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Виробництво електричної енергії. Для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну 
використовують вітроелектричну установку (ВЕУ) (рис. 2), яка складається з ротору з 
лопатями, щогли, електрогенератора та допоміжного обладнання. 

Вітром називається рух повітряних мас. Виникнення вітру пов'язане з нерівномірним 
нагріванням сонцем поверхні землі та океану. Над сушею шар повітря прогрівається більше, 
ніж над водною поверхнею. Густина нагрітого повітря менша за густину холодного, тому воно 
піднімається вгору. Тобто основним джерелом виникнення вітру є сонце.
Вітер – відновлюване джерело енергії, що з давніх часів використовується людиною для 
роботи млинарського механізму або для перекачування води та нафти. Енергію вітру можна 
використовувати для виробництва електричної енергії. Що більша швидкість вітру, то більше 
енергії виробить вітроустановка. За малих швидкостей вітру (менше 1,5 м/с) промислові 
вітроустановки не функціонують. А при ураганах (швидкість вітру більше 25…28 м/с) 
автоматика вітроагрегату спеціально «виводить його з-під вітру» з міркувань безпеки. Отже, 
для того, щоб встановлення вітроагрегатів було економічно доцільним, середньорічна 
швидкість вітру в конкретному регіоні повинна становити не менше 5 м/с. Іншою необхідною 
умовою надійного функціонування вітроустановок є рівномірність і повторюваність вітрових 
навантажень. 
З огляду на вказані обставини, в Україні найбільш привабливими регіонами для використання 
енергії вітру є узбережжя Чорного та Азовського морів, АР Крим, Прикарпаття й Закарпаття, а 
також Одеська, Херсонська та Миколаївська області (рис.1). 

Рис. 1. Середньорічна швидкість вітру в Україні

Вітрова енергія є найкращим рішенням проблеми дефіциту 
електроенергії для важкодоступних територій. Проте на 
деяких ділянках суші потужності сили вітру може виявитися 
недостатньо для вироблення необхідної кількості 
електроенергії, тому доцільним є використання 
вітрогенераторів у складі комбінованих енергоустановок.
Автономну вітроелектричну установку доцільно 
використовувати спільно з дизельною електростанцією. 
Дизельний генератор може працювати паралельно з 
вітроустановкою при слабкому вітрі. За повної відсутності 
в ітру споживачі  забезпечуються енергією, що 
виробляється виключно дизельною електростанцією. 
Досить часто вітрогенератор доповнюють сонячними 
панелями й отримують гібридну вітро-сонячну систему 
(рис. 7). Це робиться для зниження залежності від одного 
джерела енергії та погодних умов, наприклад, у періоди 
безвітря та при  яскравому сонячному світлі і, навпаки, 
сильного вітру за похмурої погоди.
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Переваги Недоліки

Вітрова енергія є відновлюваною, тобто невичерпною

Виробництво енергії за допомогою ВЕУ не 
супроводжується викидами в атмосферу вуглекислого 
чи будь-яких інших газів

Зменшення потужності вітрів над ділянками суші та з 
акваторій водоймищ і водосховищ

Нестабільність, яка полягає в неспроможності гарантувати 
отримання необхідної кількості електроенергії

Відносно невисокий вихід електроенергії

Акустичний вплив (шумові ефекти)

Оптичний вплив – зменшення прозорості атмосфери

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ

Вітрова енергетика має дві основні особливості. По-перше, не завжди існує можливість 
встановити ВЕУ поряд зі споживачами електричної енергії. Наприклад, відсутня вільна 
земельна ділянка або швидкість вітру є недостатньою. Тому часто будівництво вітро-
електричних станцій супроводжується розбудовою додаткової інфраструктури для передачі, 
транспортування та розподілу електричної енергії. По-друге, потужність ВЕУ в кожен момент 
часу залежить від погодних умов, що спричиняє нерівномірне вироблення електричної енергії. 
Порівняно з іншими електричними станціями, вітрові мають найменший рівень 
прогнозованості вихідних параметрів. Переваги та недоліки вітрової енергії наведені нижче. 

Загалом досвід вітчизняної вітроенергетики свідчить, що використання енергії вітру в 
промислових масштабах обґрунтоване лише на певній частині території Україні (рис.1). 
Доцільність встановлення вітрогенераторів у приватних домогосподарствах необхідно 
доводити техніко-економічними розрахунками.

