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Зеленько О. О., Гуцан Т. Г., Осьмірко І. В. Воднева енергетика та перспективи її розвитку в економіці України
Метою статті є оцінка переваг і недоліків водневої енергетики та перспектив її розвитку в Україні. Виділено переваги водню, які обумовлюють 
розвиток водневої енергетики: зручність у використанні, безмежність запасів у навколишньому середовищі, енергоефективність. Також ви-
робництво «зеленого» водню є вирішенням проблеми з надлишковим виробництвом енергії альтернативною енергетикою та зручним способом 
балансування виробництва електроенергії в енергосистемі країн-виробників. До недоліків водневої енергетики віднесено таке: висока вартість 
виробництва «зеленого» водню на сучасному етапі розвитку енергетики; горючість і небезпечність при контакті з повітрям; значні технічні 
проблеми, які виникають при зберіганні та транспортуванні водню як енергоносія. Аналіз планів розвинених країн загалом і ЄС зокрема з розви-
тку водневої енергетики та їх реалізації свідчить, що політика національних урядів та ЄС привела до зростання обсягів інвестицій у галузь, збіль-
шення масштабів проєктів, що реалізуються та до здешевлення обладнання для виробництва «зеленого» водню. Проведений аналіз свідчить, 
що з урахуванням високих цін на енергоносії, здешевлення електроенергії з відновлювальних джерел енергії й обладнання для водневої енергетики 
водень стане конкурентоспроможним на 12 національних ринках до 2030 р., а в багатьох інших країнах – до 2050 р. Аналіз програм розвитку 
водневої енергетики ЄС свідчить про важливу роль України в розвитку відповідної галузі в Європі. Виділено такі перспективні ефекти для еконо-
міки України: зменшення залежності від імпорту традиційних енергоносіїв; підвищення збалансованості роботи енергетичної системи країни; 
можливість змінити роль газотранспортної системи України для енергетичного ринку Європи; створення нової експортної галузі за фінансової 
та технічної підтримки ЄС; створення внутрішнього ринку «зеленого» водню в країні та нових робочих місць.
Ключові слова: воднева енергетика, «зелений» водень, переваги та недоліки «зеленого» водню, стратегія ЄС з розвитку водневої енергетики, 
вплив на економіку України.
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Zelenko O. O., Gutsan T. G., Osmirko I. V. Hydrogen Energy and Potential for Its Development in the Economy of Ukraine
The purpose of the article is to assess the advantages and disadvantages of hydrogen energy and the prospects for its development in Ukraine. The advantages 
of hydrogen, which determine the development of hydrogen energy are allocated: ease of use, infinity of reserves in the environment, energy efficiency. Also, 
the production of «green» hydrogen is a solution to the problem of excessive energy production by alternative energy and a convenient way to balance electric 
energy production in the power system of the producing countries. The disadvantages of hydrogen energy include the following: the high cost of producing 
«green» hydrogen at the present stage of energy development; flammability and danger in contact with air; significant technical problems that arise during the 
storage and transportation of hydrogen as an energy carrier. The analysis of the plans of developed countries in general and the EU in particular for the devel-
opment of hydrogen energy and their implementation shows that the policies of national governments and the EU have led to an increase in investment in the 
industry, an increase in the scale of projects being implemented and a reduction in the cost of equipment for the production of «green» hydrogen. The carried 
out analysis shows that taking into account high energy prices, cheaper electric energy from renewable energy sources and equipment for hydrogen energy, 
hydrogen will become competitive in 12 national markets by 2030, and in many other countries – by 2050. The following promising effects for the Ukrainian 
economy are highlighted: reducing dependence on imports of traditional energy carriers; improving the balance of the country’s energy system; the opportunity 
to change the role of Ukraine’s gas transmission system for the European energy market; creation of a new export industry with financial and technical support 
from the EU; creation of a domestic market for «green» hydrogen in the country along with opportunity for new jobs.
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Забезпечення сталих темпів економічного зрос-
тання та більш високого рівня життя громадян 
країни в майбутньому неможливе без досягнен-

ня глобальних цілей сталого розвитку. Для України 
досягнення зазначеної мети означає забезпечення 
доступу до недорогих, надійних та екологічно чис-
тих джерел енергії. Також розвиток власних джерел 
енергії з такими характеристиками є надзвичайно ак-
туальним з огляду на залежність країни від імпорту 
традиційних енергоносіїв, що негативно впливає на 
динаміку національної економіки. 

