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Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у країнах 
Центральної та Східної Європи. Серед регіональних лідерів у вітровій енергетиці 
виділяються країни, що мають вихід до моря.  
Серед світових лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, Західної Європи, що 
активно розвивають офшорну вітрову енергетику. Перевагою офшорної вітроенергетики 
є більш сильні та стабільні вітрові потоки. Це надає можливість отримувати вищий 
коефіцієнт використання встановленої потужності вітроенергетичного обладнання. 
Вітроенергетика України за ефективністю роботи поступається провідним країнам у 
даній галузі, але має гарні перспективи для подальшого розвитку у разі виконання певних 
умов. Підвищення ефективності роботи вітроенергетики України можна досягти при 
переході до розвитку офшорної вітроенергетики та завдяки використанню 
вітроустановок з більшою одиничною потужністю. 
 
The article provides a comparative analysis of the efficiency work of wind power in countries of 
Central and Eastern Europe. Countries with access to the sea are leaders in wind power among 
the countries of the region. Western European countries that are developing offshore wind power 
are world leaders in this field. 
The advantage of offshore wind power is stronger and more stable winds. This provides the 
opportunity to receive a higher utilization rate of installed power of wind energy equipment. The 
efficiency of Ukrainian wind power inferior to leading countries in this field, but it has good 
prospects for further development if certain conditions will be done. Improving efficiency of the 
wind power industry in Ukraine can be achieved in the transition to the development of offshore 
wind power and through the use of wind turbines with a higher unit capacity. 
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Постановка проблеми. Протягом ХХІ ст. більшістю країн світу значна увага приділяється розвитку 
альтернативної енергетики, що зумовлено, насамперед, вичерпністю традиційних енергетичних ресурсів, 
шкідливим впливом на екологію, до чого призводить робота енергетичних об’єктів традиційної енергетики. 

Першими до активного розвитку альтернативної енергетики долучилися країни Західної Європи, 
наразі, найбільш активно альтернативна енергетика розвивається у країнах Азії. Серед різних напрямів 
альтернативної енергетики найбільшу частку займає вітроенергетика, оскільки вона може забезпечити більш 
дешеве виробництво електроенергії порівняно з іншими видами альтернативної та, навіть, традиційної 
енергетики. 

Однак, основна увага зосереджується на введені нових енергетичних потужностей, а ефективність 
використання новостворених енергетичних об’єків відходить на другий план. Це не завжди сприяє 
ефективному використанню кошів інвестованих у енергетичні об’єкти. Саме це зумовлює необхідність 
приділяти більшу увагу ефективності використання встановлених енергетичних потужностей, та визначити 
можливі напрями її подальшого підвищення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток вітроенергетики аналізується у щорічних 
статистичних звітах міжнародних організацій: Всесвітня вітроенергетична асоціація (The World Wind Energy 
Association (WWEA)) [1], Глобальна рада з вітрової енергетики (Global Wind Energy Council (GWEC)) [2], 
Європейської асоціації вітроенергетики (The European Wind Energy Association (EWEA)) [3], Міжнародного 
агентства з відновлювальної енергії (International Renewable Energy Agency (IRENA)) [4]. У цих дослідженнях 
аналізуються обсяги введених потужностей по окремим регіонам та країнам. У щорічних статистичних звітах 
британської нафтової компанії BP, окрім введених потужностей, наводяться обсяги споживання 
електроенергії виробленої у вітроенергетиці по регіонам та країнам [5]. Українська вітроенергетична 
асоціація (Ukrainian Wind Energy Association (UWEA)) наводить статистику по введеним потужностям, 
розподілу їх за областями України, об’єктах, що знаходяться у стадії спорудження [6]. Але у жодному із 
зазначених джерел не досліджується ефективність роботи вітрової енергетики, що і зумовлює актуальність 
проведення цього дослідження. 

Мета статті є порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у країнах Центральної та 
Східної Європи. Завданнями статті є дослідження ситуації у вітроенергетиці країн Центральної та Східної 
Європи, порівняння ситуації зі світовими лідерами за ефективністю вітроенергетики, можливість 
використання їхнього позитивного досвіду у роботі вітроенергетики України. 

