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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Загострення глобальних енергетичних 

та екологічних проблем у другій половині ХХ століття призвело до пошуків 

нових джерел енергії. Як наслідок – переважна більшість країн світу спрямовує 

зусилля на розвиток альтернативної енергетики (АЕ). Трансформація 

енергетичної галузі господарства, що проявляється у впровадженні технологій 

використання альтернативних джерел енергії, вимагає вирішення низки завдань 

законодавчого, технологічного, інформаційного характеру. Для прийняття 

рішень стосовно можливості і доцільності розвитку того чи іншого напрямку АЕ 

необхідне проведення комплексу науково-дослідних робіт щодо наявності 

ресурсів, їх просторового розподілу та часової динаміки, економічних, 

соціальних та екологічних факторів, що лімітують розміщення об’єктів галузі.  

Застосування картографічного методу дозволяє не тільки інтегрувати і в 

зручній формі візуалізувати результати проведення вишукувальних робіт з 

оцінки ресурсного потенціалу АЕ, а й ефективно вирішувати задачі просторової 

оптимізації галузі. При цьому, попри традиційність картографування природно-

ресурсного потенціалу, картографічне забезпечення АЕ має ряд особливостей, не 

притаманних традиційним (усталеним) напрямам тематичного картографування, 

як то: просторово-часова темпоральність об’єктів картографування як їх 

онтологічна сутність; стохастичність окремих видів альтернативних 

енергетичних ресурсів (АЕР); нестача у натурних спостереженнях значної 

частки вихідних характеристик об’єктів картографування і, як наслідок, потреба 

їх розрахунку із застосуванням математичних і математико-картографічних 

методів, а також ГІС-аналізу. Наразі практика укладання картографічних творів 

для потреб АЕ значно випереджає теорію, що часто призводить до зниження 

якості й інформативної цінності таких карт і атласів. У зв'язку з цим розробка 

концепції і методики картографування для потреб АЕ є важливою і актуальною 

науково-практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
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дисертаційного дослідження пов’язана з прийнятими в Україні законодавчими, 

нормативно-правовими актами та програмними документами, спрямованими на 

розвиток АЕ: Енергетичною стратегією України до 2030 р., схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1071-р від 24 липня 2013 р., 

Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р., 

Державною цільовою економічною програмою енергоефективності та розвитку 

сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2016 рр. Постановою Кабінету міністрів 

України № 942 від 7 вересня 2011 р. дослідження у сфері АЕ включені до 

переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок.   

Окремі методичні розробки автора реалізовані у науково-дослідній роботі 

«Карта потреб підвищення енергоефективності малих територіальних громад 

Харківської та Донецької областей з урахуванням потенціалу нетрадиційних 

джерел енергії» (2015 р.), № державної реєстрації 0115U002974. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

концепції і методики картографування для потреб альтернативної енергетики в 

Україні на національному і регіональному рівнях. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань: 

 проаналізувати зарубіжний та вітчизняний досвід, виявити тенденції 

картографування для потреб АЕ; 

 вдосконалити класифікацію карт для потреб АЕ; 

 обґрунтувати концепцію картографування для потреб АЕ; 

 розробити методику картографування для потреб АЕ; 

 розробити модель інформаційного забезпечення картографування для 

потреб АЕ;  

 обґрунтувати структуру системи картографічних творів для потреб АЕ, їх 

зміст та зображувальні засоби; 

 визначити функції та сфери застосування картографічних творів для 
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потреб АЕ; 

 здійснити реалізацію методичних розробок шляхом створення 

експериментальних карт для потреб АЕ.  

Об'єктом дослідження є альтернативні енергетичні ресурси, об'єкти та 

потенціал альтернативної енергетики в Україні, а предметом – концепція та 

методика картографування для потреб альтернативної енергетики. 

Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційного дослідження 

застосовані: 

- загальнонаукові методи пізнання: порівняльно-аналітичний, аналізу та 

синтезу, узагальнення, хорологічний метод – у процесі дослідження 

вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання та укладання картографічних 

творів АЕР, під час визначення тенденцій, сутності картографування для потреб 

АЕ, обґрунтування його концептуальних основ, формулювання висновків; 

ієрархічний метод класифікації – при дослідженні видів джерел енергії та 

класифікації картографічних творів для потреб АЕ; метод виділення найближчої 

родової ознаки та класифікаційних (найбільш суттєвих) ознак, якими 

характеризуються досліджувані предмети (явища) і процеси, а також метод 

аналогій – для удосконалення поняттєво-термінологічного апарату області 

дослідження.  

- спеціальнонаукові методи картографії: метод картографічного 

моделювання застосовано у процесі розробки та укладання експериментальних 

картографічних творів для потреб АЕ; метод побудови структурно-логічних 

моделей – при дослідженні структури об’єкту, логічних зв’язків між об’єктом 

картографування, методами укладання та напрямками використання карт, у 

процесі розробки тематичного змісту та системи показників картографічних 

творів для потреб АЕ; картографічний метод дослідження використано під час 

застосування прийомів математико-картографічного моделювання для побудови 

карт АЕР; геоінформаційний метод – у процесі збору, обробки інформації про 

ресурси, об’єкти та фактори розвитку АЕ, формування бази геоданих, 

проведення аналітичних досліджень, компонування карт. 
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У дисертаційному досліджені автор спирається на теоретичні та 

методологічні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі картографії 

О. Ф. Асланікашвілі, О. М. Берлянта, Ю. С. Біліч, Т. І. Козаченко, 

І. Ю. Левицького, О. О. Лютого, Г. О. Пархоменко, В. А. Пересадько, 

В. П. Разова, Л. Г. Руденка, К. О. Саліщева, В. С.Тікунова, J. Pravda та ін. У 

процесі розробки методичних основ укладання карт для потреб АЕ враховувався 

досвід вчених, що досліджували особливості оцінки та картографування АЕР – 

Н. В. Баденка, Н. С. Бакановічуса, С. А. Величка, О. К. Воронкова, Т. С. Іванова, 

Ю. Ю. Рафікової, О. С. Третьякова, A. Balance, G. Beardsmore, G. Carroll, 

D. Elliott, B. Feizizadeh M. Schwartz та ін.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше:  

- обґрунтовано концепцію та розроблено методику картографування для 

потреб АЕ; 

- розроблено модель інформаційного забезпечення картографування для 

потреб АЕ; 

- обґрунтовано структуру і зміст системи картографічних творів для 

потреб АЕ; 

- запропоновано підходи до уніфікації показників, характеристик і 

зображувальних засобів карт АЕ; 

- розроблено зразки експериментальних серій карт для пріоритетних 

напрямків АЕ України; 

- обґрунтовано функції і сфери застосування картографічних творів для 

потреб АЕ. 

Удосконалено:  

- класифікацію карт для потреб АЕ; 

- методики застосування інструментів просторового аналізу 

геоінформаційних систем в процесах укладання карт для потреб АЕ. 

Набули подальшого розвитку: 

- вивчення досвіду картографування для потреб АЕ. 
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Практичне значення одержаних результатів. Концепція 

картографічного забезпечення АЕ може бути використана при створенні 

державних програм розвитку АЕ в Україні, методика укладання 

експериментальних карт – при розробці національної геоінформаційної системи 

(ГІС) для потреб АЕ. Розроблені у дисертаційній роботі експериментальні серії 

карт АЕР можуть використовуватися для формування регіональних 

енергетичних стратегій, для вирішення задач управління та планування розвитку 

АЕ, а також у навчальній та дослідницькій діяльності. 

Розробки автора знайшли практичне впровадження в ході укладання 

картографічних творів вітроенергетичних ресурсів у рамках науково-дослідної 

роботи № 0115U002974 «Карта потреб підвищення енергоефективності малих 

територіальних громад Харківської та Донецької областей з урахуванням 

потенціалу нетрадиційних джерел енергії» (довідка № 0301-134 від 30 вересня 

2016 р.). Результати науково-дослідної роботи, а саме карти вітроенергетичних 

ресурсів Харківської та Донецької областей, впроваджені у діяльності 

Громадської організації «Нова енергія» (довідка № 092016-01 від 26 вересня 

2016 р.). Серію карт геотермальних ресурсів Закарпатської області використано 

у роботі Громадської організації «Аналітичний центр регіонального 

співробітництва» (довідка № 20/09-01 від 20 вересня 2016 р.) 

Наукові положення та окремі практичні результати дослідження 

впроваджені в навчальний процес Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна на кафедрі фізичної географії та картографії при викладанні 

курсів «Картографія» та «Тематичне картографування» (довідка № 0202-1093 від 

30 вересня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційному дослідженні реалізовані 

авторські ідеї стосовно концепції картографічного забезпечення АЕ, розробки 

системи картографічних творів для потреб АЕ України. Усі результати отримані 

автором самостійно. На основі методологічних підходів, викладених у 

дослідженні, розроблені експериментальні карти АЕР, об’єктів АЕ 

(електростанцій та підприємств з виробництва альтернативних видів палива), 
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умов та факторів, що впливають на їх розташування. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у 

дисертаційній роботі, доповідались, обговорювались та були опубліковані у 

матеріалах міжнародних та всеукраїнських форумів і конференцій у 2014-2016 

роках: на Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Modern 

scientific researches and developments: theoretical value and practical results» 

(м. Братислава, 2016 р.); ХХІ Міжнародній науковій конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Ломоносов» (м. Москва, 2014 р.); 

ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» (м. Київ, 2016 р.); 

щорічних міжнародних наукових конференціях студентів та аспірантів 

«Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи», присвячених 

пам’яті професора Г. П. Дубинського (м. Харків, 2014 -2016 рр.); XXIII та XXIV 

Міжнародних наукових конференціях на тему: «Актуальні проблеми 

безперервної географічної освіти та картографії» (м. Харків, 2014-2015 рр.); 

IV Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

(м. Харків, 2015 р.); ХІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читаннях 

(м. Харків, 2016 р.); ГІС-форумі 2016 (м. Харків, 2016 р.); ІIІ міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку 

науки та освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р.); ІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Наука і сучасність: виклики 

глобалізації» (м. Київ, 2016 р.); XV міжнародній заочній конференції «Розвиток 

науки в XXI столітті» (м. Харків, 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 

16 наукових праць (з них 12 одноосібних) загальним обсягом 5,97 авт. арк., з яких 

5,24 авт. арк. належить особисто автору. Серед них 4 статті у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави, 

1 стаття – у іншому науковому періодичному виданні та 10 матеріалів і тез 

наукових конференцій і форумів різного рівня.  
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Робота 

викладена на 230 сторінках (із них – 158 сторінок основного тексту); включає 61 

рисунок, 12 таблиць. Список використаних джерел містить 180 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК 

ОБ’ЄКТ КАРТОГРАФУВАННЯ 

 

1.1.  Альтернативні енергетичні ресурси: сутність, класифікація 

 

Одним з ключових чинників, що визначають розвиток будь-якої галузі 

господарства країни є ресурсний. В умовах зростаючого енергодифіциту 

проведення досліджень ресурсів АЕ та їх картографування становить важливу 

науково-прикладну задачу. 

Розглядаючи ресурси АЕ як об'єкт картографування, перш за все необхідно 

визначити, які види енергії до них відносяться, що вкладається в сутність самого 

поняття «альтернативна енергетика», а також ряду інших понять, пов'язаних з 

областю дослідження. 

Дослідженням поняттєво-термінологічного апарату АЕ займалися 

О. Б. Кишко-Єрлі [73], М. М. Кузьміна [84], Т. Мусієнко [98], Є. Є. Шкурідін 

[144] та інші. Проте і досі немає однозначного та загальноприйнятого 

трактування деяких базових понять АЕ, існує суттєва розбіжність між термінами 

і поняттями, представленими у різних законодавчих та нормативно-правових 

актах України. 

У законодавстві України використовується поняття «альтернативна 

енергетика», яке визначається як «сфера енергетики, що забезпечує вироблення 

електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел 

енергії» [66]. У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, міжнародних та 

державних стандартах поширене також поняття «відновлювана енергетика», що 

визначається як «область господарства, науки і техніки, що охоплює 

виробництво, передачу, перетворення, накопичення і споживання електричної, 

теплової та механічної енергії, одержуваної за рахунок використання 

відновлюваних джерел енергії» [49]. Зазначені поняття сформувалися на основі 

категоріально вищого поняття «енергетика», і відрізняються від нього лише 

уточненням, що стосується використання певних видів енергетичних джерел. 

Таким чином, встановлення сутності поняття «альтернативна енергетика» 
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зводиться до визначення змісту альтернативних джерел енергії. 

У 1978 році в резолюції 90-го пленарного засідання Генеральної Асамблеї 

ООН було використане поняття «нові та відновлювані джерела енергії» і подано 

перелік таких джерел. Зокрема до них було віднесено «сонячну енергію, 

геотермальну енергію, енергію вітру, енергію припливів і відливів, енергію 

хвиль та температурного градієнта моря, конверсії біомаси, паливної деревини, 

деревного вугілля, торфу, енергію тяглової худоби, горючих сланців, 

нафтоносних пісковиків і гідроенергію». В наш час для позначення нових джерел 

енергії використовуються терміни «відновлювані» (або «поновлювані»), 

«альтернативні» та «нетрадиційні». Вони часто ототожнюються, проте ми 

вважаємо, що ці поняття необхідно розмежовувати. В основі формування 

вищезазначених понять варто застосовувати принцип розподілу всіх видів 

енергії на групи (класи) відповідно до певних класифікаційних ознак. 

В Законі України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. 

надається визначення альтернативних джерел енергії у наступній редакції: «це 

відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, 

геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з 

органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні 

енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан 

дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу 

технологічних процесів» [66]. Дане визначення зводиться до переліку різних 

видів енергетичних джерел, що з точки зору правил формування поняттєво-

термінологічного апарату не можна вважати вдалим, оскільки в ньому не 

зазначена жодна класифікаційна ознака. При цьому альтернативні джерела 

енергії прирівнюються до відновлюваних. 

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року трактує термін 

«нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії» як джерела, що постійно 

існують або періодично з'являються в навколишньому природному середовищі у 

вигляді потоків енергії Сонця, вітру, тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, 

біомаси [67].  
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У державному стандарті України ДСТУ 2420-94 «Енергоощадність. 

Терміни та визначення» зазначається, що «поновлюваний енергетичний ресурс – 

це природний енергетичний, ресурс, який постійно поповнюється внаслідок 

природних процесів» [58]. Законом України «Про альтернативні джерела 

енергії» не відмінено терміни «нетрадиційні джерела» та «поновлювальні 

джерела», й не визначено, які види енергетичних ресурсів до них відносяться. 

За кордоном найбільш широко використовується термін «відновлювані 

джерела енергії» (renewable energy sources). Сутність використання категорії 

«відновлювані» по відношенню до енергетичних ресурсів та джерел енергії 

пояснюється по-різному (табл. 1.1). Одне із пояснень базується на властивості 

деяких видів ресурсів до вичерпування в результаті їх використання у 

господарській діяльності (наприклад, енергетичні ресурси здатні вичерпатись, 

якщо швидкість використання біомаси перевищує швидкість її утворення; 

швидкість використання геотермальної енергії перевищує швидкість 

теплообмінних процесів у гірських породах, ґрунті, воді; значний відбір 

кінетичної енергії зумовить суттєве зниження потужності вітрових та водних 

потоків). При цьому відновлювані енергетичні ресурси здатні відновлюватися, 

якщо їх використання є збалансованим. Але таке пояснення не стосується 

сонячної енергії, інтенсивність використання якої не впливає ані на вичерпність, 

ані на її відновлюваність. З іншого погляду, відновлюваність енергетичних 

ресурсів пояснюється стохастичною мінливістю процесів утворення або 

надходження енергії, що в більшій мірі стосується вітрової, сонячної і 

термальної енергії повітря. 

Відповідно до більшості наведених у таблиці 1.1 понять та визначень 

неможливо чітко встановити, які саме джерела енергії слід віднести до 

відновлюваних, саме тому деякі з них додатково містять перелік таких джерел. 

Автори першого та третього визначень вказують на ознаку природного 

походження відновлюваних енергетичних ресурсів, хоча більшість 

біоенергетичних ресурсів та вторинні енергетичні ресурси утворюються в 

результаті господарської діяльності людства. 
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Таблиця 1.1 

Трактування поняття «відновлювані джерела енергії» 

№ Автор/Джерело Поняття, визначення Посилання 
1 2 3 4 

1 Omar Ellabban, 

Haitham Abu-

Rub, Frede 

Blaabjerg 

Відновлювальні джерела енергії визначаються як 

енергія, отримана з ресурсів, що відновлюються 

природним шляхом в масштабах часу, співставного з 

тривалістю людського життя, таких як сонячне світло, 

вітер, дощ, припливи і відливи, хвилі і геотермальне 

тепло 

[159, с. 749] 

2 Дакалов М. В. Відновлювальні джерела енергії – це енергоресурси 

постійно існуючих на планеті природних процесів, а 

також продуктів життєдіяльності біоценозів 

рослинного і тваринного походження. Характерною 

особливістю ВДЕ є їх невиснажуваність або здатність 

відновлювати свій потенціал за короткий час – в межах 

терміну життя одного покоління людей.  

[52, c. 11] 

3 Австралійське 

агентство з 

відновлюваних 

джерел енергії 

Відновлювані джерела енергії – це енергія, що 

отримується або може бути отримана з природних 

ресурсів, які постійно поповнюються. До них 

відносять біоенергетичні, геотермальні, 

гідроенергетичні, хвиль океану, сонячні, вітрові 

[152] 

4 С. Девяткіна Відновлювальні джерела енергії – це джерела на 

основі постійно діючих або таких, що періодично 

виникають в навколишньому середовищі потоків 

енергії. 

[53, с. 56]. 

5 Міжнародна 

організація 

стандартизації 

(ISO) 

Відновлюване джерело енергії – це джерело енергії, 

що не виснажується в результаті його використання, 

так як воно природним чином поповнюється з 

більшою швидкістю, ніж швидкість використання. 

Примітка 1: Відновлювані джерела енергії не 

включають заміщену енергію або енергетичні втрати. 

Примітка 2: Органічна фракція побутових відходів 

може розглядатися як джерело відновлюваної енергії 

Примітка 3: Енергія, накопичена в технічній системі, 

може бути чи не бути відновлюваною залежно від 

природи вихідного джерела енергії. 

Примітка 4: Критерії для віднесення джерела енергії до 

поновлюваних можуть відрізнятися серед юрисдикцій, 

на основі місцевих екологічних чи інших причин. 

ISO/IEC 

13273-2:2015 

Energy 

efficiency and 

renewable 

energy sources 

- Common 

international 

terminology - 

Part 2: 

Renewable 

energy sources 

[166] 

6 Міжнародне 

агентство з 

відновлюваних 

джерел енергії 

Термін «відновлювана енергія» означає всі форми 

енергії, що постійно виробляються поновлюваними 

джерелами, які, зокрема, включають: 1. біоенергію; 2. 

геотермальну енергію; 3. гідроелектроенергію; 4. 

енергію океану, включаючи, крім іншого, енергію 

припливів і відливів, хвильову енергію і теплову 

енергію океану; 5. сонячну енергію; 6. енергію вітру 

Статут, 

стаття 3 [139] 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 

7 Міжнародне 

енергетичне 

агентство (IEA) 

Відновлювальні джерела енергії – це енергія, яка є 

похідною від природних процесів (наприклад, 

сонячного світла і вітру), і яка поповнюються з більш 

високою швидкістю, ніж споживається. Сонячна, 

вітрова, геотермальна, гідроенергія, біоенергія і 

енергія океану є джерелами відновлюваної енергії. 

[165] 

8 Національний 

стандарт 

Російської 

Федерації 

 

Відновлювальні джерела енергії – джерела енергії, що 

утворюються на основі постійно існуючих або 

періодично виникаючих процесів у природі, а також 

життєвому циклі рослинного і тваринного світу та 

життєдіяльності людського суспільства. Примітки: 1) 

до поновлюваних джерел енергії відносяться: енергія 

Сонця; енергія вітру; енергія вод (в тому числі енергія 

стічних вод), за винятком випадків використання такої 

енергії на гідроакумулюючих електроенергетичних 

станціях; енергія припливів; енергія хвиль і водних 

об'єктів, в тому числі водойм, річок, морів, океанів; 

геотермальна енергія з використанням природних 

підземних теплоносіїв; низькопотенційна теплова 

енергія землі, повітря, води з використанням 

спеціальних теплоносіїв; біомаса, що включає в себе 

спеціально вирощені для отримання енергії рослини, в 

тому числі дерева; відходи виробництва та 

споживання, за винятком відходів, отриманих в 

процесі використання вуглеводневої сировини і 

палива; біогаз; газ, що виділяється відходами 

виробництва і споживання на звалищах таких відходів; 

газ, що утворюється на вугільних розробках. 2) Деякі 

джерела, які відносять до відновлюваних, насправді не 

відновлюються і коли-небудь будуть вичерпані. Як 

приклад можна привести сонячну енергію. 

[49] 

9 Національна 

лабораторія 

відновлюваних 

джерел енергії 

США 

Відновлювані джерела енергії, такі як вітер і сонячна 

енергія, на противагу викопному паливу, постійно 

поповнюються і ніколи не вичерпуються. 

До них належать: сонячна енергія, вітер, біомаса, 

геотермальна енергія, водень та інші засоби і види 

палива. 

[170] 

 

У визначенні М. В. Дакалова також не враховуються вторинні енергетичні 

ресурси. Найбільш вдалим, на наш погляд, є визначення, сформульоване у 

міжнародному стандарті ISO/IEC 13273-2:2015. А найбільш повний перелік 

джерел енергії подається у національному стандарті Російської Федерації, що 

включає енергію Сонця, вітру, вод (в тому числі енергію стічних вод), за 

винятком випадків використання такої енергії на гідроакумулюючих 

електроенергетичних станціях, енергію припливів, хвиль і водних об'єктів, в 
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тому числі водойм, річок, морів, океанів, геотермальну енергію з використанням 

природних підземних теплоносіїв, низькопотенційну теплову енергію землі, 

повітря, води з використанням спеціальних теплоносіїв, біомасу, що включає в 

себе спеціально вирощені для отримання енергії рослини, в тому числі дерева, 

відходи виробництва та споживання, за винятком відходів, отриманих в процесі 

використання вуглеводневої сировини і палива, біогаз, газ, що виділяється 

відходами виробництва і споживання на звалищах таких відходів, газ, що 

утворюється на вугільних розробках [49]. 

Наведені визначення свідчать про те, що поняття «відновлювані джерела 

енергії» використовується як протиставлення невідновлюваним (викопним) 

джерелам енергії. Тому до відновлюваних джерел відносять енергію Сонця, 

вітру, біомаси, кінетичну та термальну енергію водних об’єктів (морів, океанів, 

річок, озер, водосховищ та ін.), а також стічних вод, геотермальну енергію 

(підземних вод, гірських порід, ґрунтів), аеротермальну (термальну енергію 

повітря). Проте такий підхід не узгоджується з загальноприйнятою 

класифікацією природних ресурсів за ознаками вичерпності та відновлюваності 

(не відповідає принципам узгодженості, ієрархічності, супідрядності одних 

термінів і понять іншим в загальній поняттєво-термінологічній системі). Згідно 

з загальноприйнятою класифікацією всі ресурси поділяють на вичерпні та 

невичерпні, а вичерпні, в свою чергу, – на відновлювані та невідновлювані. На 

основі положень, викладених у роботах Я. Б. Олійника, П. Г. Шищенка, 

О. П. Гавриленко [110], С. В. Нараєвського [101], І. Вовк [30] та ін., нами 

сформульовані визначення відповідних категорій енергетичних ресурсів: 

Невичерпними енергетичними ресурсами є ресурси, використання яких не 

призводить до зменшення їх енергетичного потенціалу. Саме до них вважаємо 

логічним віднести сонячну, вітрову енергію, енергію водних потоків (річок, 

припливів та відливів, морських і океанічних хвиль та течій), гідро-, гео- та 

аеротермальну енергію (рис. 1.1). 

Вичерпні енергетичні ресурси – це ресурси, що існують в обмеженій 

кількості та можуть бути повністю виснажені, якщо інтенсивність їх 
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використання значно перевищує швидкість їх відтворення.  

 
Рис. 1.1. Класифікація енергетичних ресурсів  

 

Невідновлюваними енергетичними ресурсами є ресурси, що при видобутку 

і використанні не відтворюються природою, оскільки відсутні умови, в яких вони 

формувалися мільйони років тому, або відтворювальні терміни значно 

перевищують тривалість людського життя. До них належать всі викопні 

енергетичні ресурси – нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, ядерне 

паливо. 
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Відновлювані енергетичні ресурси визначаються як ті, що безперервно 

відновлюються самою природою (торф, деревина й трав'яна маса) або 

утворюються як результат життєдіяльності людини (тверді побутові відходи, 

осад станцій очищення комунальних стічних вод, теплова та кінетична енергія 

стічних вод, органічні відходи промисловості, тощо), та швидкість їх 

відновлення співставна з темпами використання. У випадку, якщо втрата 

відновлюваних ресурсів (наприклад, вирубування лісу) починає перевищувати 

розміри їх природного відтворення, ресурси вичерпуються [1, 35]. 