Теоретичні та практичні питання, які пов’язані 
з виробництвом «зеленого» водню та розвитком 
відновлювальних джерел енергії розглядали у своїх 
роботах С.  Кудря, В. Будько, Л. Яценко, Л. Шинка-
ренко, М. Кузнецов, Г. Ковтун, Є. Полункін, М. Віда, 
М. Болл, М. Масита, Н. Бініта, З. Яакоб, Г. Марбан,  
Т. Вальдес-Соліс та ін. Питанням, що пов’язані з роз-
витком водневої енергетики, науковці приділяють 
увагу вже тривалий час, однак, з огляду на швидкі тем-
пи науково-технічного прогресу та політику націо - 
нальних урядів, яка спрямована на декарбонізацію 
економіки, зазначений напрям наукових досліджень 
потребує подальших досліджень, які враховувати-
муть останні зміни в зазначеному середовищі.

Виходячи із зазначеного вище метою статті 
є оцінка переваг і недоліків водневої енергетики та 
перспектив її розвитку в Україні.

Воднева енергетика розглядає комплекс питань, 
пов’язаних із отриманням, зберіганням і використан-
ням водню як енергоносія, у тому числі в енергосис-
темах з автономним енергозабезпеченням [1, с. 347].

Інтерес до водню з боку науковців та практи-
ків обумовлений його властивостями. Водень є дуже 
енергоємним: він горить за такої температури, що і 
природний газ, однак при згорянні на одиницю маси 
виділяється у 3,5 разу більше теплової енергії порів-
няно з нафтою та вугіллям. Його можна транспор-
тувати за допомогою трубопроводів, у ємностях для 
стисненого та зрідженого газу за дуже низьких тем-
ператур [6].

Фахівці виділяють такі переваги використання 
водню як джерела енергії:

 водень універсальний, екологічно чистий 
енергоносій;

 водень може зберігатися, транспортуватися 
та використовуватися різними способами;

 водень може замінити традиційне паливо в 
різних галузях економіки;

 виробництво водню може бути забезпечено 
на основі використання внутрішніх ресурсів 
країни;

 виробництво водню є способом акумуляції 
та зберігання енергії та вирішення проблеми 
створення балансових потужностей у віднов-
лювальній і традиційній енергетиці [1, с. 347].

Водень не зустрічається на землі в чистому ви-
гляді. Як правило, він вилучається за допомогою різ-
номанітних хімічних реакцій. У фаховій літературі з 
водневої енергетики водень поділяється на різні ко-
льори залежно від способу виробництва: 

 «зелений» – виробляється на основі викорис-
тання відновлювальних джерел енергії мето-
дом електролізу води;

 «блакитний» – виробляється з природного 
газу, при цьому шкідливі викиди уловлюють-
ся для повторного використання;

 «рожевий» або «червоний» – виробляється 
на основі використання атомної енергії;

 «сірий» – водень отримують шляхом конвер-
сії метану. У цьому випадку шкідливі речови-
ни викидаються в атмосферу;

 «коричневий» – водень отримують в резуль-
таті газифікації вугілля. Використання цього 
методу призводить до викидів парникових га-
зів [3]. 

Згідно з даними останніх досліджень, на тепе-
рішній час 99,6% водню виробляється «сірим» або 
«блакитним», створюючи при цьому значні викиди 
вуглецю [15]. 

Аналіз сучасних тенденцій на енергетичному 
ринку та ініціатив національних урядів, що 
спрямовані на розвиток «зеленої» енергети-

ки та досягнення вуглецевої нейтральності, свідчить, 
що фахівці розраховують у майбутньому на розвиток 
водневої енергетики саме на основі виробництва «зе-
леного» водню. 