Методологічну основу становлять методи дослідження вітроенергетичного потенціалу території, 
статистичного дослідження, порівняльного аналізу, логічного узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши статистичні звіти WWEA [1], GWEC [2], EWEA [3], 
IRENA [4], BP [5] проведемо порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики країн Центральної 
та Східної Європи. Головним чином інформація, що наводиться у цих статистичних звітах стосується обсягів 
введених потужностей у світі загалом, а також по окремим регіонам та країнам. Деякий обсяг інформації 
стосується подальшого розвитку вітроенергетики, але він також характеризує лише можливі обсяги введення 
потужностей у найближчі роки. Інформації, яка б характеризувала подальшу роботу встановленого 
обладнання, у цих дослідженнях не наводиться. У звіті WWEA [1, с. 8 – 9] зазначається загальна встановлена 
потужність на кінець 2016 р. (486 661 МВт), нова встановлена потужність за 2016 р. (51 403 МВт), 
середньорічний темп зростання встановленої потужності у 2016 р. (11,8 %) та країни, що отримують 
найбільшу частку електроенергії за рахунок вітроенергетики (Данія понад 40 % та Німеччина, Ірландія, 
Португалія, Іспанія, Швеція, Уругвай). Звіт GWEC [2, с. 25 – 70] описує розвиток вітроенергетики у окремих 
країнах зосереджуючи увагу на загальному обсягу введених потужностей та нових введених потужностях за 
останній рік. Європейська асоціація вітроенергетики (EWEA) у своєму звіті наводить загальні та нові обсяги 
введених потужностей по окремим країнам Європи [3, с. 8 – 10, 18 – 20], порівняння введених 
вітроенергетичних потужностей з іншими видами генерації [3, с. 11 – 14], частку електроенергії, що 
генерується за рахунок вітроенергетики у окремих країнах Європи [3, с. 21], обсяг коштів вкладених у 
вітроенергетику у порівнянні з іншими видами генерації [3, с. 23 – 24]. У статистичному звіті британської 
нафтової компанії BP [5] наводиться інформація стосовно введених потужностей та обсягів споживання 
електроенергії, що вироблена за рахунок енергії вітру. 



Аналізуючи статистичну інформацію у цих звітах можна робити висновки про наявний потенціал 
вітроенергетики відповідних країн щодо виробництва електроенергії, але не можна зробити висновок 
наскільки ефективно використовується встановлене обладнання та чи можна підвищити ефективність його 
використання і за рахунок яких заходів цього досягти. 

Для визначення ефективності використання встановленої потужності потрібно розрахувати 
відношення виробленої чи спожитої електроенергії до встановленої потужності вітроустановок. Співставимо 
обсяги спожитої електроенергії (кВт·год), що наводяться у звіті британської нафтової компанії BP [5] з 
встановленою потужністю вітроустановок (кВт) зі звіту EWEA [3, с. 8 – 10], який надає найбільш детальну 
інформацію порівняно з іншими джерелами. Максимальне значення цього числа може становити 8 760 
кВт·год/кВт (24 год за добу помножити на 365 діб за рік) чи 8 784 кВт·год/кВт у високосному році. Якщо 
отримане число розділити 8 760 кВт·год/кВт (8 784 кВт·год/кВт) та помножити на 100 % отримаємо частку 
(відсоток) використання встановленої потужності. 

Для порівняння обрано країни Центральної та Східної Європи, які так само як і Україна, мають 
значну залежність від імпорту традиційних енергетичних ресурсів з-за кордону та можуть її зменшити за 
рахунок ефективного розвитку вітроенергетики на власній території. У табл. 1 наведено інформацію стосовно 
встановленої потужності вітроенергетики країн Центральної та Східної Європи. 
 