Застосування класифікації джерел енергії та енергетичних ресурсів за 

рівнем традиційності обумовило виникнення понять «нетрадиційні джерела 

енергії» та «нетрадиційні енергетичні ресурси». Найпоширеніший підхід до 

розподілу джерел енергії на традиційні та нетрадиційні спирається на дані про 

рівень їх промислового освоєння та розповсюдження технологій їх використання 

[98, 100, 101, 123]. А отже, нетрадиційні енергетичні ресурси можна визначити 

як ресурси, що можуть слугувати заміною традиційним, для використання яких 

застосовують нові види технологій, і які на сучасному етапі розвитку суспільства 

характеризуються низьким рівнем промислового освоєння та не досягли 

широкого поширення (у порівнянні з традиційними) [1]. Поняття 

«нетрадиційних енергетичних ресурсів» є ширшим за поняття «відновлювані 

енергетичні ресурси», до них відносяться всі види енергетичних ресурсів, які не 

увійшли до категорії традиційних (рис.1.1).  

Трактування традиційності ресурсів може бути різним для окремих 

регіонів світу та країн. Для України традиційними енергетичними ресурсами 

вважаються нафта, газ, вугілля, ядерне паливо та великі річки. Немає 

однозначної думки науковців стосовно енергії торфу та деревини. Віднесення 

цих джерел до традиційних пояснюється тим, що вони досить широко 

використовуються у сільській місцевості та їх використання для задоволення 

енергетичних потреб людства має тривалу історію [98, 101] З іншого боку, 

підставою для віднесення торфу та деревини до нетрадиційних джерел є те, що 

їх використання лише зараз набуває промислових масштабів, а сучасні технології 
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у сфері біоенергетики дозволяють використовувати ці джерела енергії на якісно 

новому рівні.  

До нетрадиційних відносяться всі невичерпні енергетичні ресурси (за 

виключенням гідроенергії великих водотоків), всі відновлювані (окрім відходів 

деревини та торфу) та частина невідновлюваних, таких як метан вугільних 

родовищ, нафта та газ ущільнених порід. Таким чином, термін «нетрадиційні» 

найбільш повно охоплює нові види енергетичних ресурсів, що можуть 

використовуватися замість традиційних. 

Розглянемо детальніше поняття «альтернативні енергетичні ресурси». 

Термін «альтернативний» означає такий, що допускає вибір однієї з двох або 

кількох можливостей [144]. Альтернативні джерела енергії в енциклопедичній 

літературі визначаються як «спосіб, пристрій або споруда, що дозволяє 

отримувати електричну енергію (або інший необхідний вид енергії) з 

відновлюваних або практично невичерпних природних ресурсів та заміняє 

собою традиційне джерело енергії» [145, с. 114]. У такому визначенні досить 

чітко прослідковується сутність альтернативних джерел енергії як замінника 

традиційних. Вдалим прикладом використання терміну «альтернативний» в 

законодавстві України є Закон «Про альтернативні види палива», де зазначається 

що альтернативні види палива – це тверде, рідке та газове паливо, яке є 

альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється 

(видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини [65]. У 

наведеному тексті нормативного акту також чітко визначається, до чого саме це 

паливо є альтернативою (замінником). У російському державному стандарті 

зазначається, що «альтернативними джерелами енергії є всі джерела енергії, 

відмінні від нафти, газу, вугілля, течій річкових вод і атомної енергії… 

Альтернативні джерела енергії – це відновлювані та невідновлювані джерела, 

використання енергії яких на сучасному етапі розвитку енергетики набуває 

господарської значимості» [49].  

Виходячи з цих положень можна стверджувати, що поняття нетрадиційні 

та альтернативні енергетичні ресурси вживаються у тотожному змісті і можуть 
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використовуватись як синоніми. З метою уникнення розбіжності, 

неузгодженості у термінологічній системі необхідно в якості ключового обрати 

одне з зазначених понять. В даному дослідженні використано термін 

«альтернативні енергетичні ресурси», оскільки, по-перше, у міжнародній 

практиці він набув більшого поширення у порівнянні з терміном «нетрадиційні 

енергетичні ресурси», а по-друге він логічно співвідноситься з поняттям 

«альтернативна енергетика», яке укорінилося в українському законодавстві та 

науково-дослідній літературі. 

Важливо також визначити співвідношення між такими базовими 

поняттями енергетичної сфери, як «джерела енергії», «енергетичні ресурси» та 

«енергетичний потенціал». Терміни «джерела енергії» та «енергетичні ресурси» 

часто вживаються у синонімічному значенні, це явно простежується у першому, 

другому та третьому визначеннях, представлених у таблиці 1.1.  

Під джерелами енергії та енергетичними ресурсами часто розуміють 

«матеріальні об’єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного 

використання людиною» [88, 91]. У роботі І. Г. Черваньова та В. А. Бокова [142, 

с. 19] енергоресурси визначаються як «речовини, процеси та системи, що можуть 

служити джерелом енергії для людства». На нашу думку, поняття «джерела 

енергії» та «енергетичні ресурси» слід розмежовувати. Їх визначення 

пропонується сформулювати на основі таких фундаментальних понять, як 

«джерела», «ресурси» та «природні ресурси» і викласти у наступній редакції: 

Джерела енергії – це матеріальні об’єкти (компоненти) та явища 

навколишнього середовища, природного або антропогенного походження, які 

зосереджують в собі різні форми енергії (кінетичну, механічну, теплову, 

термохімічну, тощо). 

Енергетичні ресурси – це об’єми енергії, зосереджені в енергетичних 

джерелах, що за наявності відповідних технологій їх видобутку та виробництва 

можуть використовуватися для задоволення енергетичних потреб людства. 

Енергетичні ресурси, на відміну від джерел енергії, завжди характеризується 

кількісними показниками [1].  



21 
 

Паливні енергетичні ресурси, що являють собою сировину, виражаються 

передусім, в одиницях об’єму або ваги. Несировинні (непаливні) – 

характеризуються різними кількісними показниками, наприклад, для ресурсів 

вітру базовою характеристикою виступає швидкість вітру, для сонячних ресурсів 

– кількість сумарної сонячної радіації та інсоляція, для гідро-, гео- та 

аеротермальних – температура. 

Енергетичний потенціал є універсальною кількісною характеристикою 

для всіх енергетичних ресурсів, яка показує скільки теплової або електричної 

енергії можна отримати з одиниці об’єму ресурсів або на одиницю площі за 

певний проміжок часу [1]. Традиційно енергетичний потенціал поділяють на три 

види [28, 82, 138]:  

- загальний, який ще називають валовим, теоретичним, а для енергетичних 

ресурсів природного походження – природним (це вся кількість енергії, якою 

характеризується енергетичний ресурс); 

- технічний або технічно-досяжний (це частина енергії загального 

потенціалу, яку можна отримати за допомогою сучасних технічних засобів); 

- економічний або економічно-доцільний (це кількість енергії, яку вигідно 

виробляти з енергетичного ресурсу в сучасних соціально-економічних, 

політичних, екологічних умовах). 

Крім того, енергетичний потенціал поділяють за видами вироблюваної 

енергії на тепло- та електроенергетичний, також можна виділити біогазовий і 

когенераційний (сумісне виробництво двох видів енергії) потенціал. 

Об’єктом картографування для потреб АЕ, в першу чергу, виступають 

АЕР, а показниками картографування – різні види енергетичного потенціалу 

ресурсів. Дослідження методичних засад картографування усіх видів АЕР є 

надто широким завданням, тому в даній дисертаційній роботі розглядаються 

лише ті види, що визначені вітчизняними нормативними та програмними 

документами як найбільш пріоритетні та перспективні для виробітку енергії на 

території України у промислових масштабах. Це вітрова, сонячна енергія, 

енергія малих річок, біомаси та геотермальна енергія. 
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1.2.  Історія досліджень альтернативних енергетичних ресурсів в 

Україні  

 

Рівень та якість картографічного забезпечення АЕ великою мірою 

залежить від вивченості АЕР. Укладання якісних та змістовно цінних карт для 

потреб АЕ неможливе без попереднього проведення ґрунтовних досліджень з 

оцінки ресурсного потенціалу та напрацювання значної фактологічної бази 

даних. Саме тому більшість карт даної тематики створювалися в межах окремих 

конструктивно-географічних досліджень, як інструмент візуалізації результатів 

оцінки ресурсного потенціалу АЕ. 

Дослідження АЕР беруть початок у різних наукових напрямках. Частина 

АЕР, що має природне походження, вивчалася географічними науками в якості 

компонентів природного середовища: вітровий режим, надходження сонячної 

радіації, температури ґрунтів та атмосферного повітря – кліматологією та 

метеорологією; гідрологічні об’єкти та їх характеристики – гідрологією; 

геотермальні умови, поклади корисних копалин та термальних вод – геологією. 

Інші ресурси в неенергетичному контексті розглядалися в різних сферах 

господарської діяльності. З 90-х років починають з’являтися ґрунтовні роботи з 

оцінки енергетичного потенціалу АЕР. У 2003 році у складі Відділення фізико-

технічних проблем енергетики Національної Академії наук України (НАН 

України) створено Інститут відновлюваної енергетики з метою подальшого 

розвитку і координації досліджень у галузі АЕ. 

Біоенергетичні ресурси в Україні розпочали активно вивчати наприкінці 

90-х рр. ХХ століття – початку 2000-х рр. На загальнодержавному рівні оцінкою 

всіх видів біоенергетичних ресурсів України займалися Г. Г. Гелетуха, 

Т. А. Желєзна, М. М. Жовмір, Ю. Б. Матвєєв, О. І. Дроздова, П. П. Кучерук 

(Інститут технічної теплофізики НАН України та Науково-технічний центр 

«Біомаса») [36, 37, 38, 39, 93], С. О. Кудря, Г. М. Забарний, В. М. Лісничий, 

В. П. Клюс, З. В. Маслюкова (Інститут відновлюваної енергетики НАН України) 

[77, 78, 87, 93], В. О. Дубровін, Г. А. Голуб, С. В. Драгнєв (Національний 
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університет біоресурсів і природокористування України) [93]. Під керівництвом 

академіка НАН України Блюма А. Б. реалізується Цільова комплексна програма 

наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології 

біоенергоконверсії» на 2013-2017 рр. [26]. На регіональному рівні комплексне 

дослідження різних видів біомаси на прикладі Харківської області виконане 

О. С. Третьяковим (2008 р.) [138]. Сумарний енергетичний потенціал відходів 

лісу, рослинництва і тваринництва для Івано-Франківської області визначений в 

роботі П. Д. Неміша [104]. У роботах П. В. Писаренка, М. С. Самойлік та 

співавторів [119, 131] представлені результати оцінки енергетичного потенціалу 

біомаси (відходів сільського та лісового господарства) Полтавської області, 

узагальнені за адміністративними районами. Біоенергетичний потенціал 

лісостепової і поліської зон України розглянуто у монографії за редакцією 

В. І. Ладика (2009 р.) [85]. Оцінку енергопотенціалу рослинних відходів 

сільського господарства та енергетичних культур Херсонської області здійснено 

Р. В. Морозовим та Є. Н. Федорчуком у роботі [97] (2015 р.). Енергетичний 

потенціал тваринницької біомаси Львівської області досліджено у роботі [99] 

(2004 р.), регіону дельти Дунаю – у роботі [105] (2007 р.). Біоенергетичні ресурси 

відходів скотарства Кіровоградської області оцінено в роботі Ю. В. Кернасюка 

[71]. Біоенергетичний потенціал осаду стічних вод очисних споруд Львова 

досліджували В. П. Оліферчук, М. Т. Матвієнко, І. Г. Войтович [111], Луцька – 

В. О. Фесюк [140]. 

Осередком проведення досліджень у сфері біоенергетики стала комерційна 

організація Науково-технічний центр «Біомаса» (НТЦ «Біомаса»), заснована 

кандидатом технічних наук Г. Г. Гелетухою. З моменту свого створення у 1998 

році, НТЦ «Біомаса» займається аналітичною, консультаційною та інженерною 

роботою в області енергетичного використання біомаси (деревини, соломи, 

гною, твердих побутових та інших органічних відходів). У 2011 році 

опубліковано колективний звіт науково-дослідної роботи з оцінки енергетичного 

потенціалу лісової та сільськогосподарської біомаси в Україні, що виконувався 

в рамках співпраці Національного університету біоресурсів і 
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природокористування України (П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, С. В. Зібцев, І. П. 

Лакида), НТЦ «Біомаса» (Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна), Міжнародного 

інституту прикладного системного аналізу, Австрія (Х. Бьотчер) [61]. У науково-

технічному центрі проводилися дослідження утворення біогазу на полігонах 

твердих побутових відходів (ТПВ) у Ялті, Чернівцях, Сімферополі, Рівному, 

Чернігові, Маріуполі, Хмельницькому, Житомирі, Львові, Луганську; спільно з 

Інститутом відновлюваної енергетики НАН України здійснювалася оцінка 

потенціалу різних видів біомаси для укладання карт «Атласу енергетичного 

потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії»; виконано ряд 

дослідницьких проектів за держзамовленням та за рахунок грантових програм 

міжнародних організацій, зокрема розроблено План дій по біомасі для України 

(2009 р.), керівництво «Кращі методи реалізації проектів з енергетичного 

використання біогазу на полігонах ТПВ», підготовлене в рамках виконання 

програми Глобальні Метанові Ініціативи (GMI) (2014 р.), аналітичну записку 

«Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства 

энергии в Украине» (2014 р.), брошуру «Развитие биогазовых технологий в 

Украине и Германии: нормативно-правовое поле, состояние и перспективы» 

(2013 р.), спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) видано 

брошуру «Обращение с отходами агропромышленного комплекса. Возможности 

для Украины» (2013 р.). Усі звіти та аналітичні матеріали представлені на 

офіційному сайті компанії [102]. Енергетичний потенціал великих звалищ ТПВ 

(близько 90 звалищ України) досліджувався в роботі «Концепція розвитку 

біоенергетики в Україні» Г. Г. Гелетухи, Т. А. Желєзної, С. В. Тишаєва та ін. 

Гідроенергетичні ресурси малих річок почали досліджувати у 20- 

30-х рр. минулого століття, що пов’язано з активним розвитком малої 

гідроенергетики. Оцінки енергетичного потенціалу малих річок проводили 

У.  Г. Валяєв (1936 р.), С. Р. Медведєв (1946 р.), С. В. Григор’єв (1946 р.), 

А. Л. Подгорінов (1959 р.). У 1946 р. опубліковані результати досліджень 

енергетичного потенціалу малих річок Управління гідрометеорологічної служби 

Української РСР. У другій половині ХХ століття інтерес до енергетичних 
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ресурсів малих річок послабився через активний розвиток великої 

гідроенергетики, атомної енергетики та використання вуглеводнів, і відновився 

лише у 90-ті роки [96]. Дослідженнями енергетичного потенціалу малих річок на 

теренах незалежної України займалися О. В. Кириленко, С. П. Денисюк, 

С. М. Єрлінєков для Карпатського регіону (результати узагальнені у праці [72], 

2006 р.), на державному рівні – вчені Інституту відновлюваної енергетики НАН 

України – П. Ф. Васько, А. В. Мороз [96] та ін. 

Дослідження геліоенергетичних ресурсів бере початок з часів відкриття 

перших гідрометеорологічних та актинометричних станцій у першій половині 

ХХ століття. Спостереження за сонячною радіацією проводилися у Київській, 

Харківській та Одеській гідрометеорологічних обсерваторіях. Початок 

регулярних актинометричних спостережень пов’язують з відкриттям у 1932 році 

Карадазької актинометричної обсерваторії, найбільший внесок у її 

спостережницьку роботу та розвиток наукових досліджень зробили 

Г. І. Маляренко, І. М. Ярославцев, С. І. Сівков, Д. Л. Грищенко, 

О. О. Загородніков, Г. К. Гущин та ін. [43]. У 60-х роках ХХ століття 

опубліковані перші роботи, присвячені закономірностям річного та добового 

ходу сонячної радіації в місцях проведення актинометричних вимірювань, 

залежності показників сонячної радіації від інших метеорологічних величин та 

характеристик місцевості (Л. С. Березіна, К. І. Пилипенко, М. І. Гойса, 

О. П. Барашкова, Л. З. Прох, Л. І. Сакалі) [28].   

Результати наукових досліджень просторово-часових змін основних 

характеристик радіаційного режиму, складових радіаційного балансу та їх 

залежності від метеорологічних елементів узагальнені в роботі «Радиационный 

режим территории СССР» (1961 р.) [124], результати досліджень розподілу 

сумарної сонячної радіації на території України – у роботі М. І. Гойси [45] 

(1961 р.).  

Важливе значення для геліо- та вітроенергетики мають дослідження 

радіаційного та вітрового режиму території країни, представлені у 

фундаментальних кліматичних працях: «Климат Украины» під редакцією 
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Г. Ф. Прихотько (1967 р.), «Природа Украинской ССР: Климат» (1984 р.) 

В. М. Бабиченко, М. Б. Барабаш, К. Т. Логвінова та ін. Просторовий розподіл 

метеорологічних та актинометричних характеристик відображено на картах 

кліматичного атласу Української РСР, виданого у 1968 р. [76]. 

У 70-80-х роках минулого століття в Україні з’являються перші роботи, в 

яких сонячна радіація розглядається у якості джерела енергії. В монографії 

М. М. Волевахи та М. І. Гойси «Енергетичні ресурси клімату України» (1967 р.) 

наявні методики та результати розрахунків ефективності дії геліоенергетичних 

установок колекторного типу за даними актинометричних станції України [32], 

в публікації М. І. Гойси та В. М. Дубіної [46] представлені результати 

аналогічного дослідження для території Криму. «Атлас природных условий и 

естественных ресурсов Украинской ССР» 1978 року містить карту енергетичних 

ресурсів Сонця [20]. 

У пострадянський період у науковій літературі багато уваги приділено 

питанням геліоенергетики. Розглядаються актуальність та стратегічні завдання 

розвитку цієї галузі в Україні, технології перетворення сонячної енергії, методи 

державного стимулювання та адаптації українського законодавства, проте 

публікацій, присвячених оцінці геліоенергетичних ресурсів, особливо у 

регіональному розрізі, не так багато.  

Дослідженням потенціалу енергетичних ресурсів Сонця займаються вчені 

Інституту відновлюваної енергетики НАН України – С. А. Кудря, 

Н. М. Мхитарян, Л. В. Яценко та ін. [82, 83], ряд публікацій [55, 56, 57], 

присвячених оцінці геліоенергетичних ресурсів, належить Л. В. Дмитренко та 

С. Л. Барандіч (Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут). 

У фундаментальній монографії «Клімат України» (2003 р.) за редакцією 

В. М. Ліпінського , В. А. Дячука, В. М. Бабіченко окремі підрозділи присвячено 

геліоенергетичним та вітроенергетичним ресурсам та методикам їх оцінки [74] 

В дисертаційному дослідженні С. А. Величка (2006 р.) проведено аналіз 

попередніх робіт з вивчення геліоенергетичних ресурсів, запропоновано 

методики визначення виробітку енергії фотоелектричною установкою через 
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показник тривалості сонячного сяйва, а також сумісне використання геліо- та 

вітроенергетичних ресурсів за рахунок впровадження гібридних вітрогелійових 

систем, представлено карти територіального розподілу енергетичних ресурсів 

Сонця та вітру на території України [28]. 

Слід відмітити роботу Р. В. Горбунова, Т. Ю. Горбунової, О. І. Ільїної, 

Ю. Ю. Рафікової та В. А. Панченка (2014 р.), в якій з використанням 

геоінформаційних технологій та картографічного методу досліджується 

потенціал сонячної енергії на території Великої Феодосії [48]. 

Оцінка вітроенергетичних ресурсів базується на даних метеорологічних 

спостережень, і так само, як і для геліоенергетичних ресурсів, починалася з 

досліджень вчених-кліматологів та метеорологів. У роботі М. М. Волевахи та 

М. І. Гойси представлений опис просторового та сезонного розподілу 

вітроенергетичних ресурсів на території України [32]. Детальні характеристики 

вітрового режиму представлені й в інших роботах з клімату: «Климат Украины» 

під редакцією Г.Ф. Прихотько (1967 р.), «Природа Украинской ССР: Климат» 

(1984 р.) В. М. Бабиченко, М. Б. Барабаш, К. Т. Логвінова та ін., а їх 

картографічне відображення у Кліматичному атласі УРСР (1967 р.), Атласі 

природних умов та природних ресурсів УРСР (1978 р.), Національному атласі 

України (2007 р.) та ін. 

Теоретичний та технічно-досяжний потенціал вітроенергетичних ресурсів 

України досліджували Л. В. Дмитренко, С. Л. Барандіч [55], С. А. Величко [28], 

Н. І. Швень, С. О. Кудря, В. В. Єфімов, В. С. Барабанов, М. В. Соколов, 

Р. С. Робустова, Д. А. Ярова та ін. 

Ряд досліджень вітроенергетичних ресурсів проведено на регіональному 

рівні: В. І. Осадчий зі співавторами досліджували вітроенергетичні ресурси 

Українських Карпат [112, 113], Я. Є. Молодан  – Харківської області [94, 95], 

З. У. Рамазанова – Автономної Республіки Крим [126], М. І. Сиротюк – 

Закарпатської області [133]. 

Для вивчення потенціалу розвитку офшорної вітроенергетики цінними є 

дослідженням вітрового режиму над Чорним і Азовським морями та у 
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приморських районах, що представлені в роботах В. М. Землякова, Г. П. Івус, 

В. П. Луц, С. М. Іванової, Е. В. Агайяр та ін. [28]. 

Геотермальні ресурси. Геотермічні дослідження в Україні проводяться з 

70-х років ХІХ століття. Сучасний етап, що відрізняється дослідженням 

теплового потоку землі, починається з 1963 р. і представлений роботами 

співробітників Інституту фізики Землі та Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна 

Академії наук СРСР [47]. У 1977 р. Р. І. Кутасом захищено докторську 

дисертацію на тему «Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры 

юго-запада СССР». Надалі основні дослідження виконувалися на базі різних 

науково-дослідних організацій та установ НАН України. Гідрогеотемальні 

ресурси Західної України досліджувалися Г. М. Забарним, А. В. Шурчковим та 

ін. (Інститут технічної теплофізики НАН України) [63, 64]. Вчені Інституту 

геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України В. В. Гордієнко, І. В. Гордієнко, 

О. В. Завгородній, О. В. Усенко в монографії «Теплове поле території України» 

(2002 р.) та «Геотермічному атласі України» (2004 р.) узагальнили результати 

досліджень теплового потоку, виконані в більш ніж 12000 свердловинах по всій 

території України [47]. На базі Українського науково-дослідного інституту 

природних газів А. С. Тердовідовим та І. І. Зіненком досліджувалися 

геотермальні умови в межах Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного 

басейну (2002-2006 рр.) [68]. А. Т. Разаковим в роботі [125] проведено 

дослідження температурних полів теплової аномалії Степового Криму, здійснена 

оцінка техніко-економічної ефективності використання геотермальної енергії в 

Криму (2007 р.). Дослідження геотермальних ресурсів також проводяться у 

відділі геотермальної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН 

України під керівництвом Ю. П. Морозова [82]. 

Приблизно у третині проаналізованих робіт з оцінки АЕР для візуалізації 

результатів досліджень та виявлення закономірностей просторового розподілу 

ресурсів використано картографічні твори. Зарубіжний та вітчизняний досвід 

застосування картографічного методу для потреб АЕ детально розглянуто у 

наступному розділі. 
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1.3. Застосування картографічного методу дослідження при вивченні, 

аналізі та прогнозуванні альтернативної енергетики 

 

АЕ як галузь господарства, науки і техніки охоплює технічні, економічні, 

ресурсні питання, пов’язані з використанням енергії альтернативних джерел. 

Крім того, АЕ досліджується з позицій географічних наук як частина (один з 

компонентів) природно-господарських територіальних систем, при цьому 

більшість аспектів дослідження АЕ (за виключенням фінансово-економічних 

питань та технологій) (табл. 1.2) може розглядатися в просторовому відношенні, 

що відбивається у змістовному наповненні картографічних творів для потреб 

галузі.  

Відповідно до системного підходу АЕ може розглядатися з одного боку як 

компонент цілісної геосистеми, а з іншого – як підсистема нижчого рівня, що 

складається з ряду елементів, має свої властивості, внутрішні та зовнішні 

взаємозв’язки. Таким чином, картографічні твори для потреб АЕ можуть 

розкривати наступні властивості та сторони об’єкту дослідження (рис. 1.2): 

- характеристики ресурсів, підприємств та енергогенеруючих об'єктів АЕ 

(сутнісна складова); 

- просторову структуру й організацію об'єктів та ресурсів АЕ (просторова 

складова); 

- сучасний стан та перспективи розвитку АЕ, сезонну динаміку 

характеристик АЕР (часова складова); 

- сприяння та обмеження розвитку АЕ, вплив АЕ на екологічний стан 

геосистеми (взаємозв'язки з іншими компонентами геосистем).  

Картографічне відображення взаємодії АЕ з іншими компонентами 

геосистем реалізується через укладання карт умов та факторів, які сприяють 

розвитку галузі (наприклад, близьке розташування об’єднаної електромережі чи 

кінцевого споживача), або обмежують його з екологічних, технічних, природних 

і соціальних причин (наприклад, обмеження будівництва вітроенергетичних 

об’єктів в 500-метровій зоні навколо населених пунктів з позицій техніки 



30 
 

безпеки та норм шумового навантаження, або природоохоронні обмеження 

будівництва гідроелектростанцій в місцях існування видів іхтіофауни, занесених 

в Червону книгу).  