Останніми роками воднева енергетика пере-
творилася на один із провідних напрямів розвитку 
енергетичної галузі, з яким у промислово розвине-
них країнах і в країнах, що розвиваються, пов’язують 
перспективи розвитку національних економік. Окрім 
намагання досягти вуглецевої нейтральності в най-

http://www.business-inform.net


БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’ 202222

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

www.business-inform.net

ближчі десятиліття, причини такого стану справ по-
лягають у стрімких темпах розвитку технологій від-
новлювальної енергетики та, зокрема, видобутку та 
використання «зеленого» водню.

У літературі, присвяченій водневій енергетиці, 
виділяють такі переваги виробництва та ви-
користання водню: 

 зручність у використанні. Широка електри-
фікація транспортної галузі, яка відбулася 
останніми роками, виявила, що авіацію, ван-
тажні та морські перевезення важко з техно-
логічної й економічної точок зору перевести 
на електричну тягу, оскільки в цих сегментах 
необхідно використовувати паливо з високою 
щільністю енергії. «Зелений» водень може за-
мінити традиційне паливо в таких випадках. 
Так, компанія Airbus відмовилася від вико-
ристання акумуляторів у літаках на користь 
використання водню [16]. Американська ком-
панія Nicola, яка проєктує та виробляє важкі 
комерційні автомобілі з нульовими викидами, 
оголосила про оновлення своєї програми ко-
мерційних вантажівок з водневими паливни-
ми елементами: оновлена вантажівка Nicola 
Two тепер матиме запас ходу до 900 міль та 
буде готова до серійного виробництва у 2024 р.  
[9]. Час заправки складає близько 20 хвилин, 
що швидше заправки важких дизельних ван-
тажівок та електромобілів. Ще одним мінусом 
електромобілів є вага акумуляторів, які значно 
збільшують масу вантажівки та, відповідно, 
зменшують її вантажопідйомність [5]. Важ-
ливий перспективний напрям використання 
водню – житлово-комунальне господарство. 
Використання водню для опалення будинків 
та приготування їжі, за розрахунками фахів-
ців Великої Британії, дозволить зменшити ви-
киди вуглецю при опаленні будинків на 73%. 
Перші проєкти в цьому напрямі почали вже 
реалізовуватися. Так, м. Лідс з 2026 р. починає 
перехід на використання водню в комуналь-
ному господарстві [17]; 

 запаси водню є безмежними. Оскільки водень 
зустрічається практично всюди, його мож-
на використовувати там, де він виробляєть-
ся. На відміну від електричних батарей, які 
не можуть зберігати велику кількість енергії 
тривалий час, водень можна виробляти, ви-
користовуючи надлишкову енергію відновлю-
вальних джерел енергії, та зберігати тривалий 
час у великій кількості;

 енергоефективність. Водень утримує в собі у 
3 рази більше енергії, ніж традиційне викопне 
паливо. Електростанція на викопному паливі 
має коефіцієнт корисної дії (ККД) від 33 до 
35%, сонячні батареї – 20%, вітрові електро-

станції – 40%, водневі паливні елементи ма-
ють ККД до 65% [3];

 виробництво «зеленого» водню є вирішенням 
проблеми з надлишковим виробництвом елек-
тричної енергії відновлювальними джерелами 
енергії. Виробництво водню в такому разі є 
важливою умовою підвищення ефективності 
відновлювальної енергетики та зручним спо-
собом балансування процесів виробництва та 
споживання енергії. Надлишки електроенергії 
можна перетворювати у водень та спалювати 
його, перетворюючи на енергію, коли виникне 
необхідність [1, с. 346; 2].