Зниження вітрової ерозії земель

Ергономічність (ВЕУ займають невелику площу та 
легко вписуються в будь-який ландшафт, а також 
добре поєднуються з іншими видами господарського 
застосування територій)

Просте обслуговування, швидка установка, низькі 
витрати на технічне обслуговування й експлуатацію

Електромагнітний вплив – перешкоди радіозв'язку

Вплив на орнітофауну – ризики для перелітних птахів або 
на іхтіофауну; ризики для риб при морському або 
прибережному розміщенні ВЕУ

Можливі аварійні ситуації при експлуатації ВЕУ – ризики 
руйнування конструкції вітробашти, поломок або 
пошкодження елементами вітроколеса об'єктів на прилеглій 
території при його руйнуванні

1 – ВЕУ; 2 – сонячні батареї; 
3 – блок керування; 
4 – акумулятори; 
5 – інвертор; 
6-8 – побутові прилади

Рис. 7. Типова вітро-
сонячна установка

для приватного будинку



Робота офшорних ВЕУ нічим не відрізняється від роботи аналогічних установок, розміщених 
на суші, проте їхні конструктивні елементи мають підвищений захист від корозії. Електричний 
кабель від офшорної ВЕУ до трансформатора прокладається під водою.
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Рис. 2. Структурна схема ВЕУ

1. Фундамент
2. Силова шафа
3. Опора
4. Сходи
5. Поворотний механізм
6. Гондола
7. Електрогенератор
8. Система стеження за напрямком 
і швидкістю вітру (анемометр)
9. Гальмівна система
10. Трансмісія
11. Лопаті ротора
12. Система зміни кута атаки
13. Ковпак ротора

Рис. 3. Горизонтально-осьові ВЕУ Рис. 4. Вертикально-осьові ВЕУ

Горизонтально-осьові ВЕУ – більш поширені, тому що потребують менше матеріалу при 
будівництві на одиницю виробленої енергії. Близько 95% вітрових турбін споруджується з 
горизонтальною віссю.
За частотою обертання вітроколеса розрізняють тихохідні і швидкохідні вітроустановки. 
Тихохідні (багатолопатеві) найчастіше використовуються із різними механічними пристроями 
(млинами, поршневими насосами тощо). Швидкохідні (з малим числом лопатей) більш придатні 
для одержання електроенергії.
Залежно від умов роботи, вітроелектричні установки можуть бути трьох типів:

1. Автономні ВЕУ. Працюють на один-два приватні будинки. Для забезпечення 
стабільних вихідних параметрів електричного струму необхідне використання 
акумуляторів (накопичення електричної енергії) та інверторів (прилади для 
перетворення постійного струму на змінний).
2. Локальні системи з ВЕУ. Працюють на забезпечення потреб невеликого містечка чи 
частини великого міста.
3. ВЕУ, що працюють у складі великої енергосистеми.
ВЕУ можуть встановлюватися як на суші (on-shore), так і на водній поверхні (off-shore). 
На рис. 5 показані різні варіанти монтажу опори офшорних ВЕУ до морського дна, які за 
принципом кріплення схожі на кріплення буйка. Також можливе виконання 
«плаваючих» ВЕУ.

Рис. 5. Приклади виконання офшорних ВЕУ

Рис.6. Виробництво електроенергії вітрогенератором номінальною
потужністю 1кВт, залежно від середньорічної швидкості вітру

Середньорічна швидкість вітру є головним параметром при визначенні доцільності 
встановлення ВЕУ. Швидкість вітру різниться по висоті, тому перед встановленням ВЕУ 
необхідно провести заміри на різних висотах та проаналізувати метеорологічні дані за 
попередні 10-15 років. 
Сьогодні на території України функціонує 14 вітроелектричних станцій (ВЕС) загальною 
встановленою потужністю 426,2 МВт. У 2015 р. введена в експлуатацію перша ВЕС на Західній 
Україні – Старий Самбір-1.
Світові тенденції розвитку енергетики свідчать про все ширше використання розподіленої 
генерації, що базується на принципі виробництва електроенергії у місці її споживання. Такий 
підхід є досить привабливим для домогосподарств, оскільки із 2015 року в Україні діє система 
стимулювання виробництва електричної енергії з енергії вітру генерувальними установками 
приватних домогосподарств. Так, побутовий споживач має право на встановлення у своєму 
приватному домогосподарстві вітроелектричних генераторів, які виробляють електричну 
енергію з енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та має 
право продавати енергопостачальнику, на території якого розташоване це приватне 
господарство, таку енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне 
споживання електроенергії цим приватним домогосподарством. Станом на червень 2016 р. 
для вітрових установок приватних домогосподарств величина «зеленого» тарифу встановлена 
на рівні 3,27 грн/кВт·год (без ПДВ).

Переваги та недоліки використання енергії вітру. Основним недоліком вітроенергетики є 
непостійність та нерегульованість вітрового потоку. Спрогнозувати обсяг виробництва 
електричної енергії вітроелектростанцією (ВЕС) навіть на добу наперед дуже складно (рис.6).

Залежно від розташування осі обертання ротора, вітроелектричні установки поділяють на 
горизонтально-осьові (рис. 3) та вертикально-осьові (рис. 4).
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