Таблиця 1.2. 

Аспекти дослідження АЕ 

1. Умови 

розвитку АЕ 
 ресурсні умови (рівень ресурсного забезпечення); 

 економічні умови (економічна доцільність, фінансова 

вигідність розвитку АЕ – економічно-доцільний 

потенціал); 

 природні, соціально-економічні, екологічні 

обмеження. 

2. Стан АЕ  кількість існуючих об’єктів АЕ; 

 їх встановлена потужність; 

 виробіток енергії. 

3. Перспективи 

розвитку АЕ 
 прогнозована потужність об’єктів АЕ; 

 прогнозований виробіток енергії з альтернативних 

джерел (потенціал заміщення традиційних видів 

енергії альтернативними). 

4. Наслідки 

розвитку АЕ 
 екологічні (антропогенне навантаження на довкілля, 

екологічні ризики, шумове та інші види забруднення, 

зниження викидів СО2); 

 економічні (вартість енергії, фінансові потоки в сфері 

АЕ, зміни в структурі імпорту та експорту енергії); 

 соціальні (зміни в структурі зайнятості населення в 

енергетичному секторі, підвищення рівня 

енергозабезпеченості населення та господарства). 
 

Слід зауважити, що хоча альтернативні види енергії декларуються як 

«екологічно чисті», при досягнені АЕ більшого промислового розвитку її вплив 

на природні геосистеми, як і від будь-якої іншої господарської діяльності, стане 

відчутним, на що звертають увагу українські та закордонні вчені [21, 94, 107]. З 

огляду на це, доцільним є проведення картографічних досліджень впливу АЕ на 

оточуюче середовище (забруднення довкілля, антропогенне перетворення 

ландшафтів та природних умов, екологічні ризики та ін.). 

Основною та кінцевою метою картографування для потреб АЕ є пізнання 

просторово-часових закономірностей, стану та перспектив розвитку АЕ в межах 

досліджуваних територіальних утворень, вирішення проблем оптимізації галузі 

та раціоналізації використання АЕР. 
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Рис. 1.2. Алгоритм застосування картографічного методу дослідження для вирішення завдань АЕ. 
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Отже, картографування для потреб АЕ – це практично орієнтований 

напрямок тематичного картографування, що засобами картографічного 

моделювання висвітлює ресурси, передумови, стан, перспективи розвитку та 

наслідки впровадження АЕ з метою забезпечення планування галузі, 

раціонального та ефективного використання АЕР.  

Укладання карт для потреб АЕ, як і більшість сучасних напрямків 

тематичної картографії, поєднує два основні методи – картографічне 

моделювання та картографічний метод дослідження [24, 79, 130], які 

застосовуються для створення на основі первинних картографічних творів карт 

районування, сумарного енергетичного потенціалу, перспективних ділянок 

розвитку галузей АЕ тощо [4].  

 

1.4. Класифікація карт для потреб альтернативної енергетики 

 

Для систематизації тематичного змісту окремих карт, серій карт та атласів 

для потреб АЕ важливо класифікувати картографічні твори даного напрямку за 

різними критеріями, а також визначити їх місце у загальній класифікації 

географічних карт. Оскільки карти для потреб АЕ охоплюють об’єкти як 

природної, так і соціально-економічної сфери (рис. 1.2), тому за тематикою 

пропонується відносити їх до міжпредметних карт (карт природно-суспільної 

сфери). 

У роботах Ю. Ю. Рафікової, Б. А.  Новаковського та співавторів [108, 109 

127] серед картографічних творів для потреб АЕ за тематикою виділяються 

однокомпонентні (розглядається тільки один вид джерел енергії (Сонце, або 

вітер, або біомаса і т. п.) і багатокомпонентні (які включають в себе кілька 

джерел енергії); за типом інформації, що відображається і використовується для 

оцінки доцільності і вигідності проектів АЕ: 

- карти, на яких подано ресурсні характеристики альтернативних джерел 

енергії (комплекс метеорологічних і актинометричних даних; опис 

гідрогеологічних свердловин з даними про фізичні і хімічні характеристики 
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геотермальних родовищ; гідрологічні дані; дані по відходах виробництв і 

життєдіяльності людини, населенню та ін.); 

- карти, що відображають технічні характеристики установок на 

альтернативних джерел енергії (для розрахунків передбачуваного вироблення 

електроенергії); 

- карти, що розкривають економічні аспекти (ціни на енергію від 

традиційних і нетрадиційних джерел (з метою порівняння); енергетичні баланси 

регіонів; підприємства, що виробляють енергоустановки на альтернативних 

джерелах енергії; інвестиції в дану область, податкові пільги на використання 

альтернативних джерел енергії, зарплати працівників в галузі і т. д.); 

- карти, що розкривають соціальні аспекти (зайнятість населення та 

потенційні робочі місця від будівництва об'єктів на альтернативних джерелах 

енергії; співвідношення нових робочих місць і прогнозованого обсягу 

виробленої енергії, зменшення негативних факторів, що впливають на здоров'я 

населення за рахунок зниження шкідливих викидів тощо); 

- карти природоохороних аспектів (величина зниження шкідливих викидів 

при використанні альтернативних джерел енергії: зниження забруднення ґрунтів 

і води, рівень радіації (в районах, де використовувалася атомна енергетика) 

тощо) [108]. 

Картографування для потреб АЕ реалізується шляхом розробки усіх видів 

карт: аналітичних (представляють одну конкретну характеристику АЕР); 

комплексних (відображають одразу декілька об’єктів картографування, як-то 

характеристики АЕР та фактори, що впливають на їх використання); 

синтетичних (інтегральні характеристики енергетичних властивостей для 

окремих видів або всіх АЕР в сукупності – сумарний енергетичний потенціал 

усіх видів біоенергетичних ресурсів або всіх видів АЕР) [4]. 

Картографічні твори АЕ за призначенням належать до карт господарства 

та управління, вони можуть бути як вузькоспеціалізованими й 

використовуватися в управлінській та промислово-планувальній діяльності, так 

і багатоцільовими, останні можуть виконувати інформаційно-пізнавальну, 
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популяризаційну, інвестиційну, виховну, навчально-освітянську та науково-

дослідну функції.  

Відповідно до загальноприйнятих класифікацій географічних карт, карти 

для потреб АЕ можна класифікувати за масштабом, територіальним охопленням, 

функціональною спрямованістю, часом, мовою, ступенем об’єктивності та 

іншими критеріями [10].  

Зацікавленість різних груп користувачів у створенні карт АЕ і спрощення 

застосування ГІС-технологій в процесі картографування, значні темпи розвитку 

і популярність веб-картографування призвели до появи значної кількості 

різноманітних за тематикою карт АЕ. Це, в свою чергу, викликає потребу їх 

упорядкування та розробки класифікації. Тому, враховуючи багатогранність та 

специфіку об’єкту картографування для потреб АЕ, в межах цього класу 

пропонується виділяти кілька підкласів карт за змістом:  

- карти об’єктів АЕ (що відображають розміщення тепло- та електростанцій, 

підприємств виробництва альтернативних видів палива); 

- карти сучасного та прогнозованого стану розвитку галузей АЕ 

(вітроенергетики, геліоенергетики, гідроенергетики, геотермальної енергетики, 

біоенергетики тощо); 

- карти АЕР (вітроенергетичних, геліоенергетичних, гідроенергетичних, 

геотермальних, біоенергетичних ресурсів, нетрадиційних ресурсів нафти та газу, 

ресурсів надлишкового тиску, руху й тепла речовин на об’єктах промисловості 

та комунального господарства та ін.); 

- карти перспективних ділянок розвитку (розташування об’єктів) АЕ або 

карти оптимізації галузі; 

- карти впливу АЕ на довкілля [10].  
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Висновки до розділу 1 

 

1. В результаті аналізу поняттєво-термінологічного апарату області 

дослідження сформульовано визначення ряду базових термінів АЕ. 

Альтернативні джерела енергії визначено як усі джерела енергії, що можуть 

служити замінником традиційним, і використання яких на сучасному етапі 

розвитку енергетики набуває господарської значимості.  

2. Проведений аналіз наукових джерел дозволив виявити, що в Україні  

дослідження АЕР актуалізувалися у 90-ті роки ХХ століття, більше уваги 

приділено енергетичним ресурсам Сонця, вітру та біомаси і менше 

геотермальним та гідроенергетичним ресурсам малих річок. Близько 30% 

досліджень АЕР супроводжуються укладанням картографічних творів, що 

підтверджує важливість розробки методичних основ картографування для 

потреб АЕ.  

3. Запропонована єдина класифікація енергетичних ресурсів, що враховує 

критерії їх вичерпності, відновлюваності, традиційності та походження. На 

основі класифікації встановлено, що до нетрадиційних (альтернативних) 

відносяться всі невичерпні енергетичні ресурси (за виключенням гідроенергії 

великих водотоків), всі відновлювані (окрім відходів деревини та торфу) та 

частина невідновлюваних, таких як метан вугільних родовищ, нафта та газ 

ущільнених порід.  

4. Встановлено сутність картографування для потреб АЕ, що полягає у 

створені картографічних творів, які охоплюють різні аспекти АЕ з метою 

пізнання її просторих закономірностей, стану та перспектив розвитку, вирішення 

завдань з оптимізації галузі та раціоналізації використання АЕР.   

Картографування для потреб АЕ визначено як практично орієнтований 

напрямок тематичного картографування, що засобами картографічного 

моделювання висвітлює ресурси, передумови, стан, перспективи розвитку та 

наслідки впровадження АЕ з метою забезпечення планування галузі, 

раціонального та ефективного використання АЕР. 
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5. Наряду з традиційними класифікаціями карт АЕ за функціональною 

спрямованістю, видами, формою, способом використання, масштабом, 

територіальним охопленням, часом, мовою, ступенем об’єктивності та іншими 

критеріями пропонується виділяти кілька підкласів карт за змістом: карти 

об’єктів АЕ; сучасного та прогнозованого стану розвитку галузей АЕ; АЕР; 

перспективних ділянок розвитку АЕ; та впливу АЕ на довкілля.  
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РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИВЧЕННІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

2.1. Світовий досвід картографування для потреб альтернативної 

енергетики 

 

Картографування для потреб АЕ почало розвиватися у 80-90-х рр. ХХ 

століття паралельно з розвитком самої галузі та проведенням досліджень її 

ресурсного потенціалу. На сьогодні існує значна кількість та різноманіття 

картографічних творів для потреб АЕ, що представлені: 

- у складі комплексних атласів природних ресурсів, національних та 

регіональних атласів; 

- у спеціалізованих атласах АЕ (в тому числі електронних та веб-

атласах); 

- окремими картами та серіями карт у дисертаційних дослідженнях, 

публікаціях та звітах науково-дослідних робіт, присвячених оцінці 

енергетичного потенціалу; 

- картографічними ГІС-сервісами (в тому числі веб-ГІС, інформаційно-

довідковими картографічними Інтернет-сервісами) тощо. 

Карти АЕ створюються на різних територіальних рівнях: глобальному, 

національному, регіональному та локальному. Інтеграція ГІС у глобальну 

мережу Інтернет призвела до появи картографічних творів АЕ нового типу – так 

званих веб-ГІС або Інтернет-ГІС, що розташовуються на веб-порталах, мають 

схожий з настільними ГІС інтерфейс, інтерактивні функції візуалізації та аналізу 

картографічних даних. За останні 10 років такі картографічні твори для потреб 

АЕ з’явилися у США, Канаді, Австралії, Данії та інших країнах. 

Одним із світових лідерів у сфері проведення досліджень АЕР та їх 

картографування є Національна лабораторія відновлюваних джерел енергії 

Енергетичного департаменту США (NREL). На сайті лабораторії [179] 
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представлені окремі карти та серії карт, динамічні карти, електронні атласи з 

значними текстовими нарисами та додатковими графічними матеріалами, бази 

даних, геоінформаційні системи, аналітичні інструменти для альтернативних 

джерел енергії (Cонця, вітру, біомаси, гідрологічних об’єктів, геотермальних 

джерел та ін.). NREL розробляє карти для континентів, території США, окремих 

регіонів країни, а також для територій інших країн за замовленням. Для зручності 

пошуку необхідних карт на сайті NREL реалізований пошуковий інструмент, що 

дозволяє серед усього масиву електронних карт здійснювати пошук за темами 

(технологіями), територією та роком укладання (рис. 2.1). Наразі картографічна 

база лабораторії містить 1240 найменувань.  

 

Рис. 2.1. База електронних карт NREL, США [179] 

 

Особливістю карт вітроенергетичних ресурсів, укладених NREL, є 

формування табличних легенд та відображення способом ізоліній з пошаровим 

фарбуванням одразу декількох прямопропорційно пов’язаних показників – класу 

потужності вітру, вербальної характеристики ресурсу (від низького до 

надвисокого), потужності вітрового потоку, швидкості вітру у м/с та у 

милях/годину на висоті 50 м над рівнем земної поверхні. Як приклад 

представлено карту вітроенергетичних ресурсів штату Каліфорнія (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Карта вітроенергетичних ресурсів штату Каліфорнія [179] 

 

Однією з рекомендаційних карт, розроблених у NREL, є карта 

«Перспективні місця для концентраційних сонячних колекторів штату Невада». 

На ній відображені перспективні ділянки та теоретичний потенціал сонячних 

ресурсів в їх межах (для геліосистем з концентраторами – це пряма сонячна 

радіація, що надходить на нормальну до сонячних променів поверхню). Також 

на карті відображено лінії електропередачі, існуючі електричні станції, 

автошляхи, газопроводи, території населених пунктів, федеральні землі та водні 
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об’єкти (рис. 2.3). На карті-врізці представлено суцільний розподіл прямої 

сонячної радіації, що надходить на нормальну до сонячних променів поверхню, 

на території штату. Додатково на карті подано короткий текстовий нарис, в 

якому зазначається, які критерії використовувалися для виявлення 

перспективних ділянок. Зокрема, не відображувались території з енергетичним 

потенціалом нижче 6 кВт/м2/день, території з крутизною схилів більше 1%, 

найбільші населені пункти та водні об’єкти, природоохоронні об’єкти, а з 

територій, що залишилися, також вилучалися ділянки, площа яких менше 1 км2. 

Аналогічні карти укладено і для виявлення перспективних місць розташування 

об’єктів вітроенергетики. 

 

Рис. 2.3. Фрагмент карти «Перспективні місця для концентраційних сонячних 

колекторів штату Невада» [179] 

 

Цікавою за змістом і синтезом способів передачі інформації є карта 

переважаючих видів альтернативної енергії США (рис. 2.4). На карті застосовано 

нетрадиційне поєднання способів картографічного зображення. Кожному 

кольору відповідає один вид енергетичних ресурсів, геотермальні енергетичні 

ресурси відображено штриховкою, а гідроенергетичні ресурси річок – 
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локалізованими значками, а всі інші – кольоровою пластикою, наростання 

інтенсивності фонового кольору, кольору штриховки та значків відповідає 

збільшенню ресурсного потенціалу. За допомогою переходів кольорової 

пластики досягається ефект поділу території на зони, де переважає той чи інший 

енергетичний потенціал. За такою картою зручно простежити загальні 

закономірності розподілу ресурсів  на досліджуваній території, проте провести 

більш детальний аналіз – неможливо.  

 

Рис. 2.4. Карта переважаючих видів альтернативних джерел енергії США, 

NREL [179] 

 

На нашу думку, більш практичним варіантом є укладання комплексних 

карт районування території за переважаючими видами АЕР шляхом проведення 

інтегральних оцінок ресурсів території та поділу їх на кластери, наприклад, 

методом k-середніх, в результаті чого для досліджуваних територій 

визначаються одразу декілька найбільш перспективних видів АЕР. 
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У 2012 році NREL створено веб-атлас U.S. Renewable Energy Atlas – 

інтерактивний інструмент, що дозволяє користувачам легко і точно співставляти 

інформацію про різні потенційні джерела альтернативної енергії в Сполучених 

Штатах. Він призначений для сприяння розвитку енергетичної політики, 

інвестицій та освіти шляхом представлення даних високої якості, доступних та 

простих для сприйняття. Цільова аудиторія атласу – представники влади, фахівці 

з планування АЕ, виробники енергії, а також інші особи, що потребують більших 

знань про АЕР, наявні в Сполучених Штатах [174]. Атлас містить карти АЕР, в 

тому числі вітро-, геліо-, гідро-, біоенергетичних ресурсів, геотермальних 

ресурсів та енергетичних ресурсів морських хвиль, а також картографічні шари 

різних категорій земель та адміністративних меж (рис. 2.5). Усі картографічні 

шари доступні для завантаження, що дозволяє використовувати їх у 

стаціонарних ГІС та проводити різноманітні аналітичні дослідження з 

застосуванням інструментів просторового аналізу. 

 

 

Рис. 2.5. Інтерфейс веб-атласу альтернативних джерел енергії США [174] 

 

У мережі Інтернет розміщено ряд галузевих веб-атласів США: морських та 

гідрокінетичних ресурсів (Marine and hydrokinetic energy resources Atlas), 

сонячних енергетичних ресурсів та об’єктів геліоенергетики (NSRDB Viewer), 

атлас автозаправок та виробничих потужностей альтернативного палива 
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(TransAtlas), біоенергетиних (BioFuels Atlas та BioPower Atlas), геотермальних 

(The Geothermal Prospector), водневих (HyDRA) та вітроенергетичних ресурсів 

(Wind Prospector) [164]. 

Компанією 3TIER (нині підрозділ Vaisala) створено комерційний 

картографічний веб-сервіс – спеціалізовану ГІС, що містить результати 

математико-картографічного моделювання кількісних характеристик вітрових, 

сонячних та гідроенергетичних ресурсів для території всього світу [147, 163]. На 

веб-порталі компанії представлено 2 картографічні інструменти, в яких 

реалізовано ряд функцій для аналізу інформації, проектування та прогнозування 

АЕР – «Wind Prospecting Tools» (можна перекласти як «Інструмент для 

пошукових робіт у сфері вітроенергетики») та «Solar Prospecting Tools» 

(«Інструмент для пошукових робіт у сфері геліоенергетики»): 

1. «Wind Prospecting Tools». Моделювання вітроенергетичних ресурсів 

здійснено на основі метеорологічних даних з різних джерел (за період з 1997 по 

2006 р.) з урахуванням орографічних умов і характеру підстилаючої поверхні, 

результати представлені у вигляді растрових шарів даних з роздільною здатністю 

5 км. Інтерактивні інструменти дозволяють користувачам: 

- аналізувати дані середньорічних та середньомісячних швидкостей вітру, 

щорічних роз вітрів, просторового та часового розподілу швидкості вітру, 

представлені у вигляді карт, діаграм та графіків (рис. 2.6) 

- порівнювати результати моделювання (реаналізу) вітрових 

характеристик, здійснених за різними методиками (різними моделями 

чисельного прогнозування погоди) – NNRP (Downscaled NCEP/NCAR Global 

Reanalysis Product), ERA-I (ERA-Interim Reanalysis Product from the European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts) та MERRA (NASA Global Reanalysis 

Product), завантажувати повні погодинні довгострокові набори метеорологічних 

даних. Різниця між річними характеристиками вітру, розрахованими з 

використанням моделей чисельного прогнозування погоди, та даними наземних 

вимірювань складає менше 0,5 м/с для 50% станцій, та менше 1 м/с для 78% 

станцій. 
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- завантажувати додаткові дані короткострокових вимірювань 

характеристик вітру, проведених на потенційних ділянках розташування 

вітрового об’єкту; 

- планувати розміщення вітроелектростанції, місця встановлення та 

орієнтацію окремих вітроустановок, а також здійснювати прогнозні розрахунки 

виробітку енергії такою вітроелектростанцією.  

 

 

Рис. 2.6. Комерційний картографічний інструмент «Wind Prospecting 

Tools» компанії 3TIER [147] 

 

2. «Solar Prospecting Tools». Картографічний веб-сервіс візуалізує 

середньорічні та середньомісячні значення сонячної й розсіяної радіації, що 

надходить на горизонтальну поверхню, а також інсоляції (прямої сонячної 

радіації, що надходить на нормальну до сонячних променів поверхню) у вигляді 

растрових поверхонь з роздільною здатністю 3 км. Для побудови моделі 

використовувалися дані з 10 різних служб, організацій та джерел. Аналогічно 

вітроенергетичному картографічному веб-сервісу, геліоенергетичний має 

інструменти завантаження довгострокових наборів актинометричних даних, 

візуалізації річного ходу сонячної радіації та інсоляції у вигляді графіків, а також 
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порівняння ефективності використання геліоенергетичних ресурсів на різних 

ділянках із застосуванAням різних видів технологій [147]. 

Діяльність компанії 3TIER розпочато у 1999 році, з тих пір набори даних 

ГІС постійно оновлюються і поповнюються. Деякі картографічні шари 

характеристик вітро- та геліоенергетичних ресурсів представлені у відкритому 

доступі у «Глобальному атласі з відновлюваних джерел енергії». 

Світовим лідером картографування енергетичних ресурсів вітру по праву 

можна вважати Національну лабораторію Датського технічного університету 

RISØ, яка з використанням власного програмного геоінформаційного 

забезпечення, спеціалізованого ГІС-продукту WAsP, призначеного для 

математико-картографічного моделювання енергетичних характеристик 

вітрових ресурсів, розробила Глобальний вітровий веб-атлас [167]. 

Прикладом регіонального веб-атласу для потреб АЕ є «Атлас 

відновлюваних джерел енергії провінції Онтаріо», США (рис. 2.7), створений для 

допомоги зацікавленим сторонам у розвитку альтернативних джерел енергії, а 

також забезпечення ефективного та сталого розвитку земельних ресурсів. Атлас 

являє собою інтерактивний інструмент, що використовує сучасні ГІС-технології, 

для надання можливості користувачам бачити розподіл вітрових та 

гідроенергетичних ресурсів провінції на електронних картах. До його складу 

включені картографічні шари, що відображають середні швидкості вітру та 

потужність вітрового потоку на висоті 10, 30, 50, 80, 100 м над рівнем земної 

поверхні, місця з визначеним гідроенергетичним потенціалом, існуючі 

гідроелектростанції, категорії землекористування, інфраструктуру. Атлас 

призначений для всіх, хто зацікавлений у інформації про відновлювані джерела 

енергії, в тому числі для осіб, що визначають політику уряду та відповідають за 

прийняття рішень в галузі АЕ, освітніх та громадських установ, які бажають 

дізнатися більше про альтернативні джерела енергії. Атлас забезпечує 

інформацію на рівні достатньому для тих, хто бажає у подальшому проводити 

власні дослідження, дозволяє визначити перспективні місця розвитку АЕ [149]. 
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Рис. 2.7. Інтерфейс Атласу відновлюваних джерел енергії провінції 

Онтаріо [149] 

 

Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA), засноване 

з ініціативи уряду Німеччини, з 2012 року впроваджує проект створення 

«Глобального атласу відновлюваних джерел енергії». На сьогодні Атлас є 

єдиним у світі ресурсом, що представляє картографічні дані щодо геліо-, вітро-, 

гідро-, біоенергетичних ресурсів та геотермальних ресурсів на глобальному 

рівні. Атлас представляє собою інтегровану в мережу Інтернет геоінформаційну 

систему (веб-ГІС), що об’єднує інформацію з різних джерел про різні види АЕР 

для території всього світу та його окремих регіонів (рис. 2.8). Основна ідея 

створення такого атласу полягає у ліквідації розриву між країнами, що мають 

доступ до необхідних наборів даних про відновлювані джерела енергії, досвід та 

фінансову підтримку для оцінки національного потенціалу розвитку АЕ, та 

країнами, які таких можливостей не мають.  

Інтерактивні функції Атласу дозволяють користувачам візуалізувати 

інформацію про альтернативні джерела енергії, а також додатково накладати 

картографічні зображення (шари даних) з інформацією про щільність населення, 

рельєф, місцеву інфраструктуру, землекористування і природні території 
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особливої охорони, що в сукупності дає можливість виділити ділянки, що 

придатні для розвитку АЕ і такі, що представляють інтерес для подальшого 

дослідження й оцінки енергоресурсів. Функціонал Атласу передбачає 

можливість редагування карти, додавання різних картографічних шарів (наборів 

даних) з каталогу, зберігання карти в особистому профілі користувача. 

Атлас постійно поповнюється новими наборами даних. В інтерфейс веб-

ГІС планується поступово інтегрувати програмне забезпечення та інструменти, 

які дозволять робити економічні розрахунки для оцінки технічного та 

економічного потенціалу альтернативних джерел енергії [148]. 

 

Рис. 2.8. Глобальний атлас відновлюваних джерел енергії Міжнародного 

агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) [148] 

 

Інша міжнародна Ініціатива з картографування альтернативних 

енергетичних ресурсів (Renewable Energy Resource Mapping Initiative) 

реалізується в рамках Програми допомоги в управлінні енергетичним сектором 

(The Energy Sector Management Assistance Program – ESMAP) під керівництвом 

Світового банку для 12 країн на період до 2018 р. Основним завданням Ініціативи 

є здійснення підтримки оцінки АЕР для укладання детальних карт енергії 

біомаси, гідроресурсів малих річок, сонячної та вітрової енергії з використанням 

даних наземних вимірювань, геопросторового аналізу і стратегічних екологічних 
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оцінок. Передбачається, що укладені картографічні твори будуть 

використовуватися урядовими структурами країн у процесі залучення інвесторів 

та в ході переговорів з ними. В рамках ініціативи "відкритих даних", всі ключові 

карти і набори даних будуть доступні громадськості на спеціально створеному 

веб-порталі, а також у Глобальному атласі відновлюваних джерел енергії. 