До недоліків водневої енергетики відносять:
 вартість «зеленого» водню. За переконан-

ням фахівців, перспективи розвитку водневої 
енергетики пов’язані зі здешевленням вироб-
ництва «зеленого» водню на основі електро-
лізу води. Основний шлях – це здешевлення 
вартості електролізерів та вартості електро-
енергії із відновлювальних джерел енергії;

 горючість. У порівнянні з бензином, природ-
ним газом, пропаном водень є набагато більш 
небезпечним при контакті з повітрям: по-
рушення герметичності ємностей або трубо-
проводів при зберіганні або транспортуванні 
може призвести до вибуху;

 зберігання або транспортування. Водень є 
дуже легким хімічним елементом, тому в пев-
ному об’ємі його міститься менше порівняно 
з традиційними видами палива. Властивості 
водню створюють технічні проблеми на шля-
ху його широкого застосування. Для вирі-
шення цієї проблеми водень перетворюють у 
рідкий або газоподібний стан. Його необхідно 
охолодити до –253 градусів за Цельсієм, щоб 
отримати у зрідженому стані, або стиснути до 
700 атмосфер, щоб можна було транспортува-
ти у стисненому стані [3].

Аналіз останніх тенденцій розвитку водневої 
енергетики свідчить про те, що все більше 
країн вирішують перейти до політики декар-

бонізації, використовуючи при цьому водень. Влітку 
2020 р. ЄС оприлюднив свою водневу стратегію, яка 
має на меті прискорений розвиток виробництва та 
використання водню як енергоносія. Згідно з планом 
ЄС «Green Hydrogen Investment and Support Report» 
заплановано нові інвестиції які, в кінцевому підсумку, 
сприятимуть створенню нової моделі енергетичного 
сектора країн ЄС: йдеться про створення системи ви-
робництва, зберігання та використання «зеленого» 
водню. План розроблено на основі дослідження по-
питу на «зелений» водень і можливостей країн това-
риства з його виробництва. 

Загальний обсяг інвестицій до 2030 р. оцінюєть-
ся у 430 млрд євро, обсяг необхідної підтримки з боку 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’ 2022 23
www.business-inform.net

ЄС – 145 млрд євро. На виробництво водню запла-
новані обсяги інвестицій становлять 220 млрд євро, з 
них 160 млрд євро – це інвестиції у виробництво вод-
ню на основі використанні відновлювальних джерел 
енергії (сонячні та вітрові електростанції), 120 млрд 
євро – інвестиції в розвиток інфраструктури та про-
єктів зі зберігання водню, 90 млрд євро – інвестиції у 
створення та розвиток суміжних виробництв, які ви-
робляють обладнання для виробництва, транспорту-
вання та використання водню. 

Масштабною запланована і підтримка з боку ЄС 
розвитку водневої енергетики: гранти та субсидії ви-
робникам водню становитимуть 95 млрд євро, на роз-
виток інфраструктури та проєків зі зберігання водню –  
15 млрд євро, створення допоміжних виробництв –  
35 млрд євро. Головна роль у фінансуванні розвитку 
водневої енергетики на початковому етапі відводить-
ся Європейському інвестиційному банку [12]. 

Німеччина, Іспанія, Португалія, Нідерланди, 
Фінляндія, Швеція, Польща також оприлюднили свої 
національні стратегії розвитку водневої енергетики у 
2020 р. Наприкінці 2020 р. – початку 2021 р. оприлюд-
нили свої стратегії уряди Китаю, Японії, Південної 
Кореї та Канади. Підтвердили свої наміри щодо де-
карбонізації національної економіки й у адміністрації 
Президента США [8]. 

Зазначені ініціативи мають наслідком зростан-
ня інвестицій у галузі. Згідно з доповіддю «Hydrogen 
insights» (січень 2021 р.), яку оприлюднив Hydrogen 
Council (глобальна ініціатива 123 провідних енерге-
тичних, транспортних, промислових та інвестицій-
них компаній з єдиним баченням розвитку водневої 
енергетики) спільно з консалтинговою компанією 
McKinsey&Company, станом на початок 2021 р. нара-
ховувалось більше ніж 200 проєктів у водневій енер-
гетиці. Якщо проєкти будуть реалізовані, то загальний 
обсяг інвестицій у виробництво «зеленого» водню пе-
ревищить 300 млрд дол. США. На рівні компаній чле-
ни Hydrogen Council планують 6-кратне збільшення 
інвестицій у виробництво водню до 2025 р. і 16-кратне 
збільшення до 2030 р. Інвестиції заплановані в капі-
тальні витрати та дослідження і розробки [14].