Таблиця 1.  
Встановлена потужність електростанцій у вітровій енергетиці країн Центральної та Східної Європи  

Країна 
Загальна встановлена 
потужність у 2015 р., 

МВт 

Нова встановлена 
потужність у 2016 р., 

МВт 

Загальна встановлена 
потужність у 2016 р., 

МВт 
Болгарія 691 0 691 
Хорватія 387 34 422 
Чехія 281 0 281 
Естонія 303 7 310 
Угорщина 329 0 329 
Латвія 62 2 64 
Литва 315 178 493 
Польща 5 100 682 5 782 
Румунія 2 976 52 3 028 
Словаччина 3 0 0 
Словенія 3 0 3 
Сербія 10 0 10 
Білорусь 3 0 3 
Росія 15 0 15 
Україна 514 12 526 

(розраховано на основі [3, с. 8 – 10]) 
 

Щоб отримані результати були більш достовірними звернемо увагу на нову встановлену потужність у 
2016 р. Обсяг та частка нових введених потужностей були значними у Литві (178 МВт, зростання на 56,5 % 
до попереднього року), Польщі (682 МВт, 13,4 %), Хорватії (34 МВт, 8,8 %). Також, нові введені потужності 
були у Румунії (52 МВт, 1,7 %), Україні (12 МВт, 2,3 %) та Естонії (7 МВт, 2,3 %). Оскільки точні дані про 
введення нових потужностей протягом року відсутні та визначити, скільки часу вони працювали, неможливо, 
будемо вважати, що вводилися вони рівномірно. Таким чином введену потужність на кінець 2016 року 
зменшимо на половину нової введеної потужності за 2016 рік. Це надасть можливість більш об’єктивно 
порівняти ефективність роботи вітроенергетики країн, що вводили нові потужності у 2016 р. та тих країн, у 
яких нових потужностей за цей рік введено не було. 

Результати розрахунків наведено у табл. 2. У Словаччині, Словенії, Сербії, Білорусі, Росії вітрова 
енергетика знаходиться на початковій стадії розвитку. Дані про обсяги виробництва (споживання) 
електроенергії у вітроенергетиці відсутні. Та й встановлена потужність у 3 МВт (Словаччина, Словенія, 
Білорусь) може бути забезпечена лише однією вітроустановкою. Тож, порівнювати ефективність її роботи з 
країнами з більш розвинутою вітроенергетикою наразі недоцільно. 
 

 
 
 



Таблиця 2.  
Ефективність використання встановленої потужності електростанцій у вітровій енергетиці країн 

Центральної та Східної Європи у 2016 р.  

Країна 

Частка е/е 
виробленої у 

вітроенергетиці, 
% 

Виробництво е/е у 
вітроенергетиці, 
млн кВт·год 

Ефективність 
використання, 
кВт·год/кВт 

Частка 
використання 
встановленої 
потужності, % 

Болгарія 4,0 1 804,0 2 610,7 29,7 
Хорватія 3,3 336,6 831,1 9,5 
Чехія 0,8 666,4 2 371,5 27,0 
Естонія 7,3 854,1 2 786,6 31,7 
Угорщина 1,6 504,0 1 531,9 17,4 
Латвія 1,6 94,4 1 498,4 17,1 
Литва 10,6 455,8 1 128,2 12,8 
Польща 7,1 11 828,6 2 174,0 24,7 
Румунія 12,5 8 100,0 2 698,2 30,7 
Україна 0,61 998,6 1 920,3 21,9 

(розраховано на основі [3, с. 8 – 10; 5]) 
 

За результатами розрахунків найвищу ефективність використання встановленої потужності мають 
Естонія (2 786,6 кВт·год/кВт та 31,7 %), Румунія (2 698,2 кВт·год/кВт та 30,7 %) та Болгарія (2 610,7 
кВт·год/кВт та 29,7 %). У перших двох країн частка використання встановленої потужності перевищує 30 %, 
а у Болгарії майже досягає цього показника. Ефективність використання встановленої потужності 
вітроенергетики у трійки лідерів серед країн Центральної та Східної Європи наближається до найкращих 
результатів серед країн Західної Європи, які, наразі, відносяться до загальносвітових лідерів за цими 
показниками. Так, у Великобританії у 2015 р. ці показники становили 2 976,1 кВт·год/кВт та 34,0 %, а у Данії 
2 945,4 кВт·год/кВт та 33,6 %. 