Проекти програми у Ефіопії, Лесото, Непалі, Папуа-Новій Гвінеї 

спрямовані на картографування вітроенергетичних ресурсів, у Малаві – 

геліоенергетичних ресурсів, у Замбії та Мальдівських островах – вітро- та 

геліоенергетичних ресурсів, у Пакистані – енергетичних ресурсів вітру, Сонця та 

біомаси, у Танзанії – вітру, Сонця та малих річок, у В'єтнамі – вітру, Сонця, 

біомаси та малих річок. В Індонезії та Мадагаскарі реалізується картографування 

гідроенергетичних ресурсів для планування малих ГЕС [175]. На рис. 2.9 

представлено приклад  укладеної  в  рамках  програми  карти вітроенергетичних  

 

Рис. 2.9.Карта вітроенергетичних ресурсів Ефіопії (формат 84,1х59,4 см) [175] 

 

ресурсів Ефіопії. Основна карта відображає результати моделювання швидкості 
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вітру на висоті 100 м над земною поверхнею, одна карта-врізка – енергетичну 

систему Ефіопії, існуючу та перспективну, а інша – рельєф країни. 

З 2014 р. згідно національної Програми виявлення відновлюваних джерел 

енергії Австралії (Emerging Renewables Programme) впроваджується проект 

«Картографічна інфраструктура відновлюваної енергетики Австралії» (The 

Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure – AREMI). Ідея проекту 

виникла, коли різними організаціями країни («Geoscience Australia», Бюро 

метеорології і Державним об'єднанням наукових і прикладних досліджень – 

англ. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) було 

накопичено значну кількість картографічної інформації, що має відношення до 

галузі АЕ, проте розосередженість ускладнювала її використання. Тож основним 

завданням проекту стало відображення на єдиній веб-платформі у 

картографічному вигляді результатів досліджень, що стосуються розвитку АЕ в 

державі [178]. Наразі картографічний сервіс налічує близько 400 картографічних 

шарів даних, що відображають електричну мережу Австралії, її доступність, 

рівень використання альтернативних джерел енергії, наявні енергетичні ресурси 

вітру, Сонця, біомаси, морських хвиль, річок та геотермальні ресурси, 

природоохоронні території, населення, соціальну та транспортну 

інфраструктуру, рослинний покрив, рельєф, гідрографію, межі та кордони та ін. 

(рис. 2.10, а, б)  Картографічний сервіс містить 3D-зображення, динамічні карти 

(рис. 2.10, в, г), підтримує функції експорту карт. 

Одним з кращих, на нашу думку, картографічних робіт регіонального 

рівня, де розглядається комплекс факторів, обмежуючих розвиток енергетичної 

галузі, є електронний «Атлас вітроенергетичних ресурсів департаменту Франції 

Ізер» (2006 р.) [151]. Він складається з шести карт, на яких зображені як основні 

показники (характеристики вітру), так і лімітуючі фактори (технічні обмеження, 

лінії електропередачі, електростанції, території природно заповідного фонду, 

основні напрямки міграції птахів та райони поширення кажанів, архітектурно-

ландшафтні пам’ятки, населені пункти, аеропорти тощо).  
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а) 

 
б) 

  
в)                                                               г) 

Рис. 2.10. Інтернет-ресурс «Картографічна інфраструктура відновлюваної 

енергетики Австралії» [178]. а) Інтерфейс ресурсу; б) картографічний шар 

віддаленості території від ліній електропередачі; в, г) динамічні карти 

надходження прямої сонячної радіації, що відображають зміну показника 

протягом року 
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Завершує атлас комплексна карта, на якій представлено розподіл середніх 

швидкостей вітру на висоті 50 м та ряд лімітуючих показників, що дозволяє 

виявити області, сприятливі для установки вітрових турбін. 

Геотермальною лабораторією Південного методистського університету, 

м. Даллас, Техас (SMU Geothermal Lab) проведене дослідження потенціалу 

геотермальних ресурсів континентальної частини США, а за окремими 

параметрами – всієї Північної Америки, за результатами яких укладено ряд 

картографічних творів, що відповідають глобальному протоколу 

картографування геотермальних ресурсів, визнаному Міжнародним 

енергетичним агентством та Міжнародною геотермальною асоціацією 

(рис. 2.11) [162]. 

 

Рис. 2.11. Фрагмент і легенда карти геотермальних ресурсів 

Північної Америки [162] 

 

Крім того, з метою поширення інформації про глибинні петрогеотермальні 
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ресурси та привернення інвестицій у впровадження покращених геотермальних 

систем (англ. enhanced geothermal systems –  нові технології, що використовують 

петрогеотермальну енергію за рахунок створення штучних циркулюючих 

водотеплозворотніх систем) SMU Geothermal Lab спільно з компанією Google 

для території США розроблено картографічний додаток до програми Google 

Earth (рис. 2.12), що містить наступні картографічні шари даних: 

- потенціал геотермальних ресурсів для покращених геотермальних систем 

по штатах на глибинах 3-7 км, відображений способом картодіаграм (рис. 2.12, 

а);  

- території, що вилучаються з господарського використання (заповідні 

території); 

- тепловий потік (кількість тепла, що виноситься з надр на поверхню за 

одиницю часу на одиницю площі); 

- температура гірських порід для глибини від 3,5 км до 9,5 км з інтервалом 

1 км (відображений для глибини від 6,5 км до 9,5 км потенціал вважається 

"теоретичним") (рис. 2.12, б) [162]. 

   а)   б)  

Рис. 2.12. Картографічний додаток для Google Earth, що візуалізує дослідження 

геотермальних ресурсів континентальної частини США: а) потенціал 

геотермальних ресурсів для покращених геотермальних систем по штатах на 

глибинах 3-7 км; б) температури гірських порід на глибині 6,5 км 

http://www.google.org/egs/downloads/EGSPotential.kmz
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Вченими Стенфордського університету Cristina L. Archer та Mark Z. 

Jacobson у 2005 р. проведено дослідження енергетичного потенціалу вітру на 

висоті 80 м над земною поверхнею на глобальному рівні та укладено серію карт 

вітроенергетичних ресурсів усіх континентів, що способом значків 

відображають найкращі місця для розміщення вітроелектростанцій та їх вітрові 

характеристики (рис. 2.13) [150].  

 

Рис. 2.13. Карта Європи, що показує кращі місця 

для розміщення вітроелектростанцій  [150] 

 

У 2011-2013 рр. в рамках проекту «The GeoElec project» для території 

Європи було розроблено веб-ГІС геотермальних ресурсів. На основі геологічних 

даних всіх країн Європи проведено моделювання температур на глибинах від 1 

до 10 км, виконані розрахунки значень теплового потоку, теоретичного та 

технічного потенціалу геотермальних ресурсів, результати яких представлені 



54 
 

окремими растровими шарами даних веб-ГІС (рис. 2.14). Наразі дані ГІС 

продовжують оновлюватися Європейською радою з питань геотермальної 

енергетики [177]. 

 

Рис. 2.14. Інтерфейс веб-ГІС геотермальних ресурсів Європи 

TermoGIS GEOELEC [177] 

 

У пострадянських країнах також ведуться роботи спрямовані, на створення 

геоінформаційних баз даних та картографічних творів для потреб АЕ. 

Наприклад, в Росії розробляється національна ГІС відновлюваних джерел 

енергії, що містить карти, табличні дані, графіки та текстові описи [44]. Вона 

представлена у мережі Інтернет, але не у вигляді інтерактивного 

картографічного додатку, а у вигляді окремих тематичних сторінок веб-сайту. 

В рамках проекту Уряду Республіки Казахстан та Програми Розвитку ООН 

«Казахстан – ініціатива розвитку ринку вітроенергії» в 2009 році створений 

електронний вітровий атлас Казахстану [29]. Атлас розроблений фахівцями 

компаній «РВ Power» і «Windlab Systems» (Австралія). Його основою є детальна 

карта розподілу швидкостей вітру на висоті 80 м з роздільною здатністю 9 км, з 

додаткових шарів картографічної інформації показано лінії електропередачі. 

Серед робіт регіонального рівня слід відзначити дисертаційне дослідження 

Рафікової Ю. Ю. (2015 р.) [127], в якому розроблено алгоритм картографування 

геліо- та вітроенергетичних ресурсів на регіональному рівні, представлено серію 
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карт для території півдня Росії. До її складу увійшли 34 карти, що відображають: 

- валовий та технічний потенціал геліо- та вітроенергетичних ресурсів; - фактори, 

що впливають на розташування об’єктів геліо- та вітроенергетики; - районування 

території Волгоградської області за ступенем придатності для розміщення малих 

та великих вітрових та сонячних електростанцій (рис. 2.15). Це одна із 

нечисленних робіт, де представлені регіональні карти рекомендаційного 

характеру, розроблені з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та 

інших чинників, що обмежують використання вітро- та геліоенергетичних 

ресурсів. Карти валового потенціалу енергетичних ресурсів побудовані на основі 

даних просторового метеорологічного моделювання NASA SSE (Surface 

meteorology and Solar Energy – глобальна відкрита база даних космічного 

агенства США), що містить набір розрахованих значень актинометричних і 

метеорологічних величини для вузлів сітки 1ºх1º. Карти технічного потенціалу 

укладені з урахуванням характеристик типових для регіону вітроенергетичних 

установок та сонячних колекторів (рис. 2.16). 

 
Рис. 2.15. Карта придатності використання території Волгоградської області для 

розміщення великих об'єктів сонячної і вітрової енергетики [127]. 
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Рис. 2.16. Технічний потенціал використання сонячної енергії вакуумним 

колектором площею 2м2 для території Півдня Росії [127] 

 

З розвитком ГІС-технологій з’явилися можливості застосування 

математико-картографічних методів та автоматизованих інструментів 

просторового аналізу для побудови моделей поверхневого водного стоку, 

визначення кількісних показників гідроенергетичних ресурсів річок та 

виявлення ділянок, що є потенційно сприятливими для встановлення малих ГЕС. 

На відміну від методик, що базуються на використанні лише даних натурних 

гідрологічних спостережень, оцінка енергетичних ресурсів із застосуванням ГІС 

дозволяє визначати гідроенергетичний потенціал для всіх річок, включаючи ті, 

на яких не проводилися гідрологічні спостереження [7]. В ряді країн (Канаді, 

Італії, Франції, Норвегії, Шотландії, США, Шрі-Ланці, Південній Кореї) оцінку 

гідроенергетичних потужностей переглянули на основі просторових моделей 

гідрологічної мережі, побудованих засобами ГІС-технологій [173]. У кожній 

країні до проведення оцінки гідроенергетичного потенціалу та картографування 
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гідроенергетичних ресурсів річок застосовувалися власні методики та різне 

програмне забезпечення, в основному – спеціалізовані програмні засоби 

(наприклад, Hydropost, StreamStats, HydroHelp, SMART MINI IDRO, The 

Hydropower Evaluation Software Rapid Hydropower Assessment Model (RHAM) та 

ін.) або розроблялися спеціальні програмні надбудови для універсальних ГІС, що 

підтримують функції розрахунку енергетичного потенціалу річок, потужності 

обладнання гідровузлів, вибору оптимального місця розташування ГЕС та ін. 

Наприклад, у Канаді модель RHAM була розроблена на платформі ArcGIS ESRI, 

аналогічно в Італії створене програмне забезпечення VAPIDRO Aste, інші 

програмні додатки на базі ArcGIS застосовано в Норвегії, Швейцарії, Росії [173, 

22]. Дослідженням гідроенергетичного потенціалу з застосуванням ГІС 

присвячені роботи багатьох закордонних вчених Н. В. Баденка та співавт. (рис. 

2.17) [22], A. Ballance та співавт. [153], G. Carroll та співавт. [156], B. Feizizadeh, 

E. Haslauer [161], D. G. Larentis та співавт. [169]. Подібні дослідження, що 

включають побудову картографічних моделей гідроенергетичного потенціалу 

річок, як правило, проводяться на регіональному та локальному рівнях. 

 

Рис. 2.17. Карта гідроенергетичного потенціалу річок, що відносяться 

до басейну річки Кеть [22] 

 

Дослідницькою групою Університету Міссурі під керівництвом професора 
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Вусеунга Джена (Wooseung Jang) проведено дослідження, присвячене розробці 

динамічної картографічної моделі з метою просторової оптимізації 

біоенергетики (2012 р.). Комп’ютерна модель визначає стратегічні місця для 

об’єктів обробки біосировини та потенційні місця розташування 

біоелектростанцій, враховуючи комплекс факторів: кількість біомаси, місця її 

утворення, зберігання та обробки, віддаленість місць утворення біомаси від 

споживача, умови транспортування. У дослідженні використано 

геоінформаційну систему ArcGIS для зберігання, аналізу та відображення бази 

даних лісових ресурсів, програми Matlab (для аналізу та перетворення числових 

даних) та Lingo (для оптимізаційного моделювання). Візуалізація результатів 

моделювання представлена картографічними зображеннями на рис. 2.18. для 

територій округів Ейва та Бун, штат Міссурі.  

 

Рис. 2.18. Динамічна картографічна модель просторової оптимізації 

біоенергетики для територій округів Ейва (ліворуч) та Бун (праворуч), штат 

Міссурі (2012 р.) [180] 

 

Чарунки синіх відтінків на картографічних зображеннях відповідають 

території площею 1 кв. миля, збільшення насиченості кольору відповідає 
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збільшенню кількості утворюваної біомаси. Жовтими пронумерованими 

кружечками відображені оптимальні місця для попередньої (первинної) обробки 

біомаси, зеленими лініями – найкоротші маршрути транспортування біомаси до 

них. Чорними трикутниками, до яких ведуть автошляхи (коричневі лінії), 

представлені потенційні місця розташування біоелектростанцій [180]. 

Аналіз світового досвіду картографування для потреб АЕ показав, що 

переважаюча кількість карт – інвентаризаційні та оцінювальні карти ресурсів 

галузі, і дуже мало прикладів проведення комплексного аналізу та 

картографічного моделювання території для укладання прогнозних та 

рекомендаційних карт АЕ. 

 

2.2. Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні 

 

В Україні укладання картографічних творів для потреб АЕ здійснюється як 

науково-дослідними установами, так і окремими вченими в рамках 

дисертаційних досліджень.  

У 2001 р. Інститутом електродинаміки НАН України створений «Атлас 

енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії 

України», що складається з 13 карт, на яких зображено енергопотенціал різних 

видів альтернативної енергії: вітрової, сонячної, геотермальної, малих річок, 

тваринницької і рослинної сільськогосподарської біомаси, відходів лісу, 

надлишкового тиску доменного газу, надлишкового тиску природного газу, 

шахтного метану, торфу, теплової енергії стічних вод, теплоти ґрунту та 

ґрунтових вод. На картах атласу представлені дані розподілу енергетичного 

потенціалу (загального, технічно-досяжного та економічно-доцільного) за 

адміністративними областями, а на карті вітроенергетичних ресурсів - за 

чотирма вітровими зонами (рис. 2.19). Для кожного виду енергії наведено 

короткий текстовий нарис. Оформлення карт дуже спрощене, вони містять 

мінімальну географічну основу – межі областей та обласні центри, на жодній з 

карт не відображено масштаб, а тематичний зміст представлено енергетичним 
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потенціалом АЕР (спосіб картодіаграм) (рис. 2.19, 2.20) [19]. У 2013 році атлас 

перевидано за новою редакцією [82], вміщено оновлені дані оцінок та 

комплексну карту річного технічно-досяжного енергетичного потенціалу АЕР 

(рис. 2.21). 

За даними 2007, 2008 років у НТЦ «Біомаса» укладено карти для різних 

видів біоенергетичних ресурсів аналогічні тим, що представлені в «Атласі 

енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії 

України» [36, 37, 61, 62].  

 

Рис. 2.19. Карта енергетичного потенціалу вітру «Атласу енергетичного 

потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел  

енергії України» (2001 р.) [19] 

 

Подібні картографічні твори дають можливість визначити на 

національному рівні пріоритетні регіони для розвитку того чи іншого напрямку 

АЕ. Але їх недоліки витікають з методик, застосованих для обрахунку сумарного 

енергетичного потенціалу за адміністративними одиницями. Вони дають дуже 

приблизні результати, особливо для таких напрямків, як геліо-, вітро- та 

геотермальна енергетика, оскільки не обчислюють розміри територій, які 

реально  можливо  відвести  під зазначені енергетичні об’єкти. Для розрахунку  
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Рис. 2.20. Карта гідроенергетичного потенціалу малих річок «Атласу 

енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії 

України» (2001 р.) [19] 

 
Рис. 2.21. Комплексна карта річного технічно-досяжного енергетичного 

потенціалу [82] 
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площ, придатних  для  розташування вказаних видів АЕ слід враховувати цілу 

низку обмежуючих факторів, наприклад, для геотермальної енергетики - 

тріщинуватість та водопроникність порід, наявність природних колекторів 

підземних вод, місцевий температурний градієнт, а також максимально 

допустиму відстань джерела енергії до потенційного споживача. Тому для 

оперативного планування та прийняття управлінських рішень щодо розвитку 

окремих галузей АЕ в межах певної території необхідне проведення 

картографічних робіт у розрізі регіонів.  

У Національному атласі України (2007 р.) представлені карти геліо-, вітро- 

та геоенергетичних ресурсів, температур гірських порід на глибині 1 та 3 км, 

гідрогеологічних умов та ресурсів (середні пластові температури термальних 

вод), тривалості сонячного сяйва, сумарної сонячної радіації. Серед карт, що 

можуть становити інтерес для АЕ, слід назвати карти середнього багаторічного 

стоку річок та витрат води, лісових ресурсів, продуктивності лісів, потужності 

очисних споруд [103]. Карти атласу розроблені на високому картографічному 

рівні, проте їх цінність для використання у сфері АЕ на регіональному та 

локальному рівнях є обмеженою. Зокрема, карти вітроенергетичних ресурсів 

(рис. 2.22) надають інформацію стосовно характеристик вітру на висоті 16 м над 

рівнем земної поверхні, в той час як висота башт найпоширеніших на 

електростанціях України вітроустановок в основному становить 100 м. Карти 

геліоенергетичних ресурсів відображають «кількість сонячної енергії, що 

надходить», та «кількість потенційної вироблюваної енергії», проте не 

зазначено, на яку поверхню надходить сонячна радіація – горизонтальну, похилу 

чи вертикальну, а також для якого типу обладнання (з яким коефіцієнтом 

корисної дії) обраховано кількість потенційно виробленої енергії. 

Інститутом геофізики імені С. І. Субботіна НАН України розроблено 

Геотермічний атлас України (2004 р.), в якому представлені карти глибинного 

теплового потоку Землі на території України, виміряних та розрахованих 

температур на різних глибинах (0,5, 3, 10, 25, 50 та 75 км), розрахованих 

геоенергетичних ресурсів (при глибині буріння до 3, 4,5 та 6 км) [47]. 



63 
 

Пояснювальні записки та легенди до карт подано двома мовами – російською та 

англійською (рис. 2.23).  

 

Рис. 2.22. Карта вітроенергетичних ресурсів, Національний атлас України [103] 

 

Рис. 2.23. Карта геоенергетичних ресурсів при бурінні на глибину до 6 км, 

Геотермічний атлас України [47] 
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Карти атласу представляють інформацію в дуже узагальненому вигляді, 

проте дають цілісне уявлення про геотермічні умови в межах України та рівень 

їх вивченості. Використання карт обмежене тим фактором, що на них відсутня 

географічна основа.  

На основі даних термометричних зйомок, що виконувалися в рамках 

геологорозвідувальних робіт нафтогазових родовищ, Українським науково-

дослідним інститутом природних газів розроблено карти глибин ізотермічних 

поверхонь 110 і 120 °С для Дніпровсько-Донецької западини, що представляють 

значний інтерес для геотермальної енергетики (рис. 2.24) [68]. Карти 

характеризуються високою детальністю та дозволяють в межах регіону 

визначити найбільш перспективні ділянки для розвитку геотермальної 

енергетики.  

 

Рис. 2.24. Карта глибин ізотермічної поверхні 120 °С  

у Дніпровсько-Донецькій западині [68] 

 

Регіональне картографування АЕР України проводилося окремими 

вченими в рамках дисертаційних та науково-дослідних робіт з оцінки 

енергетичного потенціалу. 
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Так, в роботі Ю. В. Кернасюка подано карту-схему Кіровоградської 

області, укладену за результатами оцінки біоенергетичного потенціалу галузі 

скотарства у 2009 році. Відображено сумарний потенціал виробництва біогазу з 

відходів скотарства в одиницях об’єму (м3) та в перерахунку на умовне паливо 

(тис. т) за адміністративними районами області [71]. 

В дисертаційній роботі О. С. Третьякова (2008 р.) представлено 30 карт, що 

відображають результати оцінки енергетичного (біогазового, тепло- та 

електроенергетичного) потенціалу різних видів біомаси Харківської області: 

відходів деревини, тваринництва, рослинництва, твердих побутових відходів, 

осаду станцій очистки комунальних стічних вод. Крім того, в роботі подано 

детальну карту перспективної просторової структури (оптимізаційну 

картографічну модель) біоенергетики в Харківській області, що складається з 30 

аркушів [138]. Карти доповнюють структурні діаграми, графіки динаміки об’ємів 

утворення біомаси, побудовані на основі багаторічних даних. Також у роботі 

представлені карти статистичних полів щільності за кожним видом 

біоенергетичних ресурсів, що дозволяє простежувати закономірності розподілу 

енергетичного потенціалу та проводити районування території за 

переважаючими біоенергетичними джерелами. Для виділення районів області, 

схожих за структурою та динамікою енергетичного потенціалу різних типів 

біомаси, застосовано метод кластерного аналізу, за результатами побудовано 

карти районування території (рис. 2.25).  

З використанням аналітичних інструментів ГІС створено оптимізаційну 

картографічну модель біоенергетики для Харківської області, засновану на 

принципі мінімізації відстані й, відповідно, витрат на транспортування 

біоенергетичної сировини з місць її утворення до місць споживання та 

підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок збільшення 

потужності енергетичних установок (створення замість декількох 

індивідуальних енергетичних установок однієї централізованої, але в 

оптимальному місці) та розміщення їх близько до кінцевого споживача.  

Також у роботі представлено карту зменшення емісії парникових газів в 
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галузях господарства, що є джерелами утворення біомаси (за районами 

Харківської області) [138]. 

  

Рис. 2.25. Зонування території Харківської області за структурою 

теплоенергетичного потенціалу біоенергетичних ресурсів [138] 

 

У роботі О.С. Третьякова, О.О. Ачкасової, А.С. Болтенкова [137] розкрито 

особливості картографування біоенергетичного потенціалу України на 

національному та регіональному рівнях, представлено карти 

електроенергетичного та теплоенергетичного потенціалу біоенергетичних 

ресурсів України та Харківської області. Слід відзначити, що на картах України 

відображено не тільки значення енергетичного потенціалу, а й кількість 

умовного палива, що може бути заміщена за рахунок використання 

біоенергетичних ресурсів (рис. 2.26), тобто такі карти слід віднести до категорії 

оцінювально-прогнозних. 
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Рис. 2.26. Карта електроенергетичного потенціалу біоенергетичних 

ресурсів України (О.С. Третьяков, О.О. Ачкасова, А.С. Болтенков [137]) 

 

Результати оцінки біоенергетичного потенціалу Полтавської області 

представлено шістьма картами в «Агроекологічному атласі Полтавщини» 

(2009 р.), в тому числі – трьома картами енергетичного потенціалу 

рослинницької біомаси (відходів зернобобових, соняшнику та овочевих); двома 

картами тваринницької біомаси (гною великої рогатої худоби та свиней); і 

однією комплексною – загального енергетичного потенціалу біомаси [16]. Кожна 

з карт відображає енергетичний потенціал, вихід біогазу та заміну органічного 

палива за адміністративними районами області. Для відображення перших двох 

показників використано спосіб картодіаграм, для третього – спосіб картограм, 

хоча всі характеристики представлені абсолютними, а не відносними значеннями 

(рис. 2.27). 
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Рис. 2.27. Карта загального енергетичного потенціалу біомаси,  

Агроекологічний атлас Полтавщини [16] 

 

Робота Рамазанової З. У. (2007 р.) присвячена розробці методу 

довгострокового прогнозу виробітку електроенергії вітроенергетичними 

установками на базі даних наземних спостережень за вітром. За результатами 
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оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу (прогнозованого 

виробітку енергії ВЕУ Т600-48) створено 3 карти для території Автономної 

Республіки Крим. Дві карти побудовано шляхом інтерполяції результатів оцінок 

потенціального виробітку електроенергії ВЕУ Т600-48, визначених для пунктів 

проведення вимірювань, за методами найближчого сусідства та тріангуляції 

Делоне. Третя карта відображає території з середньорічним виробітком 

електроенергії ВЕУ Т600-48 понад 1.5 млн. кВт•год за виключенням територій, 

що віддалені від джерел даних про вітер більше, ніж на 20 км. На карті також 

позначено території, розташовані поблизу пунктів збору даних про вітер 

(відмічені штриховкою), але на яких виробіток електроенергії ВЕУ недостатньо 

високий [126]. 

