 7,00 євроцента за 1 кВт/годину, починаючи з 2018 року 
ціна буде розраховуватися відносно до виграшних проектів 2017. 

Сонячна 
енергія 

Для 2017 року – ціновий поріг 8,91 євроцента за 1 кВт/годину, після 2017 
ціновий поріг для сонячної фотоелектрики буде встановлено на рівні 
місячної бази, яка також залежить від фактичної ставки реалізації за 
проекти сонячної фотоелектрики. 

Біомаса Для 2017 року ціновий поріг 14,88 євроцента за 1 кВт/годину, починаючи 
з 2018-го ціновий поріг буде розраховано відносно до виграшних 
тендерів 2017 року. 

Федеральне агентство з мережевого забезпечення анонсує проведення тендеру за 5-8 

тижнів до дедлайну подання заявок. Тендерна пропозиція містить інформацію щодо 

дедлайну подання заявок, обмеження за обсягами, ціновий поріг та специфіку 

тендерної процедури. Федеральне агентство з мережевого забезпечення несе 

відповідальність за тендерну процедуру від початку до її завершення.19 

Республіка Австрія 

1. Законодавче регулювання 

До прийняття Закону «Про зелену енергетику» (Ökostromgesetz)20 у 2002 році основним 

законодавчим документом у сфері ВДЕ був Закон «Про енергетичну лібералізацію», 

основу якого складали регуляторні моделі. Зокрема, малі гідроелектростанції з 

максимальною спроможністю в 10 МВт були правомочними щодо випуску зелених 

сертифікатів. Кожен постачальник/споживач повинні були купувати сертифікати.21 

2. «Зелений» тариф 

Законом «Про зелену електроенергію» було встановлено фіксований тариф за ВДЕ в 

розмірі 4,5 євроцента за 1 кВт/годину для енергетичних постачальників. При цьому 

зазначена вартість була вищою за середньоринкову (2,699 євроцента за 1 кВт/годину).  

                                                           
19 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 
20 Ökostromgesetz  [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uBt72Y 
21 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 
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Таблиця 4. Умови застосування пільгових тарифів22,23 

Вид енергії Умови для отримання 
пільгових тарифів 

Суми пільгових тарифів 

Енергія вітру Без обмежень Якщо заявку подано у 2017 році: 8,95 євроцента за 1 
кВт/годину 

Сонячна Виробнича 
спроможність повинна 
перевищувати 5 кВт 

Фотоелектричні інсталяції на дахах та фасадах зі 
спроможністю вище 5 кВт та до 200 кВт, якщо заявку 
подано до кінця 2016 року: 7,91 євроцента за 1 
кВт/годину. На додачу до пільгових тарифів 
використовуються субсидії на покриття до 40% 
інвестованих коштів (не більше ніж 375 євро за 1 кВт) для 
фотоелектричних інсталяцій на будинки. 

Геотермальна Електростанції повинні 
досягти рівня 
ефективності не менш 
ніж на 60% 

Якщо заявку подано у 2017 році: 7,36 євроцента за 1 
кВт/годину 

Гідроенергія Виробнича 
спроможність не 
повинна перевищувати 
2 МВт, поновлені ГЕЦ з 
підвищенням 
виробничої 
спроможності 
якнайменш на 15% 

Нові або поновлені ГЕЦ (< 2 МВт), які підвищили рівень 
ефективності не менш ніж на 50%: 

Якщо заявку подано у 2017 році: 4,82-10,25 євроцента за 
1 кВт залежно від кількості електроенергії, поданої до 
мережі. Крім того, поновлені гідроелектростанції (< 2 
МВТ) з рівнем підвищення ефективності до 15% також 
мають право на пільгові тарифи. 

Модернізація визначається інвестуванням як мінімум в 2 
з наступних компонентів: турбіни, пресова лінія, система 
водозбору, система водозливу тощо.  

Якщо заявку подано в 2017 році: 3,14-8,02 євроцента за 1 
кВт/годину залежно від кількості електроенергії, поданої 
до мережі 

Біомаса Електростанції повинні 
досягти рівня 
ефективності не менш 
ніж на 60% 

Тверда біомаса 

Якщо заявку подано в 2017 році: згідно з максимальною 
виробничою спроможністю 10,56-22 євроценти за 1 
кВт/годину. Якщо загальна встановлена спроможність 
перевищує 100 МВт (при цьому заявку подано в 2016 
році): згідно з максимальною виробничою спроможністю 
8,22-18,09 євроцента за 1 кВт/годину. 

Відходи з високою біогенною часткою 

Електростанції, які використовують відходи з високою 
біогенною часткою, мають право на знижений пільговий 
тариф, який застосовується для електростанцій твердої 
біомаси, зменшення тарифу складає від 25% до 40% 
залежно від критеріїв, визначених в Законі «Про зелену 
електроенергію». 

Для початково визначених джерел енергії тариф може 
бути зафіксований на рівні 4,75 євроцента за 1 кВт. Рідка 
біомаса: якщо заявку подано у 2017 році: 5,51 євроцента 
за 1 кВт/годину. 

 

                                                           
22 Зарубіжний досвід стимулювання відновлювальних джерел енергетики [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uE1A0w 
23 Feed-in tariff (ÖSG 2012) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.res-legal.eu/search-by-country/austria/single/s/res-
e/t/promotion/aid/feed-in-tariff-green-electricity-act/lastp/94/ 
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Королівство Данія 

1. Законодавче регулювання 

У 2006 році було прийнято Закон «Про постачання електроенергії» (Bekendtgørelse af lov 

om elforsyning), у 2009 році — Закон «Про відновлювальні джерела енергії» (Lov om fremme af 

vedvarende energi).24 

2. «Зелені» тарифи 

Розгляд заявок щодо «зелених» тарифів для систем відновлюваної енергетики 

припинився з початку 2017 року. Це відповідало планам Данії скасувати таку форму 

підтримки до кінця 2016 року.25 

3. Система тарифних аукціонів 

У Данії для офшорних вітрових парків передбачено механізм підтримки ВДЕ через 

систему аукціонів, тобто проведення торгів із визначення тарифу залежно від типу 

вітрового парку та дати введення в експлуатацію загалом та окремих вітрових турбін.  

Міністерство енергії, комунальних послуг та клімату може визначати критерії відбору, 

терміни, специфікувати тендерні пропозиції тощо. Крім того, у зазначеній системі 

аукціонів важливе значення має система штрафів.26  

Для участі в аукціонах необхідно мати дані про проведення попередніх досліджень 

щодо можливості встановлення вітрового парку, дозволи на будівництво 

електростанції та експлуатацію вітрового парку з визначенням загальної виробничої 

потужності.27 Компанія, яка бажає побудувати вітрову електростанцію, повинна подати 

пропозицію в рамках тендеру.28 

 

 

                                                           
24 Lov om fremme af vedvarende energi [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202152 
25 Denmark changing renewables support mechanisms [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2uTS74C 
26 Renewable Energy Auctions [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2Luvluz 
27 Renewable Energy Auctions [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2Luvluz 
28 Tenders for offshore wind parks [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.res-legal.eu/search-by-country/denmark/single/s/res-
e/t/promotion/aid/tenders-tenders-for-offshore-wind-parks/lastp/96/ 
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