Серед інших країн Центральної та Східної Європи частку використання встановленої потужності 
понад 20 % мають: Чехія (2 371,5 кВт·год/кВт та 27,0 %), Польща (2 174,0 кВт·год/кВт та 24,7 %), Україна 
(1 920,3 кВт·год/кВт та 21,9 %). Отримані показники по Україні дещо знизилися, що пов’язано з втратою 
об’єктів відновлювальної енергетики у Криму та на окупованій частині Донецької та Луганської областей. 
Також, не всі вітроенергетичні об’єкти України, що знаходяться не суміжних територіях, працювали 
протягом всього року. 

За дослідженням IRENA (Cost competitive renewable power generation: potential across SEE), які 
приводить UWEA [6, с. 12] найвищий потенціал розвитку вітроенергетики серед країн регіону мають країни з 
виходом до моря. Досвід вище зазначених, Великобританії та Данії, свідчить про можливість отримати вищу 
ефективність роботи вітроенергетики при розміщені вітроустановок на морському узбережжі, а ще краще, на 
морському шельфі (офшорна вітроенергетика). Ці дві країни, а також Німеччина, є лідерами з розвитку 
офшорної вітроенергетики серед країн Європи та світу, загалом. За рахунок більш потужних вітрових потоків 
та відсутності перешкод (нерівності рельєфу, дерева, будівлі, інші інфраструктурні об’єкти) частка 
використання встановленої потужності в офшорній вітроенергетиці може досягати показника 40 – 45 %, що 
наближається до відповідних показників у тепловій енергетиці (40 – 50 %, а в Україні декілька останніх років 
не вище 30 %).  

Україна маючи вихід до Чорного та Азовського морів, а також великі внутрішні водойми 
(водосховища на р. Дніпро) може суттєво підвищити ефективність використання встановленої потужності 
власних вітроенергетичних об’єктів у разі їхнього спорудження на водоймах. Іншим позитивним напрямом є 
наявність власної виробничої бази з виробництва вітроустановок «мегаватного» класу. Так, на 
Краматорському заводі важкого машинобудування, що належить компанії «Фурландер Віндтехнолоджі», 
налагоджено виробництво вітроустановок одиничною потужністю 2 МВт, 2,5 МВт, 3,2 МВт. Протягом 2018 
р. має бути розпочато виробництво вітроустановок одиничною потужністю 3,5 МВт, а у 2019 р. – 4 МВт [6, с. 
18 – 19]. Європейський та світовий досвід роботи вітроенергетики свідчить, що перехід на використання 
вітроустановок з більшою одиничною потужністю призводить до підвищення ефективності роботи 
вітроенергетики. 

Висновки. Проведено аналіз ефективності роботи вітроенергетики у країнах Центральної та Східної 
Європи, серед яких найвищої ефективності досягнуто у країнах з виходом до моря: Естонія (2 786,6 
кВт·год/кВт та 31,7 %), Румунія (2 698,2 кВт·год/кВт та 30,7 %). Вітроенергетика України за ефективністю 
роботи (1 920,3 кВт·год/кВт та 21,9 %) поступається цим країнам. Якщо порівнювати ефективність роботи 



української вітроенергетиками з країнами, що вийшли з колишнього СРСР, то вона поступається лише 
Естонії та, не дивлячись на певні труднощі, продовжує розвиток власної вітроенергетики. Подальше 
підвищення ефективності роботи вітроенергетики Україні можна досягти за рахунок спорудження нових 
вітроенергетичних об’єктів на водоймах та поступового переходу до використання вітроустановок з більшою 
одиничною потужністю, що дозволяє зробити власна виробнича база. 

Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на дослідженні ефективності роботи окремих 
вітрових парків, хоча така інформаціє їх власниками може розглядатися, як комерційна таємниця і бути 
відсутньою у вільному доступі. Перспективним є дослідження можливостей поєднання роботи 
вітроенергетики з іншими видами генерації, що надасть можливість більш стабільного постачання 
електроенергії до споживача. 
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