У дисертації С. А. Величка (2006 р.) наведено близько 70 карт вітро- та 

геліоенергетичних ресурсів для території України, на яких представлено ряд 

показників, що характеризують дійсні (технічно-досяжні) енергетичні ресурси, а 

саме: 

- середньорічні та середньомісячні значення виробітку енергії 

фотоелектричними панелями з аморфного кремнію (коефіцієнт корисної дії 

вважається рівним 10%), орієнтованими на південь та встановленими під 

оптимальним кутом нахилу до сонячних променів (під оптимальним кутом для 

сонячної батареї, що не має пристроїв слідування за Сонцем, мається на увазі кут 

при якому за рік виробляється найбільше енергії) (рис. 2.28, б); 

- річні та місячні суми виробітку енергії вітроустановкою ВЕУ-075, 

встановленою потужністю 750 Вт (висота опори вітроустановки дорівнює 11 м) 

(рис. 2.28, а). 

- річні та місячні суми виробітку енергії гібридними геліо-

вітроенергетичними системами (рис. 2.28, в); 

- розподіл дійсних вітроенергетичних та геліоенергетичних ресурсів 

за фізико-географічними областями України (рис. 2.28, г). 
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Рис. 2.28. Карти вітрових та сонячних ресурсів, автор - С. А. Величко [28].  
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Слід зазначити, що карти не викликають зауважень з точки зору 

картографії, підібрано вдалий набір характеристик та способів зображення 

тематичного змісту, проте на них представлені результати розрахунків, 

здійснених для обладнання, що використовувалося 10 років тому і на сьогодні 

вже є застарілим. Тому однією з обов’язкових вимог картографічного 

забезпечення АЕ є постійне оновлення змісту карт з урахуванням розвитку нових 

технологій виробництва енергії.  

В роботі А. Т. Разакова [125] (2007 р.) для цілей геотермальної енергетики 

з застосуванням методів математико-картографічного моделювання розроблено 

схеми розподілу температурних полів геотермальної аномалії степового Криму 

для різних глибин (1000, 4000, 5000 м), та карти геотермічного градієнта та 

щільності теплового потоку. Результати порівняння температур на побудованій 

карті температурних полів на глибині 5000 м з фактичними значеннями 

температур в свердловинах, показали, що похибка моделювання не перевищує 

10%.  

На локальному рівні картографічний метод застосовується на етапі 

планування енергетичного об’єкту АЕ або пошуку його оптимального місця 

розташування. Для цих цілей можуть укладатися як повноцінні карти, так і 

спрощені карти-схеми і плани. 

Прикладом локального картографування для потреб планування 

біоенергетичних об’єктів є розроблена в НТЦ «Біомаса» проектна документація 

систем збору біогазу на звалищах ТПВ, що включає укладання планів 

розташування свердловин, газозбірних пунктів, насосних станцій та 

трубопроводів (рис. 2.29).  

Локальні карти ділянки біля с. Комарівка Ізюмського району Харківської 

області укладено в рамках виконання конструктивно-географічного дослідження 

перспектив розвитку вітроенергетики на кафедрі фізичної географії та 

картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що  

включали відображення вітроенергетичних ресурсів, прогнозованої 

вітроелектростанції (з її структурними елементами – окремими 
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вітроустановками, лініями електропередачі, розподільчою електричною 

підстанцією), а також шумового навантаження на довкілля [12, 33]. 

Рис. 2.29. Плани систем збору та утилізації біогазу: а) на Приморському 

полігоні ТПВ в м Маріуполь, б) на діючому полігоні ТПВ м Чернігів, в) на 

полігоні ТПВ в Орджонікідзевському районі м Маріуполь, НТЦ «Біомаса» [102] 

 

2.3. Тенденції картографування альтернативної енергетики 

 

В результаті аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду встановлено ряд 

тенденцій картографування АЕ [9, 15]: 

1. Прогрес картографічного забезпечення АЕ проявляється насамперед у 

постійному зростанні кількості картографічних творів АЕР як в Україні, так і за 

її межами. Більшість з них створюється для територій окремих держав і можуть 

бути представлені окремими картами, серіями карт та атласами. Проте сучасною 

а)  

в)  

 
б)  
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тенденцією є активізація регіонального картографування АЕР, збільшення 

кількості великомасштабних картографічних творів, деталізація та підвищення 

точності картографічної інформації. Слід відмітити також поступовий перехід 

від окремих карт до їх серій та атласів, включення карт АЕР в комплексні і 

тематичні географічні атласи. Так, у Національному атласі України (2007 р.) 

представлені карти геліо-, вітро- та геоенергетичних ресурсів, температур 

гірських порід на глибині 1 та 3 км, гідрогеологічних умов та ресурсів, тривалості 

сонячного сяйва та сумарної сонячної радіації [103], а карти енергетичного 

потенціалу біомаси включені до Агроекологічного атласу Полтавщини [16]. 

2. Розширення тематичного змісту карт АЕР, що пояснюється набуттям 

промислового значення нових видів ресурсів, створенням нових технологій та 

обладнання, рівнем аналізу та характером представлення інформації. Якщо 

раніше найбільша увага приділялася розробці карт енергетичного потенціалу 

Сонця та вітру, то зараз активно створюються карти геотермальних, 

біоенергетичних, гідроенергетичних ресурсів, з’являються карти енергетичних 

ресурсів антропогенного походження (надлишкового тиску доменного та 

природного газу, шахтного метану, теплової енергії стічних вод та ін.). 

Картографічні показники АЕР можуть визначатися для різного обладнання, тому 

зміст карт розширюється за рахунок картографування ресурсного потенціалу для 

нових типів сонячних колекторів, фотоелектричних модулів, вітроенергетичних, 

геотермальних установок та ін.  

3. Збільшення кількості рекомендаційних і прогнозних карт, проте 

переважання на даний час карт інвентаризаційних та оцінювальних, що 

становить близько 90% від усіх карт для потреб АЕ. Набуває розвитку ще один 

напрямок картографічного забезпечення АЕ – укладання карт природних, 

соціально-економічних та екологічних факторів, що впливають на можливості 

використання АЕР. 

4. Застосування аналітичного інструментарію традиційних та 

спеціалізованих ГІС для оцінки, моделювання та візуалізації енергетичних 

показників АЕР. Для проведення математико-картографічного моделювання 
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енергопотенціалу та вибору найкращих місцеположень для енергетичних 

об’єктів окремих напрямів АЕ розробляються спеціалізовані ГІС-продукти. Такі 

ГІС існують для забезпечення досліджень у галузі вітрової (WAsP, MS-Micro/3, 

CFD, NWP), сонячної (SolarGIS) та гідроенергетики (Hydropower Evaluation 

Softwere, SMART Mini-Idro, Hydrohelp, PEACH), вони враховують місцеві 

фактори, що впливають на можливість використання АЕР та застосовуються 

переважно на локальному рівні. 

5. Створення у мережі Інтернет картографічних веб-сервісів, веб-атласів та 

веб-ГІС, в яких інформація про різні види АЕР представлена у вигляді 

інтерактивних картографічних шарів даних, як-то «Глобальний атлас 

відновлюваних джерел енергії» Міжнародної агенції відновлюваної енергії 

(International Renewable Energy Agency, IRENA), комерційний картографічний 

веб-сервіс компанії 3TIER, веб-атлас «U.S. Renewable Energy Atlas» 

Національної лабораторії відновлюваних джерел енергії США та ін. 

6. Інтеграція, систематизація та уніфікація картографічної інформації (в 

тому числі уніфікація змісту, масштабів, показників, зображувальних засобів 

карт для потреб АЕ) як мінімум в межах окремих держав, досягнення однаково 

високого рівня картографічного забезпечення АЕ для всіх адміністративних 

одиниць, що дозволить проводити порівняльний аналіз та оцінку АЕР різних 

регіонів та підвищить ефективність використання енергетичних ресурсів в 

цілому. 

8. Формування центрів картографування для потреб АЕ. У світі такими 

центрами можна вважати Національну лабораторію відновлюваних джерел 

енергії США, Національну лабораторію RISØ Датського технічного 

університету, Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії, а в Україні 

– Київ (Інститут географії НАН України, НТЦ «Біомаса») та Харків (Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна), де розробляється не тільки теорія 

картографування, а й повноцінні картографічні твори АЕ. Для окремих видів 

АЕР укладалися карти Полтавської, Кіровоградської області, Автономної 

Республіки Крим, Карпатського регіону.  
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Висновки до розділу 2. 

1. У світі сформувалися центри картографування для потреб АЕ, 

прив’язані до передових науково-дослідних установ у сфері вивчення потенціалу 

АЕР, серед них Національна лабораторія відновлюваних джерел енергії США, 

Національна лабораторія RISØ Датського технічного університету, Міжнародне 

агентство з відновлюваних джерел енергії та ін. Вони виконують роботи з 

картографування АЕР для багатьох країн світу. 

2. Аналіз вітчизняних робіт, присвячених оцінці АЕР та їх 

картографуванню, показав, що на національному рівні картографічне 

забезпечення АЕ України здійснене більш-менш повно та охоплює широкий 

перелік джерел енергії. На регіональному – як оцінка ресурсів, так і їх 

картографування носить епізодичний характер, для жодного виду АЕР не 

проводилися дослідження, які б відображали розподіл ресурсів АЕ на обласному 

або районному рівні та охоплювали при цьому всі регіони України. В цілому 

картографічне забезпечення АЕ в Україні відстає від рівня картографічного 

забезпечення зарубіжних країн. Між тим, існують приклади карт геліо-, вітро- та 

біоенергетичних ресурсів, які за інформативністю і якістю переважають 

зарубіжні аналоги.  

3. Серед тенденцій картографування для потреб АЕ слід виділити наступні: 

- зростання кількості картографічних творів АЕР в Україні і світі; активізацію 

регіонального картографування АЕР; - збільшення кількості великомасштабних 

картографічних творів, деталізацію та підвищення точності картографічної 

інформації; - розширення тематичного змісту карт АЕР, що пояснюється 

набуттям промислового значення нових видів ресурсів, створенням нових 

технологій та обладнання, рівнем аналізу та характером представлення 

інформації; збільшення кількості рекомендаційних і прогнозних карт АЕ; 

- застосування аналітичного інструментарію ГІС для оцінки, моделювання та 

візуалізації енергетичних показників АЕР; - зростання кількості картографічних 

веб-атласів в мережі Інтернет, в яких інформація про різні види АЕР 

представлена у вигляді інтерактивних картографічних шарів даних.  
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КАРТОГРАФУВАННЯ  

ДЛЯ ПОТРЕБ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

3.3. Концепція та принципи картографування  

 

Впровадження картографії в різні сфери людської діяльності пов'язане з 

величезними можливостями карт як засобів збору, наочного представлення та 

отримання нової інформації. Необхідність збору, аналізу, обробки значних 

обсягів просторово-координованих даних для цілей АЕ обумовлює виникнення 

нового практично-орієнтованого напряму тематичної картографії – 

картографування АЕ.  

Слід підкреслити, що для повноцінного та всебічного картографічного 

забезпечення АЕ недостатньо укладати лише ресурсні карти, важливо розкрити 

всі аспекти розвитку галузі [1, 5, 13]. В основу формування концепції 

картографування для потреб АЕ має бути покладено задоволення потреб різних 

груп користувачів, можливість розв’язання за картами різнопланових завдань 

галузі, як-то: територіальне планування, розміщення об'єктів АЕ та 

раціональнізація використання енергетичних ресурсів (завдань з просторової 

оптимізації галузі); прийняття стратегічних та оперативних рішень (стосовно 

вибору пріоритетних напрямків АЕ та перспективних регіонів, проведення 

додаткових досліджень енергетичного потенціалу тощо); залучення інвестицій у 

галузь; інформування громадськості та популяризація альтернативних джерел 

енергії.  

Отже, концепція картографування для потреб АЕ полягає у створенні 

актуальної, повної, інтегрованої інформаційно-картографічної бази даних за 

рахунок розробки та укладання системи картографічних творів, що 

розкривають структуру АЕ, відображають ресурси, передумови та 

перспективи її розвитку, а також задовольняють вимоги різних груп 

користувачів – від державних органів влади та енергетичних підприємств до 

широких мас населення [11]. 
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Концепція окреслює основоположні принципи, ідеї, погляди стосовно 

вирішення наукових і науково-прикладних задач та складає основу для 

подальшого формування теоретичних положень. У процесі обґрунтування 

концептуальних та методичних основ картографування для потреб АЕ 

враховувався досвід подібних розробок у сфері комплексного і тематичного 

картографування, представлених в роботах Л. Г. Руденка, А. І. Бочковської, 

Т. І. Козаченко, В. П. Разова [128, 129], В. А. Пересадько [117, 118], 

Г. О. Пархоменко [116, 129] та ін., концепцій створення окремих картографічних 

творів для потреб АЕ (Глобального атласу відновлюваних джерел енергії [148], 

Атласу відновлюваних джерел енергії провінції Онтаріо [149] та ін.) і 

впровадження програм картографування АЕР (Ініціатива з картографування 

альтернативних енергетичних ресурсів ESMAP [175]). 

Запропонована в нашому дослідженні концепція картографічного 

забезпечення АЕ відповідає положенням чинних законодавчих та нормативно-

правових актів, програмних документів України, в яких відзначається 

важливість та актуальність  впровадження заходів, спрямованих на підвищення 

частки використання АЕР у енергетичному балансі України, в тому числі 

проведення досліджень для забезпечення галузі науково обґрунтованою 

інформацією про потенціал альтернативних джерел енергії та шляхи їх 

ефективного використання. В Енергетичній стратегії України на період до 

2030 р., схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1071-р від 24 

липня 2013 р., відзначається необхідність прийняття довгострокової 

Національної стратегії розвитку відновлюваної енергетики, яка б включила в 

себе правові, економічні, наукові, управлінські та інші аспекти забезпечення 

збільшення частки АЕ в енергетичному балансі України, ощадливого 

використання, перш за все, власних енергетичних ресурсів і, в тому числі, 

відновлюваних джерел енергії [60]. У перелік пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок (Постанова Кабінету 

міністрів України №942 від 7 вересня 2011 р.) включено дослідження, що 

стосуються впровадження альтернативних джерел енергії.  
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Відповідно до енергетичної стратегії України на період до 2030 р., 

Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, 

Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива на 2010-2016 роки основними напрямами використання 

відновлюваних джерел енергії в Україні визначається вітрова, сонячна енергія, 

енергія річок, біомаси, геотермальна енергія, енергія навколишнього природного 

середовища з використанням теплових насосів [60, 120]. Відповідно до цих 

положень, передбачається, що розробка картографічних творів даних напрямків 

АЕ є першочерговою задачею. 

Картографування для потреб АЕ має реалізуватися за наступними 

принципами: 

- врахування національних та регіональних пріоритетів розвитку АЕ 

в процесі розробки структури та змісту картографічних творів держави та різних 

адміністративно-територіальних одиниць (наприклад, при розробці регіональної 

системи картографічних творів прибережних територій до базового набору карт 

додаються карти ресурсів морських хвиль та енергетичних ресурсів вітру для 

офшорної вітроенергетики, для регіонів розташування кам’яновугільних 

басейнів – карти родовищ та енергетичного потенціалу шахтного метану, для 

регіонів залягання геотермальних вод – карти гідрогеотермальних ресурсів; крім 

того, слід враховувати національні та регіональні пріоритети розвитку АЕ, які, 

як правило, викладені в державних нормативних та програмних документах); 

- створення однаково репрезентативної та порівнюваної 

картографічної інформації для різних регіонів України за рахунок уніфікації 

процесів збору, обробки даних для картографічних творів АЕ, формування 

єдиних вимог до їх змісту, оформлення, детальності та якості, розробки єдиних 

методичних засад укладання карт для потреб АЕ (математичних елементів, 

принципів генералізації загальногеографічного та тематичного змісту, 

зображувальних засобів, додаткових елементів, системи умовних позначень); 

- повноти розкриття теми, тобто картографування для потреб АЕ 
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має охоплювати всі аспекти, пов’язані з умовами і ресурсами, сучасним станом, 

перспективами та наслідками розвитку галузі, прогнозами її впливу на довкілля 

тощо; 

- забезпечення загальнодоступності картографічної інформації про 

альтернативні джерела енергії за рахунок представлення картографічних творів 

в мережі Інтернет та створення тематичної веб-ГІС, що сприятиме поширенню 

інформації про альтернативні джерела енергії серед широких верств населення, 

потенційних вітчизняних та зарубіжних інвесторів; 

- урахування в процесі створення картографічної бази даних для 

потреб АЕ принципів формування національної інфраструктури геопросторових 

даних України (досягнення інформаційної та функціональної сумісності 

різноманітних наборів геопросторових даних та їх інтеграції у національну 

геопросторову інфраструктуру даних [42]); 

- укладання карт для потреб АЕ різної функціональної спрямованості 

(у відповідності до етапів, задач картографування та потреб користувачів); 

- поступового переходу в процесі укладання карт АЕ від вищого 

територіального рангу до нижчого (від карт держави до карт окремого об’єкту 

АЕ; від карт, що відображають загальні закономірності розподілу АЕР, – до карт 

перспективних ділянок розміщення енергетичних об’єктів). 

Практична реалізація запропонованої концепції передбачається шляхом 

розробки системи карт різної функціональної спрямованості за алгоритмом, 

представленим на рис. 3.1.  

Спершу укладаються інвентаризаційні карти, які включають 

відображення первинних кількісних характеристик АЕР (наприклад, швидкостей 

вітру, об’ємів утворення біомаси, кількості сонячної радіації, тощо), існуючих 

об’єктів АЕ, їх кількості та потужності, а також різних природних, соціальних, 

економічний, екологічних умов та факторів, що впливають на розміщення 

енергогенеруючих та виробничих об’єктів галузі. Укладання деяких 

інвентаризаційних карт (зокрема, карт розподілу метеорологічних та 

актинометричних показників, температурних характеристик гірських порід) 
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потребує побудови методами інтерполяції на основі первинних дискретних 

даних безперервних ізолінійних поверхонь. Незважаючи на простоту змісту, 

інвентаризаційні карти дозволяють виявити особливості територіальної 

диференціації АЕР та інших відображених об’єктів і явищ. 

 
Рис. 3.1. Алгоритм картографічного забезпечення АЕ  

 

Наступним кроком є створення оцінювальних карт, що відображають 

результати оцінки теоретичного та технічного потенціалу АЕР, стану розвитку 

АЕ та придатності територій для розміщення нових об’єктів галузі. Саме 

оцінювальні карти дають відповіді на запитання, чи доцільно розвивати той чи 

інший напрямок АЕ на певних територіях, чи варто вкладати кошти у проведення 

більш детальних досліджень енергетичних ресурсів, чи забезпечені енергетичні 

потреби місцевого населення і за рахунок яких джерел енергії. 

На основі комплексу оцінювальних та інвентаризаційних карт 

створюються рекомендаційні та прогнозні карти. В процесі їх укладання 
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застосовуються складні операції геообробки, методи просторового аналізу та 

математико-картографічного моделювання. Рекомендаційні карти 

відображають перспективні ділянки розташування об’єктів різних напрямків АЕ, 

ділянки для проведення подальших досліджень потенціалу АЕР, а також заходи 

з оптимізації галузі. Прогнозні карти відображають потенційні обсяги 

виробництва енергії з альтернативних джерел та можливий рівень розвитку АЕ, 

екологічні ризики розвитку різних галузей АЕ та вплив на довкілля [4, 6, 11]. 

Застосування рекомендаційних та прогнозних карт на практиці спрощує та 

прискорює процеси прийняття управлінських та оперативних рішень у сфері АЕ. 

Послідовність укладання прогнозних та рекомендаційних карт залежить 

від того, який аспект розвитку АЕ досліджується – економічний чи екологічний. 

У першому випадку спочатку укладаються карти рекомендацій розміщення  

об’єктів АЕ, і вже потім з урахуванням територій, що можуть бути відведені під 

об’єкти АЕ, створюються карти прогнозів розвитку галузі. А при дослідженні 

екологічного аспекту етапи рекомендаційного та прогнозного картографування 

мають циклічний зв'язок, оскільки прогнози впливу АЕ на довкілля підлягають 

картографуванню як до, так і після врахування рекомендацій щодо заходів з 

оптимізації галузі. 

Здійснювати прогнозне та рекомендаційне картографування для потреб 

АЕ, а також картографувати умови та фактори, що впливають на розташування 

об’єктів АЕ, на державному рівні не доцільно з декількох причин. По-перше, для 

багатьох видів альтернативних джерел прогнози виробітку енергії, що не 

враховують у достатній мірі місцеві фактори та територіальні обмеження, 

можуть дати лише дуже приблизний результат, по-друге, дрібний масштаб та 

високий рівень узагальнення інформації на картах державного рівня не дозволяє 

відобразити місцеві поєднання умов та факторів розвитку АЕ та проводити 

адекватні оцінки доступності і сприятливості території для розташування 

об’єктів галузі, по-третє для визначення пріоритетних напрямків АЕ та 

стратегічного планування достатньо використання оцінювальних карт АЕР.  
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3.2. Обґрунтування структури системи картографічних творів  
 

Розробка структури системи картографічних творів для потреб АЕ 

ґрунтується на концепції, принципах, запропонованій класифікації карт АЕ за 

змістом та функціональною спрямованістю, що обґрунтовувались з позицій 

системного картографування.  

В основу системи покладено формування загальнодержавної ГІС для 

потреб АЕ, що наповнюється даними з різних інформаційних джерел та включає 

набори просторових та атрибутивних даних, які в свою чергу формують 

тематичні  картографічні  шари  (рис. 3.2).  На  основі цих картографічних шарів 

даних  укладаються  окремі  карти  АЕ  різної  функціональної  спрямованості  – 

 

Вид карт: І – інвентаризаційні, О – оцінювальні, Р – рекомендаційні, П – прогнозні. 

Рис. 3.2. Система картографічних творів для потреб АЕ 
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інвентаризаційні, оцінювальні, рекомендаційні, прогнозні, що відображають 

різні аспекти (ресурси, об’єкти, умови, фактори, стан та перспективи розвитку 

галузі) та охоплюють різні напрямки АЕ (вітроенергетику, геліоенергетику, 

біоенергетику, гідроенергетику та геотермальну енергетику). 

Так, наприклад, для потреб вітроенергетики рекомендується розробляти 

окремі карти наступного змісту: 

1) Ресурсів галузі: - інвентаризаційні (карти середньорічних та 

середньомісячних швидкостей вітру на різних висотах – 10, 50, 100, 150 м над 

земною поверхнею); - оцінювальні (карти теоретичного енергетичного 

потенціалу вітру на висотах 10, 50, 100, 150 м над земною поверхнею, карти 

технічного потенціалу вітроенергетичних ресурсів для вітроустановок певного 

типу, карти тривалості робочих швидкостей вітру для вітроустановки певного 

типу). 

2) Карти умов та факторів, що впливають на розташування об’єктів 

вітроенергетики: - інвентаризаційні (карти історико-культурної спадщини, 

природо-охоронних територій, категорій земель за основним цільовим 

призначенням, об'єднаної електромережі, орнітофауни, деревної рослинності, 

населених пунктів з 500-метровою буферною зоною, території аеропортів, місць 

проходження радіо- та телесигналів); - оцінювальні (карти шорсткості земної 

поверхні, крутизни схилів, результуюча карта придатності територій для 

розташування об’єктів вітроенергетики). 

3) Інвентаризаційні карти об’єктів вітроенергетики. 

4) Оцінювальні карти стану розвитку вітроенергетики. 

5) Карти оптимізації вітроенергетики: рекомендаційні карти 

перспективних ділянок розташування об’єктів вітроенергетики (укладаються на 

основі поєднання даних карт технічно-досяжних енергетичних ресурсів та 

придатності територій для розташування об’єктів вітроенергетики). 

6) Карти прогнозованого розвитку вітроенергетики: прогнозні карти 

потенціалу заміщення традиційних видів палива енергією, виробленою 

об’єктами вітроенергетики. 
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7) Карти впливу вітроенергетики на довкілля: - оцінювальні  та 

прогнозні карти зниження емісії парникових газів внаслідок виробітку енергії 

вітроелектростанціями; - оцінювальні та прогнозні карти шумового, 

електромагнітного, аеродинамічного впливу вітроенергетики на довкілля, фауну, 

орнітофауну. 

Окремі карти на підставі їх поділу на тематичні блоки (відповідно до 

класифікації карт АЕ за змістом) доцільно групувати у серії. Наприклад, при 

укладанні всіх перелічених карт вітроенергетичних ресурсів (інвентаризаційних 

та оцінювальних) для території України або окремої адміністративної області 

формуються серії карт різного змісту на одну територію (додатки Б.1, Б.2). З 

іншого боку, можливо розробляти, наприклад, оцінювальні карти технічно-

досяжних вітроенергетичних ресурсів для певного типу вітроустановки для всіх 

областей України, тоді формується серія оцінювальних карт одного змісту на 

різні території (додаток Б.3). У таблиці 3.1 представлено структуру серій карт 

для потреб вітроенергетики. 