Збільшення обсягів інвестицій привели до збіль-
шення масштабів проєктів, які плануються до 
реалізації. Так, у 4 кварталі 2021 р. усе більше 

виробників електролізерів для виробництва «зелено-
го» водню суттєво збільшили плани з виробництва 
заводів з потужністю 1 ГВт. Серед найбільш помітних 
виробників – Ohmium, Clean Power Hydrogen, Green 
Hydrogen Systems, Sunfire та інші, які приєднались 
до виробників, котрі вже виробляють потужне об-
ладнання (Cummins, Haldor Topsoe, ITM, Nel, McPhy, 
Siemens, Thyssenkrupp и Plug Power) [18]. Внаслі-
док високої інвестиційної активності та збільшення 
масштабів проєктів фахівці прогнозують зменшення 
собівартості обладнання для виробництва «зелено-

го» водню до 2025 р. За їх думкою, витрати вироб-
ників зменшаться за рахунок економії на масштабах 
виробництва, появи нових рішень із автоматизації 
виробництва, модульності обладнання та нових учас-
ників ринку [18]. 

З урахуванням високих цін на традиційні енер-
гоносії та поступове зменшення собівартості електро-
енергії із відновлювальних джерел енергії «зелений» 
водень стане конкурентоспроможним на 12 ринках 
із найбільш сприятливими умовами для розвитку 
«зеленої» енергетики до 2030 р., а до 2050 р. 20 країн 
із 24, за прогнозами аналітиків McKinsey&Company, 
отримують конкурентоспроможні ціни на «зелений 
водень» [18]. До подібних висновків дійшли і дослід-
ники Bloomberg: у дослідженні Hydrogen Economy 
вони звертають увагу на те, що вартість обладнання 
для виробництва «зеленого» водню в Північній Аме-
риці та Європі зменшилася на 40% за період з 2014 по 
2019 рр., системи китайського виробництва стали на 
80% дешевшими, ніж західні аналоги. 

З огляду на зазначені тенденції, очікується змен-
шення собівартості виробництва енергії з від-
новлювальних джерел енергії, через що «зеле-

ний водень» коштуватиме від 0,7 до 1,6 дол. США за 
1 кг на більшості територій світу до 2050 р. Така ціна 
є еквівалентною поточній ціні на природний газ, що 
робить «зелений» водень конкурентоспроможним 
енергоносієм [13]. За оцінкою Міжнародної енер-
гетичної агенції (IEA), водень із відновлювальних 
джерел енергії коштуватиме 1,3 дол. США за 1 кг до 
2030 р. у регіонах з розвиненими відновлювальними 
джерелами енергії, що є зіставним з вартістю водню, 
який виробляється з природного газу. У перспекти-
ві витрати на виробництво «зеленого» водню змен-
шаться до 1 дол. США за 1 кг у країнах з найбільш 
сприятливими умовами для розвитку відновлюваль-
них джерел енергії, що робить «зелений» водень кон-
курентоспроможним порівняно з виробництвом вод-
ню з природного газу [10, с. 113].

Вивчення основних програмних документів ЄС, 
які спрямовані на розвиток водневої енергетики – 
«Green Hydrogen Investment and Support Report» [12] 
і «Green Hydrogen for a European Green Deal A 2x40 
GW Initiative» [11] – свідчить, що в питанні розвип-
тку водневої енергетики ЄС відводить важливе міс-
це Україні. Згідно з «Green Hydrogen for a European 
Green Deal A 2x40 GW Initiative» в Україні необхідно 
створити 10 ГВт нових потужностей з виробництва 
«зеленого» водню. За оцінками фахівців з Інституту 
відновлювальної енергетики НАН України, асоціа-
ції «Українська воднева рада» та «Hydrogen Europe», 
Україна має другий у Європі потенціал відновлюваль-
ної енергетики (енергія вітру, сонця, та біомаси) [1,  
с. 357; 3; 10]. Усього лише чотири регіони України 
здатні забезпечити половину потреб країн ЄС в енер-
гії: за даними «Української водневої ради», найбільш 
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перспективними є Одеська, Миколаївська, Херсон-
ська та Запорізька області. Згідно з планами ЄС в 
Україні передбачається створити 11 ГВт вітроелек-
тростанцій та 11 ГВт сонячних станцій, які дозволять 
завантажити електролізи потужністю 10 ГВт для ви-
робництва «зеленого» водню. Обсяг запланованих 
інвестицій ЄС для реалізації зазначених планів ста-
новить близько 20 млрд євро. Також зазначена ініці-
атива ЄС передбачає розвиток внутрішнього ринку 
«зеленого» водню в Україні [4]. 