Аналогічні за структурою серії карт укладаються для інших галузей АЕ – 

геліоенергетики (табл. 3.2), малої гідроенергетики (табл. 3.3), геотермальної 

енергетики (табл. 3.4) та біоенергетики (табл. 3.5). 

Оскільки всі карти АЕ формуються на основі даних ГІС та входять в єдину 

систему, цілком логічним є розробка на їх основі і галузевих, і комплексного 

атласу для потреб АЕ. Так, наприклад, атлас геліоенергетики має включати всі 

серії карт, представлені в таблиці 3.2, які пропонується об’єднати в чотири 

розділи: 

- Розділ 1. Геліоенергетичні ресурси 

- Розділ 2. Стан розвитку геліоенергетики 

- Розділ 3. Умови та фактори, що впливають на розташування об’єктів 

геліоенергетики. 

- Розділ 4. Оптимізація геліоенергетики. 

Дана структура рекомендується для застосування при створенні атласів 

інших напрямків АЕ.  
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Таблиця 3.1.  

Структура серій карт для потреб вітроенергетики 

№ Назва Вид карт 

1. Серія карт «Вітроенергетичні ресурси» 

 
Середня швидкість вітру на висоті 10 м (50, 100, 150 м 

над земною поверхнею) 
Інвентаризаційні 

 

Середньорічний теоретичний енергетичний потенціал 

вітру на висоті 10 м (50, 100, 150 м над земною 

поверхнею) 

Оцінювальні 
 

Технічно-досяжний потенціал вітроенергетичних 

ресурсів для вітроустановки певного типу 

 
Тривалість робочих швидкостей вітру для 

вітроустановки певного типу 

2. 
Серія карт «Умови та фактори, що впливають на розташування об’єктів 

вітроенергетики» 

 Об’єднана електромережа 

Інвентаризаційні 

 Історико-культурна спадщина 

 Природно-заповідний фонд 

 Категорії земель за основним цільовим призначенням 

 Орнітофауна 

 Деревна рослинність 

 Населені пункти з 500-метровою буферною зоною 

 
Території аеропортів, місця проходження радіо- та 

телесигналів 

 Шорсткість земної поверхні 

Оцінювальні 
 Крутизна схилів 

 
Придатність територій для розташування об’єктів 

вітроенергетики (результуюча карта) 

3. Серія карт «Оптимізація вітроенергетики» 

 
Карти перспективних ділянок розташування об’єктів 

вітроенергетики 
Рекомендаційні 

4. Серія карт «Стан та перспективи розвитку вітроенергетики» 

 Об’єкти вітроенергетики Інвентаризаційні 

 Рівень розвитку вітроенергетики Оцінювальні 

 
Потенціал заміщення традиційних видів палива 

енергією, виробленою об’єктами вітроенергетики 
Прогнозні 

5. 
Серія карт «Екологічні наслідки розвитку вітроенергетики та вплив на 

довкілля» 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

вітроелектростанціями (сучасний стан) 
Оцінювальні 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

вітроелектростанціями (прогнозований стан) 
Прогнозні 

 Шумовий вплив вітроенергетики Оцінювальні та прогнозні 

 Електромагнітний вплив вітроенергетики Оцінювальні та прогнозні 

 Аеродинамічний вплив вітроенергетики Оцінювальні та прогнозні 

 Вплив вітроенергетики на фауну, орнітофауну Оцінювальні та прогнозні 
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Таблиця 3.2. 

Структура серій карт для потреб геліоенергетики 

№ Назва Вид карт 

1. Серія карт «Геліоенергетичні ресурси» 

 

Середня багаторічна сумарна сонячна радіація, що 

надходить на поверхню, зорієнтовану до сонячних 

променів під певним кутом (вертикальну, 

горизонтальну та похилу) 

Інвентаризаційні 
 

Середня багаторічна інсоляція, що надходить на 

поверхню, зорієнтовану до сонячних променів під 

певним кутом (вертикальну, горизонтальну та похилу) 

 Середньомісячна тривалість сонячного сяйва 

 Середньомісячні значення висоти Сонця 

 Відсоток днів з різною хмарністю 

 

Технічно-досяжний потенціал – виробіток енергії для 

певного типу геліосистем (фотоелектричних панелей, 

сонячних колекторів, концентруючих геліосистем) 

Оцінювальні 

2. 
Серія карт «Умови та фактори, що впливають на розташування об’єктів 

геліоенергетики» 

 Об’єднана електромережа 

Інвентаризаційні 

 Історико-культурна спадщина 

 Природно-заповідний фонд 

 Категорії земель за основним цільовим призначенням 

 Запиленість атмосфери 

 Деревна рослинність 

 Експозиція схилів 

Оцінювальні 
 

Придатність територій для розташування об’єктів 

геліоенергетики (результуюча карта) 

3. Серія карт «Оптимізація геліоенергетики» 

 
Карти перспективних ділянок розташування об’єктів 

геліоенергетики 
Рекомендаційні 

4. Серія карт «Стан та перспективи розвитку геліоенергетики» 

 Об’єкти геліоенергетики Інвентаризаційні 

 Рівень розвитку геліоенергетики Оцінювальні 

 
Потенціал заміщення традиційних видів палива 

енергією, виробленою об’єктами геліоенергетики 
Прогнозні 

5. 
Серія карт «Екологічні наслідки розвитку геліоенергетики та вплив на 

довкілля» 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

геліоелектростанціями (сучасний стан) 
Оцінювальні 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

геліоелектростанціями (прогнозований стан) 
Прогнозні 

 Деградація земель під об’єктами геліоенергетики Оцінювальні та прогнозні 

 Зміна теплового балансу територій Оцінювальні та прогнозні 
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Таблиця 3.3. 

Структура серій карт для потреб малої гідроенергетики 

№ Назва Вид карт 

1. Серія карт «Гідроенергетичні ресурси річок» 

 Середні багаторічні витрати води в річках 
Інвентаризаційні 

 Середня тривалість періодів льодоставу та межені 

 
Теоретичний потенціал річок (потужності водного 

потоку) 

Оцінювальні 
 

Технічно-досяжний потенціал (потенційний виробіток 

енергії на ділянках річок). 

 Напір води на одиницю довжини річкового русла 

2. 
Серія карт «Умови та фактори, що впливають на розташування об’єктів 

гідроенергетики» 

 Об’єднана електромережа 

Інвентаризаційні 

 Історико-культурна спадщина 

 Природно-заповідний фонд 

 Категорії земель за основним цільовим призначенням 

 
Населені пункти та радіуси відстані від них на 10, 15, 20 

та 25 км 

 Охоронні види флори і фауни річок та прибережних зон 

 Несприятливі інженерно-геологічні умови 

 
Придатність територій для розташування об’єктів малої 

гідроенергетики (результуюча карта) 
Оцінювальні 

3. Серія карт «Оптимізація малої гідроенергетики» 

 
Карти перспективних ділянок розташування об’єктів 

малої гідроенергетики 
Рекомендаційні 

4. Серія карт «Стан та перспективи розвитку малої гідроенергетики» 

 Об’єкти малої гідроенергетики Інвентаризаційні 

 Рівень розвитку малої гідроенергетики Оцінювальні 

 
Потенціал заміщення традиційних видів палива енергією, 

виробленою об’єктами малої гідроенергетики 
Прогнозні 

5. 
Серія карт «Екологічні наслідки розвитку малої гідроенергетики та вплив на 

довкілля» 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

малими гідроелектростанціями (сучасний стан) 
Оцінювальні 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

малими гідроелектростанціями (прогнозований стан) 
Прогнозні 

 Підтоплення територій Оцінювальні та прогнозні 

 Зміни показників річкового стоку Оцінювальні та прогнозні 

 
Вплив малої гідроенергетики на флору і фауну річок та 

прибережних зон 
Оцінювальні та прогнозні 
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Таблиця 3.4 

Структура серій карт для потреб геотермальної енергетики 

№ Назва Вид карт 

1. Серія карт «Геотермальні ресурси» 

 
Температури гірських порід на різних глибинах – 1, 2, 3, 

4, 5, 7 км 

Інвентаризаційні 
 

Підземні води (їх температура, мінералізація, хімічний 

склад, глибина залягання) 

 Водопроникність гірських порід 

 Глибинний тепловий потік 

Оцінювальні 
 

Технічно-досяжний потенціал геотермальних ресурсів 

для вітроустановки певного типу (потенційний виробіток 

енергії різними видами геотермальних систем) 

2. 
Серія карт «Умови та фактори, що впливають на розташування об’єктів 

геотермальної енергетики» 

 Об’єднана електромережа 

Інвентаризаційні 

 Історико-культурна спадщина 

 Природно-заповідний фонд 

 Категорії земель за основним цільовим призначенням 

 
Населені пункти та радіуси відстані від них на 10, 15, 20 

та 25 км 

 Несприятливі інженерно-геологічні умови 

 
Придатність територій для розташування об’єктів 

геотермальної енергетики (результуюча карта) 
Оцінювальні 

3. Серія карт «Оптимізація геотермальної енергетики» 

 
Карти перспективних ділянок розташування об’єктів 

геотермальної енергетики 
Рекомендаційні 

4. Серія карт «Стан та перспективи розвитку геотермальної енергетики» 

 Об’єкти геотермальної енергетики Інвентаризаційні 

 Рівень розвитку геотермальної енергетики Оцінювальні 

 
Потенціал заміщення традиційних видів палива енергією, 

виробленою об’єктами геотермальної енергетики 
Прогнозні 

5. 
Серія карт «Екологічні наслідки розвитку геотермальної енергетики та вплив на 

довкілля» 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

геотермальними станціями (сучасний стан) 
Оцінювальні 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

геотермальними станціями (прогнозований стан) 
Прогнозні 

 Зміна сейсмічності Оцінювальні та прогнозні 

 
Вплив мінералізованих геотермальних вод на рівень 

концентрації шкідливих речовин в атмосфері 
Оцінювальні та прогнозні 

 
Зміни рівня, фізичного стану та хімічного складу 

підземних вод 
Оцінювальні та прогнозні 

 Локальні опускання земної поверхні Оцінювальні та прогнозні 
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Таблиця 3.5 

Структура серій карт для потреб біоенергетики 
№ Назва Вид карт 

1. Серія карт «Біоенергетичні ресурси» 

 Відходи рослинництва 

Інвентаризаційні 

 Відходи тваринництва 

 Осад станцій очистки комунальних стічних вод 

 Тверді побутові відходи 

 Органічні відходи промисловості 

 Відходи деревини 

 Вирощування енергетичних культур 

 
Технічно-досяжний енергетичний потенціал відходів 

рослинництва 

Оцінювальні 

 
Технічно-досяжний енергетичний потенціал відходів 

тваринництва 

 
Технічно-досяжний енергетичний потенціал осаду 

станцій очистки комунальних стічних вод 

 
Технічно-досяжний енергетичний потенціал твердих 

побутових відходів 

 
Технічно-досяжний енергетичний потенціал органічних 

відходів промисловості 

 
Технічно-досяжний енергетичний потенціал відходів 

деревини 

 Технічно-досяжний потенціал енергетичних культур 

2. 
Серія карт «Умови та фактори, що впливають на розташування об’єктів 

біоенергетики» 

 Об’єднана електромережа 

Інвентаризаційні 

 Категорії земель за основним цільовим призначенням 

 
Населені пункти та радіуси відстані від них на 10, 15, 20 

та 25 км 

 
Місця концентрації біомаси (підприємства сільського 

господарства, харчової, деревообробної промисловості) 

 
Придатність територій для розташування об’єктів 

біоенергетики (результуюча карта)  
Оцінювальні 

3. Серія карт «Оптимізація біоенергетики» 

 
Карти перспективних ділянок розташування об’єктів 

біоенергетики 
Рекомендаційні 

4. Серія карт «Стан та перспективи розвитку біоенергетики» 

 Об’єкти біоенергетики Інвентаризаційні 

 Рівень розвитку біоенергетики Оцінювальні 

 
Потенціал заміщення традиційних видів палива енергією, 

виробленою об’єктами біоенергетики 
Прогнозні 

5. Серія карт «Екологічні наслідки розвитку біоенергетики та вплив на довкілля» 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

об’єктами біоенергетики (сучасний стан) 
Оцінювальні 

 
Зниження викидів СО2, внаслідок виробітку енергії 

об’єктами біоенергетики (прогнозований стан) 
Прогнозні 

 Вплив вирощування енергетичних культур на ґрунти Оцінювальні та прогнозні 

 
Рівень викидів СО2 об’єктами біоенергетики, утворених в 

процесах спалювання біопалива 
Оцінювальні та прогнозні 
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Запропонована система картографічних творів для потреб АЕ є відкритою 

і може розширюватися, як за рахунок укладання карт технічного потенціалу АЕР 

на основі параметрів нових видів енергогенеруючого обладнання, так і за 

рахунок розширення переліку галузей АЕ, для яких виконуються картографічні 

дослідження.  

 

3.3. Особливості інформаційного забезпечення картографування  

 

Картографічне забезпечення АЕ потребує створення потужної 

інформаційної бази геоданих, яка для картографічних та аналітичних цілей має 

бути інтегрована у середовище ГІС. Існуючі джерела інформації різняться за 

формою, часом утворення і, в основному, не призначені конкретно для цілей АЕ. 

Тому важливим завданням на підготовчому етапі картографічних робіт є 

впорядкування, обґрунтований відбір і первинна обробка джерел для введення 

інформації у геоінформаційну базу даних. 

При створенні картографічних творів АЕ застосовують усі групи 

інформаційних джерел – графічні, цифрові та текстові. До графічних, як правило, 

належать загальногеографічні й тематичні карти, плани (електронні і паперові), 

космічні знімки, геоінформаційні шари даних (електронні географічні основи), 

за якими здійснюється просторова прив’язка інформації, що картографується. 

Цифрові джерела включають статистичні відомості, довгострокові ряди даних 

метеорологічних, актинометричних, гідрологічних спостережень, набори 

координат об’єктів, що картографуються. Текстовими джерелами є програмні, 

звітні, нормативні документи державних та приватних установ, відомств, 

організацій, підприємств (відомості про об’єкти природно-заповідного фонду, 

закриті малі гідроелектростанції, інформація про полігони твердих побутових 

відходів, очисні споруди, об’єкти АЕ, лінії електропередачі, електричні станції 

та підстанції, їх потужності тощо), літературні джерела (класифікації шорсткості 

земної поверхні), технічна документація (інформація про потужності та режими 

роботи енергогенеруючого обладнання) та ін. 

Для систематизації та впорядкування інформаційних джерел, побудови 
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логічних зв’язків у системі інформаційного забезпечення картографування для 

потреб АЕ застосовано метод структурно-логічного моделювання [79, 86], що 

допомагає у подальшому проводити збір даних про об’єкти, показники та 

характеристики картографування не хаотично, а систематизовано, за заданими 

категоріями, шаблонами бази даних ГІС та з чіткими уявленнями щодо 

подальших алгоритмів обробки інформації (рис. 3.3) [4]. 

На основі вихідних даних, отриманих з різних джерел, укладаються 

первинні карти, що за змістом об’єднуються у три тематичні блоки: 

- карти АЕР;  

- карти об’єктів та підприємств АЕ;  

- карти умов і факторів, що впливають на розміщення об'єктів галузі, 

(сприяють або обмежують розвиток АЕ).  

Основою для укладання карт АЕР є багаторічні статистичні відомості 

профільних управлінь, департаментів та інших організацій. Наприклад, розробка 

карт енергетичних ресурсів вітру, Сонця та малих річок здійснюється з 

використанням багаторічних даних, отриманих на мережі метеорологічних 

станцій та гідрологічних постів Українського Гідрометцентру.  

Додатковими джерелами інформації для укладання карт 

гідроенергетичних ресурсів малих річок є гідрологічні щорічники, довідники, 

наприклад, «Багаторічні дані про режим і ресурси поверхневих вод суші» (за 

1981–2000 рр. та за 2001–2010 рр.), «Малі річки України: довідник» (1991 р.), що 

містять дані про рівні, витрати, температуру води, товщину льоду та льодові 

явища на річках, а також основні гідрологічні характеристики весняної повені, 

дощових паводків та інших гідрологічних сезонних явищ [115, 146]. При 

картографічному моделюванні гідрологічних характеристик річок засобами ГІС-

технологій основними джерелами є карти модуля стоку та картографічні дані про 

рельєф.  

Для карт геліоенергетичних та вітроенергетичних ресурсів 

використовуються:  

1) Дані довгострокових актинометричних, метеорологічних і аерологічних  
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Рис. 3.3. Інформаційне забезпечення картографування для потреб АЕ 
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спостережень, в тому числі узагальнені в кліматичних довідниках, наприклад, 

«Кліматичному кадастрі України», що містить середні багаторічні показники 

сумарної, прямої та розсіяної сонячної радіації, швидкості та напрямку вітру, 

отримані за період 1961-1990 рр. [75];  

2) Дані довгострокових супутникових вимірювань, представлені у 

відкритих базах кліматичної інформації глобального та регіонального 

охоплення. Найбільш популярною з них є глобальна база даних супутникових 

вимірювань космічної агенції NASA «Surface meteorology and Solar Energy» 

(NASA SSE), орієнтована спеціально на використання у сфері АЕ. В ній 

представлені середньорічні та середньомісячні значення показників сумарної, 

прямої, розсіяної сонячної радіації, що надходить на різні типи поверхні, 

швидкості та напрямку вітру для різних висот, приведені до умов відкритої 

місцевості. Дані засновані на супутникових вимірюваннях, проведених у період 

з 1983 по 2005 рік, і представлені для вузлів регулярної сітки 1°х1°. 

Актинометричні показники розраховані шляхом математичного моделювання 

поширення сонячного випромінювання в атмосфері з урахуванням даних 

супутникових вимірювань радіаційного балансу на верхній межі атмосфери, 

альбедо земної поверхні, стану хмарності, вмісту в атмосфері аерозолів, озону та 

інших радіаційно-активних складових. При моделюванні швидкості вітру на 

різних висотах велике значення має тип підстилаючої поверхні, тому при 

формуванні та оновленні бази даних NASA SSE використовувалися результати 

супутникового моніторингу ландшафтів. Результати моделювання верифіковані 

з залученням даних наземних вимірювань, проведених в різних частинах 

Землі [176]. 

3) Дані, отримані за допомогою RETScreen Clean Energy Management 

Software (скорочено RETScreen) – безкоштовного програмного пакету для 

аналізу проектів АЕ, розробленого на замовлення уряду Канади. Він містить як 

кліматичні дані наземних вимірювань, так і параметри отримані з бази даних 

NASA SSE, і дозволяє визначати кількість виробленої енергії з урахуванням 

технічних характеристик обладнання, наприклад, оперативно розрахувати 
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виробіток енергії певним типом геліосистем для заданої точки місцевості та кута 

їх встановлення. 

4) Результати кліматичного моделювання актинометричних і 

метеорологічних характеристик у вузлах регулярної сітки (результати 

реаналізу), проведеного на основі масивів метеорологічної та актинометричної 

інформації з різних джерел. Такі дані часто представлені растровими 

картографічними шарами високої роздільної здатності або у табличному 

форматі. Серед моделей, що охоплюють територію всього світу і доступні для 

України у відкритому доступі через інтерактивний геоінформаційний ресурс 

«Глобальний атлас для відновлюваних джерел енергії», слід назвати глобальний 

набір геліоданих компанії Vaisala (просторова роздільна здатність растрової 

моделі дорівнює 3 км), глобальну карту сонячної радіації Meteotest (роздільна 

здатність 8 км). 

Для укладання карт геотермальних ресурсів використовуються: 

- дані термометричних досліджень та каротажних зондувань свердловин, 

що, в основному, проводяться в ході пошуково-розвідувальних робіт запасів 

вуглеводнів та підземних вод; 

- існуючі геотермічні карти, укладені для різних глибин (наприклад, 

растрові картографічні шари даних інтерактивного веб-атласу геотермальних 

ресурсів Європи, створеного в рамках проекту «The GeoElec project», 2011-

2013 р. [177]), а також карти підземних вод, їх температур, мінерального складу, 

глибини залягання (наприклад, карти термальних вод «Національного атласу 

України» [103]). 

Найбільші об’єми геологічної інформації має Державне науково-

виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд 

України» (ДНВП "ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ"), що здійснює збір, накопичення, 

облік, зберігання та аналітичну обробку результатів геологічних, геофізичних, 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень надр, моніторингу 

геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.  

При зборі даних для створення картографічних творів вітроенергетичних, 
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геліоенергетичних та геотермальних ресурсів слід враховувати методичні 

особливості укладання карт способом ізоліній. При проведенні інтерполяції та 

розробці ізолінійних карт необхідно використовувати контрольні точки за 

межами території, що картографується, для уникнення граничного 

(прикордонного) ефекту. Таким чином, збір вихідної інформації для 

картографування зазначених видів АЕР має включати набори даних суміжних 

територій.  

Інформація для укладання карт біоенергетичних ресурсів розосереджена 

по різних організаціях, відомствах та установах: 

- статистичні дані про поголів’я худоби, об’єми виробництва 

сільськогосподарської продукції (врожайність сільськогосподарських культур, 

вирощування енергетичних культур), що виступають первинними даними для 

обрахунку тваринницької та рослинницької біомаси, знаходяться в  

Департаментах агропромислового розвитку при обласних та районних 

державних адміністраціях або у Державній службі статистики (Головні 

управління статистики в областях); 

- дані щодо об’ємів твердих побутових відходів, площ та термінів дії 

звалищ наявні в Департаментах екології та природних ресурсів обласних та 

районних державних адміністрацій, міських рад, у Міністерстві екології та 

природних ресурсів України; 

- дані щодо потужності очисних споруд сконцентровані у Департаментах 

енергетики та житлово-комунального господарства обласних та районних 

держадміністрацій, обласних управліннях водних ресурсів, а відомості про 

об’єми утворення осаду на станціях очистки комунальних стічних вод 

зберігаються у підприємствах, що здійснюють централізоване водопостачання та 

водовідведення; 

- дані про відходи деревини та масштаби рубок можна отримати у 

лісгоспах та управліннях лісового та мисливського господарства.  

Укладання карт об’єктів АЕ засновується на відомостях про потужності 

енергогенеруючих об’єктів та підприємств, що виробляють альтернативні види 
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палива. Недоліком є те, що в Україні не запроваджено механізмів збору та 

інвентаризації таких об’єктів. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг представляє на 

офіційному сайті регулярно оновлюванні списки існуючих об’єктів АЕ України, 

що працюють за «зеленим тарифом», проте ліцензію на «зелений тариф» 

отримують далеко не всі підприємства АЕ. Тому укладання карт даного 

напрямку ускладняється відсутністю повних та достовірних джерел інформації.  

Об’ємна база даних про підприємства та об’єкти біоенергетики 

представлена на офіційному сайті НТЦ «Біомаса» [102]. 

Перелік карт умов і факторів, що впливають на розміщення об'єктів АЕ 

досить широкий, тому їх укладання на основі первинної інформації не 

представляється можливим. Більшість картографічних творів цього тематичного 

блоку укладаються на основі існуючих карт різних тематичних напрямків, 

топографічних карт і доповнюються даними з інших картографічних джерел. 

Зокрема застосовуються: 

- карти земельних ресурсів, доповнені відомостями Управлінь та відділів 

земельних ресурсів і державного земельного кадастру; 

- карти і схеми електромереж та дані ДП Національна енергетична 

компанія «Укренерго»; 

- карти шляхів міграції птахів та текстові джерела, що містять інформацію 

про місця гніздування птахів і кажанів, видів орнітофауни, занесених у Червону 

книгу; 

- карти та текстові джерела з даними про флору та фауну водних об’єктів 

та берегових зон, в тому числі про рідкісні види іхтіофауни; 

- карти екологічної мережі та природно-заповідного фонду, що 

доповнюються відомостями Міністерства екології та природних ресурсів 

України, профільних обласних та районних управлінь і департаментів; 

- карти об’єктів історико-культурної спадщини, доповнені даними реєстрів 

пам’яток, що ведуться департаментами містобудування та архітектури, культури 

і туризму обласних державних адміністрацій; 
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- карти несприятливих інженерно-геологічних умов, шляхів сполучення. 

Для побудови цифрової моделі рельєфу, карт крутизни та експозиції схилів 

слід використовувати топографічні карти, дані радарної топографічної зйомки 

Землі – Shuttle radar topographic mission (SRTM), представлені у растровому 

форматі з роздільною здатністю 90 м та дані глобальної цифрової моделі рельєфу 

ASTER GDEM (ASTER Global Digital Elevation Model) - растрові матриці 

дозволом 15 м на піксель. 

Для визначення показників шорсткості земної поверхні та точних 

географічних координат пунктів державної гідрометеорологічної мережі, 

енергетичних об’єктів АЕ застосовуються космічні знімки (в цьому процесі 

виправданим з точки зору оперативності та зручності є використання 

програмних засобів Google Earth, SASPlanet). 

 

3.4. Обґрунтування змісту, показників та характеристик карт  

 

Вибір елементів тематичного змісту картографічних творів АЕ має 

насамперед враховувати потреби та інтереси основних груп користувачів карт 

даної тематики – фахівців у галузі АЕ, а також владних та управлінських 

структур, що займаються енергетичними питаннями. Вибір показників 

картографування має бути виваженим та обґрунтованим. 

Зміст карт, що характеризують вітроенергетичні ресурси, включає  

відображення середніх швидкостей вітру, тривалості робочих швидкостей вітру, 

теоретичного і технічно-досяжного енергетичного потенціалу вітру. 

Відправною характеристикою енергетичних ресурсів для вітроенергетики 

є середня швидкість вітру. На основі даного показника більшість виробників 

розробляють режими роботи вітроустановок, а до технічної документації, як 

правило, включається графік «крива потужності», що відображає залежність 

потужності вітроустановки від швидкості вітру. Головною умовою при розробці 

карт є визначення швидкості вітру на висоті осі ротора, яка в сучасних 

вітроустановках варіює від 10 до 150 м над земною поверхнею. Теоретичний 

(валовий) потенціал вітроенергетичних ресурсів виражається через показник 
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питомої потужності вітрового потоку, що визначається на одиницю площі його 

поперечного перерізу, і враховує дані про щільність повітря. Напрямки вітру, що 

зазвичай відображаються розами вітрів, у вітроенергетичних дослідженнях 

враховуються під час розміщення вітроустановок на ділянці вітроелектростанції. 

Практичне значення для вітроенергетики мають значення технічно-

досяжного потенціалу, що відображається через показник виробітку енергії 

вітроустановкою певного типу за певний часовий період (день, місяць, рік). 

Необхідність обов’язкової прив’язки до типу обладнання пояснюється тим, що 

технічні параметри вітротурбін (навіть одного розміру, але різних виробників) 

суттєво відрізняються, тому неможливо обрати певні усереднені параметри для 

оцінки ресурсного потенціалу. Замість цього слід відображати на картах 

виробіток енергії конкретними типами вітроустановок, яким віддається перевага 

на національному ринку вітроенергетики. В Україні такими вітроустановками є 

Fuhrländer FL2500 (потужність 2,5 МВт) та Vestas V112 (потужність 3 МВт) [17, 

21, 80, 143]. Відображення на картах річного ходу вище названих показників 

необхідне для використання при розробці сезонних режимів роботи 

вітроелектростанцій.  

Для вітроенергетичної галузі важливо також володіти відомостями про 

повторюваності швидкостей вітру в різних градаціях і сумарну тривалість 

робочих швидкостей вітру протягом року, оскільки ці показники впливають на 

рівень завантаженості й режим роботи вітроустановки, що враховується при 

виборі обладнання для вітроелектростанції. Більшість сучасних вітроустановок 

працюють лише в діапазоні швидкостей від 3 до 25 м/с. Коли швидкість вітру 

нижче мінімального порогу, аеродинамічна сила вітру не створює необхідного 

обертального моменту вітротурбіни, в той час як при перевищенні максимальної 

швидкості вітру створюється обертовий момент, що може спричинити механічне 

пошкодження вітроустановки [136]. 

Вибір оптимального місця розташування вітроелектростанцій потребує 

врахування умов місцевості (рельєфу, характеру підстилаючої поверхні, 

залісненості, близькості до електромереж) та має ряд обмежень, пов’язаних з 
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шумовим навантаженням, правовим статусом та цільовим призначенням земель, 

розташуванням аеропортів, військових об’єктів, населених пунктів, об’єктів 

природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини [28, 31, 94, 127, 

151]. Це, в свою чергу, обумовлює відображення зазначених параметрів та 

обмежуючих факторів на картах для потреб вітроенергетики. 

Через гальмуючий вплив нерівностей земної поверхні (шорсткість) на 

рухомі повітряні маси, у приземному шарі атмосфери спостерігаються найменші 

швидкості вітру, а по мірі віддалення від земної поверхні вони збільшується. У 

низинних, закритих, заліснених ділянках швидкість вітру є мінімальною, і 

навпаки, відкриті степові території, ділянки відкритої водної поверхні, височини 

характеризуються найвищою швидкістю. В той же час зі збільшенням 

абсолютної висоти зменшується щільність повітря, що знижує ефективність 

роботи вітрогенератора. Отже при плануванні обєктів вітроенергетики доцільно 

використовувати карти рельєфу та шорсткості земної поверхні. Також для 

потреб вітроенергетики необхідні карти крутизни схилів, оскільки на ділянках з 

крутими схилами внаслідок формування турбулентності вітротурбіна не 

повністю перебуватиме в зоні дії вітрового потоку, що відповідним чином 

вплине на частоту її обертання.  

Вітроелектростанції займають великі площі (для виробництва 1МВт·год 

вітрової електроенергії в середньому необхідно 83 м2 території [31], середнє 

значення встановленої потужності на одиницю площі становить 10 МВт/км2 

[23]), тому важливе практичне значення мають відомості про статус і категорію 

земельних ділянок, перспективних для розвитку вітроенергетики. 

Утворюваний вітротурбінами шум та потенційна загроза відриву лопатей 

обумовлює обмеження на встановлення великих вітроустановок та територіях 

населених пунктів, об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної 

спадщини, а також в межах 300-500-метрової зони навколо них. Така відстань 

задовольняє вимогам техніки безпеки та дозволяє уникнути акустичного впливу 

на жителів прилеглих населених пунктів. Точні розміри захисної зони 

встановлюються для кожного об’єкту вітроенергетики окремо, при цьому 
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відстань до вітроустановок має бути такою, щоб рівень шуму від обладнання не 

перевищував фонового шуму довкілля. Відповідно до діючих в Україні 

стандартів (ГОСТ 12.1.003-83 Шум та СНиП II-12-77 Будівельні норми і правила) 

нормальний рівень шуму не перевищує 55 дБ у в денний час та 45 дБ у нічний, 

максимально допустимий – 70 дБ та 60 дБ відповідно. Вітроелектростанції 

забороняється розташовувати близько до аеропортів та військових баз через 

можливі перебої радіозв’язку [50]. 

Не зважаючи на те, що відсоток гибелі птахів та кажанів від зіткнень з 

вітровими турбінами за результатами досліджень [94] є невисоким, небажано 

розташовувати вітроелектростанції на шляхах міграції птахів та у місцях 

поширення рідкісних видів орнітофауни. 

Об’єкти вітроенергетики слід розміщувати якомога ближче до ліній 

електропередачі з рівнем напруги 110 кВ і більше, по-перше, з технічних причин 

(оскільки підключення до мереж меншої напруги може створювати додаткові 

обмеження при транспортуванні виробленої енергії та біля центрів її 

споживання) і, по-друге, – з економічних (близьке розташування 

вітроелектростанції до централізованої електромережі потребує менших 

капіталовкладень у прокладання нових ліній електропередачі) [94].  

Основними показниками, що характеризують геліоенергетичні ресурси є 

середні значення сумарної сонячної радіації та інсоляції (під терміном 

«інсоляція» мається на увазі пряма сонячна радіація), що надходить на різні типи 

поверхні, та їх річний хід. Ці показники відіграють важливу роль при виборі типу 

обладнання (оскільки різні типи геліоенергетичних установок уловлюють різні 

види сонячної радіації), а також кута його встановлення (в залежності від 

функціональних задач та наявної поверхні для встановлення геліосистем). 

Найчастіше, геліоколектори та фотоперетворювачі встановлюються під кутом по 

відношенню до земної поверхні для збільшення щільності падіння сонячних 

променів (найбільший виробіток енергії відбувається коли кут падіння сонячних 

променів наближається до 90°), проте в деяких проектах виникає необхідність 

встановлювати геліоустановки на горизонтальну або вертикальну поверхню 
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(наприклад, на фасади будівель), цим обґрунтовується необхідність укладання 

карт надходження сонячної радіації на різні типи поверхонь. Показники 

надходження сонячної радіації фактично відображають теоретичний 

енергопотенціал. Додатково на картах для потреб геліоенергетики доцільно 

відображати середньомісячні значення висоти Сонця, тривалості сонячного 

сяйва, показники хмарності, що враховуються при визначені технічних 

параметрів геліоелектростанцій, виборі типу обладнання тощо.  

Технічно-досяжний потенціал геліоенергетичних ресурсів відображає 

виробіток енергії певним типом геліосистем на одиницю площі за певний період 

часу і визначається з урахуванням їх технічних характеристик (в тому числі 

коефіцієнта корисної дії), кута встановлення та орієнтації за сторонами 

горизонту. Цей показник є основою для оцінки економічної доцільності 

використання сонячної енергії та термінів окупності будівництва електро- або 

теплостанції.  

Крім ресурсного, ключовими факторами при плануванні об’єктів 

геліоенергетики є наявність деревної рослинності та забудови, що може 

спричинити затінення сонячних установок. З тієї ж причини непридатними для 

встановлення геліосистем можуть бути ділянки з високою розчленованістю 

рельєфу. Для потреб геліоенергетики необхідне укладання карт крутизни та 

експозиції схилів, які дозволяють визначати придатність територій для 

встановлення геліосистем. Небажаним є встановлення сонячних електростанцій 

на землях сільськогосподарського призначення, оскільки в ході тривалого 

перекриття земель від сонячних променів відбувається їх деградація, а також 

поблизу підприємств, атмосферні викиди яких знижують рівень прозорості 

атмосфери. Цим пояснюється необхідність розробки карт категорії земель за 

основним цільовим призначенням та запиленості атмосфери для потреб 

геліоенергетики. 

Первинними характеристиками гідроенергетичних ресурсів річок, що 

підлягають картографуванню, є середньорічні та середньомісячні значення 

річкового стоку (або витрати води). Додатковими відомостями для визначення 



102 
 

режимів роботи потенційних гідроелектростанцій, які доцільно відображати на 

картах, є середньорічні значення тривалості періодів льодоставу та межені, зміни 

витрат води по місяцях, показники напору води на одиницю довжини русла. 

Теоретичний гідроенергетичний потенціал відображає енергію водного 

потоку, що залежить від об’єму річкового стоку та перепаду висот на ділянці 

річкового русла, і на картах показується для окремих відрізків річок. Цей 

показник допомагає визначити річки, що можуть використовуватися у 

гідроенергетиці. Картографічне моделювання технічного потенціалу 

здійснюється на основі даних про напір води на ділянках русла, річковий стік і 

технічні параметри різних типів малих гідроелектростанцій (руслових, 

пригреблевих, дериваційних, гідроакумулюючих) і враховується при виборі 

обладнання для гідровузлів.  

Побудова малих гідроелектростанцій оказує суттєвий вплив на місцеву 

флору та фауну, тому при їх проектуванні слід враховувати ареали поширення 

рідкісних видів рослин і тварин. Створення гідроелектростанцій на малих річках 

вимагає врахування характеристик рельєфу, інженерно-геологічних умов, 

водного режиму річки та інших особливостей території [22, 122, 173]. Зазначені 

показники доцільно відображати на картах лімітуючих факторів розвитку малої 

гідроенергетики. 

Використання геотермальних ресурсів залежить від кількох основних 

факторів – температури в надрах, глибини, тріщинуватості, водопроникності, 

теплопровідності порід, наявності природних водних колекторів та їх 

мінерального складу. При цьому різні варіанти сполучення цих умов вимагають 

застосування геотермальних систем різного типу. Доцільне картографічне 

відображення перелічених показників на різних глибинах – від 1 до 7 км. 

В процесі картографування температур земних надр застосовуються два 

підходи: перший включає створення карт температур на різних глибинах, а 

другий – карт глибин для різних температурних відміток (карт ізотермічних 

поверхонь). Перший застосовується більш широко і дозволяє простежувати 

зміни температури в геологічному горизонті, в залежності від діапазону 
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температур визначати, які види геотермальних технологій можуть бути 

використані в досліджуваному регіоні і для яких господарських потреб 

(наприклад, виключно для отримання тепла або ж і для виробництва 

електроенергії). Карти ізотермічних поверхонь дозволяють вирішити інше не 

менш важливе завдання – обрати ділянки, де необхідна температура 

спостерігається найближче до земної поверхні. Це один із ключових чинників, 

що визначають економічну ефективність впровадження проекту (навіть на етапі 

планування місць проведення геологорозвідки з метою впровадження об’єктів 

геотермальної енергетики). 

Теоретичний потенціал геотермальних ресурсів виражається через 

показник теплового потоку, що відображає кількість енергії, яка виходить на 

одиницю площі земної поверхні за одиницю часу. Цей показник надає 

комплексну оцінку сприятливості геологічних умов для розвитку геотермальної 

енергії, а його картографування дозволяє виявити місця з аномально високим 

тепловим потоком та обрати ділянки для проведення пошуково-розвідувальних 

робіт. Технічний потенціал геотермальних ресурсів визначається відповідно до 

типу геотермальної системи з урахуванням її коефіцієнту корисної дії та 

енерговитрат і може використовуватися для техніко-економічних обґрунтувань. 

Важливим фактором використання теплової геотермальної енергії є 

близькість розташування кінцевого споживача: оскільки ефективність 

використання теплової енергії при транспортуванні на великі відстані суттєво 

знижується через тепловтрати, район теплоенергетичного забезпечення 

споживачів обмежується радіусом 10-15 км, а в особливо сприятливих умовах - 

25-50 км [114]. Відображення таких районів на картах дозволить виявити 

найбільш сприятливі райони розміщення геотермальних станцій.  

Біоенергетичні ресурси зазвичай характеризуються технічним 

енергопотенціалом, що враховує усереднені емпірично визначені коефіцієнти 

утворення біогазу та/або виробітку тепла з різних типів біомаси в процесі 

спалювання, піролізу, когенерації, анаеробного зброджування. Прив’язка до 

конкретних типів обладнання неможлива, через велику кількість представлених 
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на ринку технологій. Крім технічного потенціалу на картах доцільно 

відображати первинні показники об’ємів утворення біомаси (тваринницької, 

рослинницької, в тому числі відходів деревини, відходів промислового 

виробництва, твердих побутових відходів, осаду очисних споруд) для того, щоб 

користувачі, за необхідності, могли обрахувати виробіток енергії конкретним 

типом біоенергетичної установки. На основі робіт українських вчених, 

присвячених питанням оцінки та картографічного відображення 

біоенергетичних ресурсів [36, 37, 137, 138], для кожного виду джерел енергії 

визначені первині статистичні дані, на основі яких здійснюються подальші 

розрахунки, показники об’ємів біомаси та види енергетичного потенціалу 

(біогазового, тепло- та електроенергетичного), які доцільно відображати на 

картах (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6. 

Характеристики біомаси, що оцінюються та картографуються 

Вид біомаси Вихідний показник 

для розрахунків 

Показник об’ємів 

біомаси 

Енергетичний 

потенціал 

БГП ЕЕП ТЕП 

Відходи 

тваринництва 

поголів’я худоби, 

птиці, свиней, вівець 

та кіз 

Об’єми утворення гною + + + 

Відходи 

рослинництва 

врожайність 

сільськогосподарських 

культур 

Об’єми відходів 

рослинництва, що 

можуть бути 

використані для 

енергетичних потреб 

  + 

Відходи 

деревини 

Об’єми рубок 

(залишок неліквідної 

деревини) 

Об’єм, вага неліквідної 

деревини 
  + 

Осад станцій 

очистки 

комунальних 

стічних вод 

- потужність станцій 

- фактичні об’єми 

осаду 

об’єми осаду 

(враховуються лише 

станції потужністю 

більше 25 м3/добу) 

+ + + 

Тверді 

побутові 

відходи 

- рік заснування та рік 

закриття звалища 

- площа звалища 

- щорічний об’єм 

вивозу відходів 

об’єми твердих 

побутових відходів 

звалищ (враховуються 

звалища з обсягом 

захоронених відходів 

більше 30 тис. тон) 

+ + + 

Енергетичні 

культури 

Врожайність/об’єми 

рубок 

Об’єм, вага деревини  + + 

БГП – біогазовий потенціал, ЕЕП – електроенергетичний потенціал, ТЕП – теплоенергетичний 

потенціал 
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Використання біоенергетичних ресурсів найбільш ефективне при 

одночасному виробництві теплової та електричної енергії, внаслідок цього 

розміщення біоенергетичних установок тяжіє до користувачів – населених 

пунктів. Для території України максимальні економічно виправдані відстані 

транспортування біоенергетичних ресурсів обмежуються 10-25 км [40, 138], 

тому на картах обмежуючих факторів біоенергетики навколо населених пунктів 

доцільно побудувати буферні зони відповідного розміру з метою виявлення 

джерел утворення біомаси, що знаходяться на транспортабельній відстані від 

потенційного користувача.  

Ряд факторів слід враховувати при плануванні всіх енергетичних об’єктів: 

- доступність об’єднаної електромережі для підключення нових 

електростанцій;  

- цільове призначення земель, де планується розташування енергетичного 

об’єкту; 

- наявність об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної 

спадщини, в межах яких будівництво неможливе.  

Для гідро- , вітро- та геотермальної енергетики надзвичайно важливим 

обмежуючим фактором будівництва є несприятливі інженерно-геологічні умови, 

оскільки для великих вітроустановок потрібен потужний фундамент, а невдало 

спроектовані і розташовані геотермальні та гідроенергетичні об’єкти можуть 

спричинити сейсмічні рухи.  

Комплексний просторовий ГІС-аналіз усіх факторів та укладання карт 

придатності територій для розвитку різних галузей АЕ дозволить спростити 

процеси виявлення найбільш перспективних ділянок для будівництва нових 

енергетичних об’єктів та прийняття рішень стосовно напрямків розвитку 

паливно-енергетичного комплексу. Створення карт районування територій за 

переважаючими видами АЕР сприятиме розробці місцевих енергетичних 

стратегій, запровадженню програм та стимулюючих механізмів, спрямованих на 

розвиток найбільш перспективних у регіоні напрямків АЕ. Карти потенціалу 

заміщення традиційних видів палива енергією, виробленою об’єктами АЕ 
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дозволять проводити економічні прогнози трансформації енергетичного сектору 

і приймати відповідні управлінські рішення. 

Картографування енергогенеруючих об’єктів АЕ та підприємств з 

виробництва альтернативного палива виконує інвентаризаційну функцію, 

дозволяє проаналізувати закономірності їх територіального розподілу (зміни у 

просторовій організації енергосистеми), оцінити рівень розвитку галузі та слугує 

додатковим джерелом інформації при плануванні її подальшого розвитку. 

Важливо приділяти увагу екологічним аспектам впровадження АЕ. 

Позитивний вплив від використання АЕР проявляється зниженням атмосферних 

викидів діоксиду вуглецю та інших парникових газів, у наукових джерелах це 

питання достатньо широко розкрито. Менше уваги приділяється негативним 

впливам АЕ на довкілля. Проте з нарощуванням виробництва енергії з 

альтернативних джерел вони стають відчутнішими і потребують проведення 

спеціалізованих досліджень та розробки рекомендацій щодо впровадження 

охоронних заходів. Питання негативного впливу АЕ та окремих її напрямків на 

довкілля та життєдіяльність людини розглядали С. Д. Войтюк [31], 

О. М. Маценко, С. І. Німко, Д. М. Овчаренко [92], Я. Є. Молодан [94], 

Т. П. Нечаєва, С. В. Шульженко, Д. П. Сас, М. В. Парасюк [107], 

Н. А. Афанасьєва, Л. Д. Пляцук, Л. Г. Філатов, И. А. Трунова [21] та ін. Для 

дослідження у територіальному розрізі існуючих та прогнозованих (як 

позитивних, так і негативних) впливів АЕ на довкілля пропонується укладання 

відповідних серій карт за кожним напрямком АЕ. Практичне значення таких карт 

полягає у тому, що вони допомагають завчасно вживати заходи для уникнення 

або мінімізації негативних впливів від об’єктів АЕ.  

Слід зазначити, що прогнозне і рекомендаційне картографування 

екологічних аспектів АЕ є перспективним напрямком, проте його сучасна 

практична реалізація обмежується недостатньою емпіричною базою та низьким 

розвитком АЕ в Україні, тому методика укладання карт цієї тематики в даному 

дослідженні не розглядається. 
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3.5. Особливості вибору математичних елементів і географічної основи  

 

Важливим питанням будь-якого напрямку картографування є 

обґрунтування математичної і географічної основи картографічних творів. При 

виборі масштабів карт доводиться враховувати багато взаємопов’язаних 

критеріїв, серед яких розміри, конфігурація, компактність території, що 

картографується, особливості об’єкту картографування, необхідний рівень 

детальності змісту та тематичного навантаження карти, вид і формат 

картографічного твору, його призначення та напрями використання [25, 41, 70, 

117, 130]. Під час вибору масштабів карт для потреб АЕ слід особливу увагу 

звернути на:  

- призначення картографічних творів. Так, детальність змісту 

вузькоспеціалізованих карт і атласів, призначених для використання фахівцями 

та науковцями у сфері АЕ, має бути вищою, ніж детальність аналогічних за 

темою картографічних творів інформативно-довідкового та популяризаційного 

характеру, призначених для широкого кола користувачів. Відповідно і масштаби 

вузькоспеціалізованих картографічних творів мають бути крупнішими; 

- співставність та узгодженість масштабів карт АЕ з масштабами 

національних топографічних та кадастрових карт. Ця умова дозволяє, по-

перше, використовувати існуючі топографічні карти як джерела для створення 

географічних основ карт АЕ, а по-друге, уможливлює їх спільне використання 

для вирішення задач територіального планування, просторової оптимізації 

енергетичної галузі, відведення ділянок для об’єктів АЕ тощо; 

- особливості показників картографування та способи їх 

відображення. Для карт, що відображають узагальнену за адміністративними 

територіальними одиницями інформацію способами картограм або картодіаграм 

(наприклад, сумарну встановлену потужність об’єктів АЕ або сумарний 

енергетичний потенціал), доцільно застосовувати дрібніші масштаби, оскільки 

це не вплине на можливості сприйняття інформації читачем, достатньо лише 

забезпечувати естетичну збалансованість розмірів території з розмірами 
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картодіаграм та читабельність наявних на карті підписів. Відображення 

інформації іншими способами (ареалів, ізоліній, значків, локалізованих діаграм, 

тощо) вимагає проведення спеціальних розрахунків по визначенню масштабу на 

основі співвідношень навантаження карти, розмірів об’єктів на місцевості і на 

карті та можливостей сприйняття інформації людським зором. 

При відображенні на картах АЕ об’єктів та характеристик несуцільного 

поширення виникає необхідність визначити оптимальну кількість таких 

об’єктів на карті (тобто оптимальне навантаження карти) та відповідний 

визначеному навантаженню масштаб, при якому зберіглося б достатнє 

сприйняття інформації. Для цього доцільно використовувати математично 

визначені співвідношення, запропоновані К. О. Саліщевим [130]. При 

відображенні об’єктів та характеристик, локалізованих по пунктах, як-то 

вітро-, гео-, геліо-, гідроелектростанції, біоенергетичні установки, тощо, а 

також метеорологічні, актинометричні, гідрологічні характеристики, 

приурочені до пунктів гідрометеорологічних спостережень, використовується 

наступне рівняння:  

q

o
n

N  510 , 

де N – знаменник чисельного масштабу карти; nо – навантаження карти 

локалізованими об’єктами (кількість об’єктів на 100 см2); q - кількість об’єктів 

на 100 км2 місцевості [130].  

Для визначення масштабу, який забезпечує необхідну деталізацію 

відображення площинних об’єктів (наприклад, найменшої значимої ділянки 

для вітроенергетики), визначається за наступною формулою: 

P

p
N /510 , 

де N – знаменник чисельного масштабу карти, P – мінімальний розмір 

об’єкта в натурі в км2, p – відповідний йому мінімальний контур на карті в см2, 

(зазвичай розмір мінімального контурного об’єкту на карті становить 1 мм2 або 

0,01 см2) [130]. 
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Масштаб карт окремих енергетичних об’єктів АЕ визначається 

співвідношенням розмірів цих об’єктів та їх структурних елементів (окремих 

енергетичних установок, котлів, метантенків, газопроводів, ліній 

електропередачі, трансформаторних підстанцій, технічних приміщень) на 

місцевості й на карті. Розміри енергетичних об’єктів АЕ значно різняться тому 

для кожного окремого об’єкту необхідно визначати масштаб в індивідуальному 

порядку, проте рекомендується, щоб обрані масштаби узгоджувалися з 

масштабами топографічних і кадастрових карт та планів. Наприклад, карти 

вітроелектростанцій та малих гідроелектростанцій слід укладати в масштабах 

від 1:500 до 1:50 000, геліоелектростанцій та геотермальних станцій – від 1:500 

до 1:10 000. 

Коректне відображення тематичного змісту картографічної інформації в 

ГІС, будь то настільна ГІС, веб-ГІС чи будь-який інший інтерактивний 

мультимасштабний картографічний твір, також вимагає обґрунтування 

масштабів, генералізації змісту і т. д. У науковій літературі цьому питанню не 

приділяється достатньо уваги. На практиці масштабний ряд тематичних ГІС 

зазвичай визначається не детальністю тематичного змісту, а існуючими в 

наявності масштабами базової карти (яка виконує роль географічної основи). В 

геоінформаційних системах ефект збільшення детальності змісту 

картографічного зображення при «наближенні» (зумуванні) до певної ділянки 

карти досягається за рахунок створення картографічних шарів даних одного 

змісту у різних (послідовно збільшуваних) масштабах. Чим більший 

масштабний ряд, тим більше картографічних шарів даних необхідно 

підготувати. При цьому для кожного картографічного шару даних 

налаштовуються параметри видимості таким чином, що він відображається 

лише у певному діапазоні масштабів. При збільшенні масштабу візуалізуються 

інші картографічні шари даних більшої детальності. 