Аналіз наслідків реалізації зазначених планів 
ЄС дозволив виділити такі перспективні 
ефекти для економіки України від реалізації 

планів ЄС із розвитку водневої енергетики:
 зменшення залежності України від імпор-

ту енергетичних ресурсів з Росії. Окрім гео-
політичних переваг, реалізація політики енер-
гетичної незалежності дозволить суттєво 
поліпшити стан платіжного балансу країни 
через зменшення імпорту;

 демонополізація виробництва та розподілу 
електроенергії в країні. Сприятиме виник-
ненню конкуренції, збільшенню інвестицій 
у розвиток і реконструкцію існуючої інфра-
структури, підриватиме монопольні позиції 
українських фінансово-промислових груп на 
енергетичному ринку та вплине на рівень цін 
на ринку;

 унеможливлення корупції при обчисленні па-
ливної складової в собівартості електроенергії;

 зменшення шкідливих викидів з боку підпри-
ємств енергетичної, металургійної та хімічної 
промисловості та, в перспективі, транспорт-
ної галузі;

 підвищення збалансованості в роботі енерге-
тичної системи, що матиме наслідком підви-
щення її стабільності. Наразі в енергосистемі 
існують дисбаланси: спостерігається профі-
цит енергії влітку або вдень, коли на повну 
потужність працюють сонячні та вітроелек-
тростанції. Як наслідок, виникає необхідність 
відключати від енергосистеми атомні станції 
та гідроелектростанції, що призводить до 
неефективного використання потужностей 
і до підвищення собівартості виробництва 
електроенергії. У такій ситуації виробництво 
«зеленого» водню може стати перспективним 
напрямом балансування потужностей в енер-
госистемі та способом накопичення і збері-
гання електроенергії в періоди її профіциту 
[1; с. 346];

 можливість змінити роль газотранспортної 
системи України для європейського енерге-
тичного ринку. Дослідження, які проведені за 
кордоном і в Україні, показали, що «зелений» 
водень можна додавати до природного газу та 

транспортувати його наявними трубопрово-
дами [1, с. 346, 363];

 створення нової експортної галузі за фінан-
сової, технологічної підтримки ЄС: перед-
бачається встановлення 10 ГВт потужностей 
вітро- та сонячних електростанцій, з яких  
7,5 ГВт вироблятиме «зелений» водень для 
потреб ЄС [11];

 створення підтримуючих галузей, рекон-
струкція енергетичної інфраструктури в 
Україні (трубопроводи, електростанції, лінії 
електропередачі та ін.);

 створення внутрішнього ринку водню за 
допомогою ЄС. Згідно зі стратегією «Green 
Hydrogen for a European Green Deal A 2x40 
GW Initiative» ЄС готовий надати допомогу в 
розвитку внутрішнього ринку виробництва, 
зберігання та використання водню (передба-
чається встановлення 2,5 ГВт потужностей ві-
тро- та сонячних електростанцій для потреб 
внутрішнього ринку) [11];

 створення нових робочих місць. Розвиток від-
новлювальних джерел енергії має помітний 
вплив на стан національної економіки. Згідно 
з розрахунками міжнародних організацій, зо-
крема Global Wind Energy Council, 1 млн дол. 
США, які витрачені на створення відновлю-
вальних джерел енергії, створює 7,49 постій-
них робочих місць, що в 3 рази більше порів-
няно з традиційною енергетикою – 2,66 робо-
чих місця [19]. Розрахунки, проведені в рамках 
ініціативи ЄС «Green Hydrogen for a European 
Green Deal A 2x40 GW Initiative», також перед-
бачають створення нових робочих місць для 
обслуговування електролізів, електростанцій 
і необхідної інфраструктури [2, с. 68; 11].

Відмітимо, що зазначені перспективи для еко-
номіки України виглядають дуже привабливо, і 
зараз керівництво країни на рівні Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України де-
монструє зацікавленість і бажання розвивати вироб-
ництво «зеленого» водню разом із партнерами з ЄС. 
Партнерство з ЄС передбачає інвестування в націо-
нальну економіку близько 20 млрд євро для створення 
комплексу для виробництва, зберігання та транспор-
тування «зеленого» водню Однак, на нашу думку, при 
розгляді перспектив розвитку цієї галузі слід урахува-
ти особливості інвестиційного клімату й особливості 
економічної політики в Україні, які можуть суттєво 
вплинути на швидкість реалізації планів ЄС: 

 значне втручання держави в економіку; 
 зарегульованість підприємницької діяльності 

в цілому та в енергетиці зокрема; 
 суперечливе та нестабільне законодавство; 
 корупція; 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’ 2022 25
www.business-inform.net

 значний вплив провідних українських фінан-
сово-промислових груп на виконавчу, законо-
давчу та судову владу в країні; 

 часта зміна векторів та пріоритетів економіч-
ної політики (податки, пільги, державні про-
грами фінансування); 

 непрозорий розподіл бюджетних коштів на 
пріоритетні програми економічного розви-
тку та їх неефективне використання [7; с. 146, 
147]. 

Також перспективи виробництва «зеленого» 
водню значною мірою залежать від вартості елек-
троенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в 
країні. За думкою фахівців, за існуючих цін на елек-
троенергію із ВДЕ виробництво «зеленого» водню  
в Україні ще декілька десятиліть буде збитковим [6]. Ще 
одним фактором, який впливатиме на розвиток водне-
вої енергетики, є те, що для виробництва «зеленого» 
водню необхідна велика кількість очищеної води. На-
разі Україна є однією з найменш забезпечених питною 
водою країною в Європі, що може негативно вплинути 
на масштаби розвитку галузі в майбутньому [6]. 

І, насамкінець, чи на найбільшою проблемою 
вбачається стан газотранспортної мережі в Україні. 
Дослідження, проведені у країнах Західної Європи, 
довели, що найбільш оптимальним способом транс-
портування водню є використання трубопроводів. 
Однак, з урахуванням властивостей водню (висока 
летючість, малий розмір молекули, що дозволяє ви-
паровуватися через найменші щілини, та вибухоне-
безпечність при контакті з повітрям) і зношеності 
вітчизняної газотранспортної системи, перспектива 
масштабного розвитку виробництва «зеленого» вод-
ню та його експорт викликає сумніви [6]. На нашу 
думку, розвиток виробництва «зеленого» водню в 
Україні є питанням далекої перспективи за умови ак-
тивної політики держави та значних інвестицій у роз-
будову інфраструктури. 

Наразі воднева енергетика розглядається в на-
уковому, експертному та підприємницькому 
середо вищі в багатьох країнах світу як один із 

найбільш перспективних напрямів модернізації існую-
чої енергетичної системи та напрям енергетичного пе-
реходу до принципово іншої енергосистеми у світовій 
економіці в майбутньому. Властивості водню, швидкі 
темпи розвитку науково-технічного прогресу та від-
новлювальних джерел енергії обумовлюють значні 
темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток світової 
водневої економіки. Зазначений напрям ще тривалий 
час потребуватиме уваги з боку наукової спільноти, зо-
крема досліджень шляхів стимулювання розвитку вод-
невої енергетики в національних економіках, перспек-
тив розвитку водневої енергетики та розвитку необхід-
ної інфраструктури для зберігання та транспортування 
водню в окремих регіонах та її ефективного поєднання 
з традиційною енергетикою тощо.                    
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