При розробці масштабного ряду ГІС для потреб АЕ в Україні дотримано 

умови максимальної співставності масштабів ГІС з масштабами, що 

застосовуються при укладанні інших картографічних творів для потреб АЕ 
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(табл. 3.7). Це дозволяє інтегрувати картографічні розробки, виконані 

відособлено в різних регіонах України в єдині картографічні шари ГІС, а також 

на основі масивів геоданих ГІС за запитами оперативно укладати необхідні 

карти певного змісту і призначення для заданої території. 

При виборі масштабу також враховується формат аркуша карти. Зазвичай 

картографічні твори для потреб АЕ використовуються настільним способом, 

або у електронному вигляді шляхом візуалізації на комп’ютерному моніторі. 

Зручним форматом аркушів паперових екземплярів карт АЕ є стандартизований 

розмір паперового аркуша А4 (210×297 мм), цей формат співвідноситься з 

розмірами сучасних моніторів, тому є прийнятним і для електронних карт. При 

укладанні окремих карт та серій карт для потреб АЕ доцільно використовувати 

розміри аркушів в діапазоні від А3 (297×420 мм) до А5 (148×210 мм) формату, 

а для створення тематичних атласів – формат А4 (210×297 мм). 

Виходячи з вищевикладеного запропоновано масштабний ряд системи 

картографічних творів для потреб АЕ (табл. 3.7). 

Слід зауважити, що на електронних картах обов’язковим є розміщення 

лінійного масштабу, оскільки збільшення або зменшення зображення карти при 

її візуалізації на комп’ютерному моніторі фактично змінює її масштаб. При 

цьому лінійний масштаб зменшується або збільшується разом з картографічним 

зображенням, зберігаючи таким чином пропорційне співвідношення.  

Одним з першочергових кроків при створенні картографічних шарів 

інформації в базі даних ГІС є вибір геодезичної системи координат (в ГІС 

використовується термін «географічної системи координат»). Вона обумовлює 

правильність і точність локалізації просторових об'єктів в середовищі ГІС на 

основі їх географічних координат, при цьому для введення даних має бути 

обрана та система координат, в якій ці координати були отримані. Наприклад, 

якщо координати об'єкта були визначені за допомогою системи супутникової 

навігації GPS, при їх введенні в ГІС має використовуватися географічна 

система координат усередненого еліпсоїда WGS 84. Якщо ж просторова 

прив'язка   об'єктів   здійснюється   на  основі   укладених   раніше   карт,   тоді  
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Таблиця 3.7. 

Масштабний ряд системи картографічних творів для потреб АЕ 

              Вид  

картографічного  

                              

твору 

Територіальний  

         ранг 

Окремі карти та плани Серії карт та планів Атласи ГІС 

М а с ш т а б и  

Основні Додаткові Основні Додаткові  

 

Держава 1:3 500 000 

1:5 000 000 

1:7 000 000 

1:10 000 000 

1:15 000 000 

1:5 000 000 

1:7 000 000 

1:15 000 000 1:3 500 000, 1:5 000 000, 

1:7 000 000, 1:10 000 000 

1:15 000 000 

1:5 000 000 

1:3 500 000 

Адміністративна 

область 

1:1 000 000  

1:2 000 000 

1:3 000 000  

1:4 000 000 

1:1 000 000  

1:2 000 000 

1:3 000 000  

1:4 000 000 

1:1 000 000, 1:2 000 000 

1:1 500 000* , 1:3 000 000* 

1:4 000 000 

1:2 000 000 

1:1 000 000 

1:500 000 

Адміністративний 

район 

1:200 000  

 

1:500 000  

1:1 000 000 

1:200 000  

 

1:500 000  

1:1 000 000 

1:200 000, 1:500 000 

1:400 000**, 1:1 000 000** 

1:200 000 

1:100 000 

Окремий 

енергетичний 

об’єкт 

1:50 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:5 000 

1:1 000 

1:500 

1:100 000 

1:50 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:2 000, 1:5 000 

1:1 000 

1:50 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:5 000 

1:1 000 

1:500 

1:150 000 

1:75 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:5 000 

1:1 000 

1:100 000,  

1:50 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:5 000 

 

1:50 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:5 000 

1:2 000 

1:1 000 

1:500 

* Масштаби для областей України, що мають найбільшу площу –  Одеської, Кіровоградської, Чернігівської, Запорізької, 

Харківської та Автономної республіки Крим 

** Масштаби для найбільших за площею адміністративних районів
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застосовуються відповідні прямокутні системи координат проекцій, в яких були 

укладені ці карти. Зокрема, більшість карт для території України створено з 

використанням географічних і прямокутних систем координат, заснованих на 

референц-еліпсоїді Красовського, який найкращим чином апроксимує геоїд в 

межах країни. Різноманіття джерел інформації для карт АЕ, зумовлює 

необхідність на етапі укладання картографічних шарів даних використовувати 

різні системи координат з подальшим приведенням їх до єдиної системи 

координат. 

Тенденція у національному картографуванні, спрямована на створення 

єдиної геопросторової інфраструктури даних в Україні, обумовлює вибір 

геодезичної системи координат при створенні тематичної ГІС та проекцій при 

укладанні карт для потреб АЕ з урахуванням державних рекомендацій та 

положень нормативно-правових актів. Постановою Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання застосування геодезичної системи координат» №1259 від 22 

вересня 2004 року затверджено, що виконання топографо-геодезичних та 

картографічних робіт на території України, починаючи з 1 січня 2007 року, 

здійснюється із застосуванням Державної геодезичної системи координат УСК-

2000 [54]. В якості поверхні відліку системи координат УСК-2000 прийнятий 

референц-еліпсоїд Красовського 1940 р. Центр референцної системи координат 

УСК-2000 сполучений із центром референц-еліпсоїда, що забезпечує 

оптимальне відхилення його поверхні від реальної поверхні Землі на регіон 

України і мінімізує поправки на висоти квазігеоіда й ухилення прямовисних 

ліній, а також забезпечує більш точний перехід до світових систем координат. 

Вибір проекції залежить від розмірів території, що картографується, та 

призначення картографічного твору. Оскільки дрібномасштабні карти для 

потреб АЕ використовуються переважно владними та урядовими структурами 

під час розробки енергетичних стратегій, а також в освітніх та інформаційно-

популяризаційних цілях, за ними майже не здійснюються картометричні 

вимірювання. Відповідно, при побудові цих карт не має жорстких вимог до 

вибору проекції. Для побудови карт АЕ державного рівня доцільно 
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застосовувати одну з найбільш прийнятних для території України проекцій – 

рівнопроміжну вздовж меридіанів конічну проекцію Деліля з двома 

стандартними паралелями (ϕ1=46°00' та ϕ2=51°20' пн. ш.). Використання двох 

стандартних паралелей суттєво зменшує і збалансовує величини спотворення 

кутів і площ по всій картографованій території [134]. 

За середньо- та крупномасштабними картами АЕ можуть вирішуватися 

різні практичні задачі – проектування об’єктів АЕ, територіальне та 

господарське планування, відведення земельних ділянок (а отже й 

співставлення карт АЕ з кадастровими та іншими видами карт) та ін., тому при 

виборі проекцій слід дотримуватися принципу мінімізації спотворень та 

забезпечення їх співставності з проекціями топографічних та кадастрових карт 

України. Досвід картографічних розробок різної тематики показує доцільність 

використання на тематичних картах масштабу 1:1 000 000 і крупніше 

поперечно-циліндричної  рівнокутної (конформної) проекції Гаусса-Крюгера в 

шестиградусних або трьохградусних зонах, яка задовольняє вимогу мінімізації 

спотворень картографічного зображення до розмірів, якими можна знехтувати. 

Отже, при укладанні карт для потреб АЕ регіонального (обласного, районного) 

та локального рівня слід обирати проекцію Гаусса-Крюгера. Великомасштабне 

картографування виконується в місцевих системах координат, які базуються на 

використанні рівнокутної поперечно-циліндричної проекції Гауса-Крюгера, 

при цьому вихідною системою координат являється УСК2000 [121].  Для 

кожної області України Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру були розроблені паспорти місцевих систем координат. 

За необхідності, може бути використана, проекція Гаусса-Крюгера з довільним 

осьовим меридіаном, що проходить через центральну частину території, що 

картографується. 

Масштаб і тематика карт впливають на вибір географічної основи. 

Основний принцип вибору елементів географічної основи полягає у тому, що 

вони повинні допомагати у сприйнятті тематичного змісту, не 

перенавантажуючи при цьому карту. На відміну від сучасної тенденції в 
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світовому картографуванні, яка не включає нанесення географічної основи на 

карту навіть в найпростішому її вигляді, залишаючи лише контур території і в 

кращому випадку кордони держав або межі адміністративно-територіальних 

одиниць, ми вважаємо, що на картах для потреб АЕ географічна основа має бути 

представлена як мінімум населеними пунктами, кордонами, межами і 

гідрографією [3, 5]. 

З населених пунктів на картах АЕ державного рівня доцільно відображати 

лише обласні центри та міста державного значення, на картах обласного рівня 

– міста та селища міського типу, районні та обласні центри, населені пункти 

обласного підпорядкування. За умови високого тематичного навантаження карт 

обласного рівня слід відображати лише обласні та районні центри. На картах 

адміністративних районів та окремих енергетичних об’єктів рекомендується 

відображати всі населенні пункти.  

При генералізації картографічних шарів гідрографічних об’єктів 

застосовується цензовий відбір: відображаються лінійні об’єкти, протяжність 

яких в масштабі карти складає не менше 1 см, та площинні об’єкти, розміри 

яких в масштабі карти не менше 1 мм2.  

Відображення кордонів та меж адміністративно-територіальних одиниць 

здійснюється наступним чином: на картах національного рівня показується 

державний кордон та межі адміністративних областей, на обласних картах - 

державний кордон (за наявності), межі адміністративних областей та районів, 

на районних картах та картах окремих енергетичних об’єктів - державний 

кордон, межі адміністративних областей, районів, міських, селищних та 

сільських рад.  

 

3.6. Обґрунтування вибору зображувальних засобів  

 

Аналіз картографічних творів для потреб АЕ показав, що досить часто 

картографічне зображення містить графічні або логічні помилки та не відповідає 

загальноприйнятим принципам метричності, наочності, точності тощо. Як вже 
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зазначалося, однією з причин є те, що велика частина картографічних творів 

даної тематики укладається не картографами. Інша причина полягає в тому, що 

до нині не розглядалися методичні питання проектування системи умовних 

позначень картографічних творів для потреб АЕ. Аналітичні та емпіричні 

дослідження автора показали, що всі показники картографічних творів для 

потреб АЕ можна і потрібно відображати із застосуванням загальноприйнятих 

способів картографічного зображення.  

В основу обґрунтування структури і змісту системи картографічних творів 

для потреб АЕ покладено розробки вітчизняних і зарубіжних картографів з теорії 

картографічних зображень, а саме роботи О. Ф. Асланікашвілі [18], 

М.  К. Бочарова [27], Ю. С. Біліч, А. С. Васмута [25], А. В. Востокової, 

С. М. Кошеля, Л. А. Ушакової [34], О. А. Євтєєва [59], О. О. Лютого [89, 90], 

В. А. Пересадько [117], К. О. Саліщева [130], В. С. Тікунова [135], B. D. Dent, 

J. S. Torguson, T. W. Hodler [158], J. Pravda [172] та ін.  

При виборі зображувальних засобів карт для потреб АЕ рекомендовано 

враховувати:  

- відповідність сутнісним особливостям зображуваного об’єкту;  

- призначення та напрямки використання карт;  

- асоціативну відповідність картографічного зображення образу об’єкта, 

що виникає в результаті його сприйняття людиною.  

Особливістю вибору способів зображення при картографуванні АЕР є 

врахування відмінностей в їх просторовому розподілі: безперервного – для 

вітрових, сонячних і геотермальних ресурсів; і дискретного – для гідро- і 

біоресурсів. Для відображення більшості кількісних характеристик вітрових, 

сонячних та геотермальних ресурсів на картах усіх рівнів, призначених для 

виробничих та довідкових цілей, слід застосовувати спосіб ізоліній з пошаровим 

фарбуванням, при цьому інтенсивність тону має зростати у напрямку збільшення 

значення. При побудові ізолінійних карт перехід до нижчого територіального 

рангу має супроводжуватися застосуванням в процесі інтерполяції більшої 

кількості опорних точок. Проте дотримання цієї вимоги на практиці при 
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укладанні карт районного, а в деяких випадках і обласного рівня, є неможливим 

через недостатню вивченість об’єкту картографування в цілому. Так, через 

обмежену кількість пунктів метеорологічних та актинометричних спостережень 

укладання карт вітро- та геліоенергетичних ресурсів на районному рівні 

неможливе без проведення додаткових польових досліджень або застосування 

спеціальних методик математико-картографічного моделювання. 

На картах, що використовуються в управлінській діяльності на 

національному та регіональному рівнях в процесах прийняття рішень стосовно 

планування і фінансування розвитку окремих напрямків АЕ, відображення 

показників вітрових, сонячних та геотермальних ресурсів доцільно здійснювати 

із застосуванням способів картодіаграм або картограм з прив’язкою до 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Показники, що відображають часову динаміку об’єкту картографування, 

як-то річний хід середньомісячних значень швидкостей вітру, сумарної сонячної 

радіації, інсоляції, середньомісячного виробітку енергії вітроустановкою або 

геліосистемою певного типу тощо, доцільно відображати локалізованими 

діаграмами (при цьому перевагу слід віддавати стовпчастим діаграмам, оскільки 

вони є зручнішими для проведення оперативних вимірювань показників), а 

повторюваність напрямків вітру представляти традиційно – у вигляді роз вітрів. 

В залежності від методики визначення характеристик для відображення 

гідроенергетичних ресурсів річок рекомендовано використовувати наступні 

способи картографічного зображення: - лінійних знаків – при картуванні 

кількісних характеристик ресурсів окремих річок та їх ділянок;  - локалізованих 

значків при відображенні характеристик річок лише у контрольних пунктах; 

- картодіаграм – при відображенні на картах сумарних значень 

гідроенергетичного потенціалу в межах окремих адміністративно-

територіальних одиниць; - ізоліній - лише для побудови проміжних 

картографічних моделей, що відображають щільність розподілу ресурсу по 

території і застосовуються у процесах укладання синтетичних карт АЕ. 

Біоенергетичні ресурси мають дискретний характер розподілу відповідно 
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до місць їх утворення (окремих с/г підприємств, звалищ твердих побутових 

відходів, очисних споруд, лісгоспів, підприємств харчової промисловості), а 

тому вибір способу їх відображення залежить від завдань картографування та 

територіального рангу. На рівні держави доцільно застосовувати способи 

картодіаграм і картограм для відображення характеристик біоенергетичних 

ресурсів в агрегованому вигляді – за адміністративно-територіальними 

одиницями. Так само відображають характеристики біоресурсів і на  

регіональному рівні у випадках, коли неможливо визначити точну локалізацію 

пунктів утворення біомаси або їх щільність надто висока. У випадках, коли 

локалізація відома, використовуються способи значків та локалізованих діаграм. 

При укладанні карт щільності – застосовується спосіб ізоліній з пошаровим 

фарбуванням, а для порівняння потенціалу біоенергетичних ресурсів по 

адміністративно-територіальним одиницям – способи картограм і картодіаграм. 

На картах районування території за переважаючими видами АЕР та за 

придатністю для розташування об’єктів АЕ доцільне використання способу 

якісного фону. Для картографічного відображення перспективних ділянок 

розміщення об’єктів АЕ рекомендовано спосіб ареалів, а для відображення стану 

та перспектив розвитку галузі – способи картограм і картодіаграм.  

Показники картографування умов та факторів, що впливають на розвиток 

АЕ, використовують весь доступний арсенал умовних позначень та 

зображувальних засобів.  

На картах національного та регіонального рівня об’єкти АЕ традиційно 

зображують способом значків. Аналіз існуючих картографічних творів та наші 

напрацювання в галузі картографування АЕ дозволяють запропонувати наступні 

рекомендації щодо кодування інформації про об’єкти АЕ: 

- приналежність об’єкту до певного напрямку АЕ кодується кольором; 

- відмінності всередині категорій об’єктів – формою та внутрішньою 

структурою; 

- виробнича потужність – розміром; 

- потенційні об’єкти - світлішим відтінком; 
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- об’єкти, що працюють за «зеленим тарифом» - зовнішньою структурою 

(потовщеним зеленим контуром) (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Система умовних позначень об’єктів АЕ 

 

Як відомо, в роботах провідних вітчизняних та зарубіжних [25, 34, 117, 132, 

158] неодноразово наголошувалося на необхідності дотримання асоціативного 

принципу при виборі умовних знаків, зокрема їх кольорової гами. Власне 

кажучи, автори карт АЕ в цілому дотримуються цього принципу, хоча іноді 

складається враження, що це зроблено інтуїтивно, а не з глибоких знань 

картографії. 

В АЕ склалися традиції в застосуванні кольорової гами для оформлення 

карт різних напрямків АЕ, що дозволяють користувачам інтуїтивно, на основі 

асоціацій визначати тему карти й приналежність відображених об’єктів до 

певного напрямку. Так, для вітроенергетики застосовуються блакитні, фіолетові 

відтінки, для сонячної енергетики – жовті та помаранчеві, для гідроенергетики – 

сині, для біоенергетики – зелені, для геотермальної – перехід від холодних 

(синього та блакитного) до теплих (помаранчевого та червоного) кольорів. Але 

не зважаючи на це припущення, вказаний підбір кольорів є вдалим і його можна 

рекомендувати для застосування в процесі розробки умовних позначень для карт 

АЕ. 
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3.7. Застосування геоінформаціних технологій для оптимізації 

картографічного забезпечення альтернативної енергетики 

 

Питання оптимізації картографічного забезпечення АЕ тісно пов'язані із 

застосуванням можливостей комп`ютерної техніки та сучасних програмних 

засобів, передусім – геоінформаційних технологій. Сучасне використання ГІС 

розвивається у напрямку реалізації складних алгоритмів просторового аналізу на 

основі геоданих, розробки автоматизованих алгоритмів математико-

картографічного моделювання та вирішення прикладних аналітичних задач 

[132]. Ця тенденція великою мірою проявляється у картографуванні для потреб 

АЕ. Необхідність вирішення різнопланових задач, пов’язаних як з геообробкою 

первинних даних про АЕР (зокрема проведення інтерполяції показників геліо-, 

вітро-, геотермальних ресурсів, моделювання річкової мережі та параметрів 

річкового стоку та ін.), так і з подальшим проведенням комплексного 

просторового аналізу умов та факторів території для прийняття управлінських, 

стратегічних та оперативних рішень у сфері АЕ, робить ГІС незамінним 

інструментом створення картографічних моделей різної складності в процесі 

картографічного забезпечення галузі.  

Основними напрямками застосування ГІС в АЕ є:  

- інтеграція даних різних за формою та джерелами отримання; 

- повноцінне і різнобічне управління великими обсягами даних з 

просторовим компонентом (інформаційна підтримка, моделювання та аналіз);  

- укладання різних за змістом і призначенням карт АЕ;  

- визначення на основі картографічної інформації перспективних районів 

і майданчиків для розвитку АЕ;  

- розробка найкращих шляхів використання енергетичних ресурсів (вибір 

обладнання, оптимальне розміщення його окремих компонентів на місцевості); 

- проектування об'єктів АЕ.  

У перспективі інтегровані в базу даних ГІС відомості про енергетичні 

об'єкти АЕ можуть створити інформаційну основу для додатків, що регулюють 
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функціонування інтелектуальних електричних мереж (Smart Grids) [51]. 

У процесах картографування для потреб АЕ застосовуються як 

універсальні, так і спеціалізовані ГІС. Останні розробляються з урахуванням 

специфіки окремих видів альтернативних джерел енергії, містять спеціалізовані 

інструменти та алгоритми аналізу даних про АЕР, механізми врахування різних 

факторів місцевості, що впливають на показники ресурсу (наприклад, рельєф – 

на вітроенергетичні або експозиція схилів – на геліоенергетичні ресурси), а в 

окремих випадках, навіть вбудовані параметри сучасних видів 

енергогенеруючого обладнання, що враховуються при моделюванні технічного 

енергопотенціалу та проектуванні енергетичних об’єктів. Спеціалізовані ГІС 

вітроенергетики спрямовані на визначення прогностичного виробітку 

вітроенергетичного потенціалу у конкретному місці встановлення 

вітротурбіни. Серед них можна назвати програмні продукти WAsP, MS-Micro/3, 

(лінійні моделі вітрового потоку), CFD (модель обчислювальної 

гідродинаміки), NWP (модель чисельного прогнозування погоди) [12]. У 

гідроенергетиці застосовуються ГІС, що дозволяють оптимізувати 

використання енергії водного потоку, визначити оптимальне місцеположення 

гідроелектростанції, потужність обладнання та ін. Прикладами таких 

програмних продуктів є Hydropower Evaluation Softwere, SMART Mini-Idro, 

Hydrohelp, PEACH. Для геліоенергетики застосовуються ГІС та інші програмні 

продукти, що включають інструменти проектування фотоелектричних систем, 

підключених до мережі або автономних, точного визначення прогнозованого 

виробітку енергії різними видами обладнання, наприклад, SolarGIS (pvPlanner, 

iMaps), PV*SOL та ін. Перевагою спеціалізованих ГІС є більша точність 

результатів математико-картографічного моделювання показників 

енергетичного потенціалу, а недоліком – територіальні обмеження (в 

основному спеціалізовані ГІС спрямовані на вирішення завдань АЕ на 

локальному рівні), а також неможливість комплексного аналізу усіх видів АЕР 

(виконання задач районування території та ін.).  

Для створення інформаційно-картографічної бази даних АЕ та виконання 
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досліджень на регіональному рівні доцільно застосовувати повнофункціональні 

ГІС, комерційні - ArcGIS, MapInfo, «Карта» та/або відкриті (безкоштовні) – 

QGIS, gvGIS. Інструменти повнофункціональних ГІС, що мають вбудовані 

математичні функції та оператори, дозволяють повністю автоматизувати 

процеси математико-картографічного моделювання та укладання карт для 

потреб АЕ.  

Найширший набір аналітичних інструментів представлений у 

програмному продукті ArcGIS компанії ESRI. Серед них наявні два набори 

інструментів, що мають пряме відношення до картографічного моделювання 

параметрів АЕР –  інструменти аналізу сонячного випромінювання «Solar 

Radiation» (дозволяють картографувати і аналізувати надходження сонячної 

радіації на досліджувану територію для конкретних періодів часу) та 

інструменти групи «Гідрологія» (використовуються для моделювання 

поверхневих водних потоків, визначення їх порядків та відносних параметрів 

потужності) [81].  

У таблиці 3.8 наведено перелік різнопланових задач, що постають у 

процесі картографування для потреб АЕ, методів та прийомів їх вирішення та 

відповідних ГІС-інструментів, що дозволяють оптимізувати робочий процес. 

Серед них: інструменти інтерполяції, що застосовуються під час побудови 

ізолінійних карт АЕР; інструменти генералізації, з використанням яких можна 

спрощувати контури лінійних, полігональних об’єктів, а також позбавиться від 

зайвої детальності растрових поверхонь; інструменти автоматизованого 

імпорту необмежених масивів даних з табличних файлів у середовище ГІС, 

автоматизованої координатної прив’язки картографічних об’єктів (наприклад 

пунктів метеорологічних та гідрологічних спостережень, об’єктів АЕ та ін.).  

З метою виділення територій, на яких розвиток окремих галузей АЕ є 

неможливим через дію певних обмежуючих факторів (соціальних, екологічних, 

економічних), використовуються інструменти побудови буферних зон та 

оверлейні операції з картографічними шарами даних (віднімання, додавання, 

накладання,   об’єднання).    Комплексний    ГІС-аналіз   місцевих   обмежуючих 
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Таблиця 3.8 

Оптимізація картографічних задач на прикладі застосування геоінформаційного 

програмного продукту компанії ESRI - ArcGIS 

№ Задача, що 

вирішується 

Метод, прийом Інструменти ArcGIS Додаткові 

модулі 

ArcGIS 

1 2 3 4 5 

1 Континуалізація 

первинних даних про 

АЕР 

Методи інтерполяції Група інструментів 

«Інтерполяція» 

(Interpolation) 

Група інструментів 

«Щільність» (Density)  

Spatial Analyst 

2 Спрощення 

картографічного 

зображення лінійних 

та контурних об’єктів 

Автоматизована 

генералізація 

картографічного 

зображення 

Група інструментів 

«Генералізація» 

(Generalization: 

Smooth Line,  

Smooth Polygon) 

Data 

Management 

Tools або 

Spatial Analyst 

або 

Cartography 

Tools  

3 Імпорт атрибутивних 

даних у середовище 

ГІС, просторова 

прив’язка об’єктів 

локалізованих у 

пунктах за їх 

координатами 

Імпорт, конвертація 

даних, координатна 

прив’язка 

Інструмент «Вставка і 

Зв’язок» (Input and 

Relates) 

Основна 

панель 

інструментів 

 Приведення карт АЕР 

до порівняного 

вигляду, уніфікація 

шкал, ранжування 

Перекласифікація 

даних відповідно до 

єдиних шкал 

Група інструментів 

«Перекласифікація» 

(Reclassify) 

3D-Аnalyst 

4 Інтегральна оцінка 

енергетичного 

потенціалу АЕР 

Складання 

картографічних 

шарів  

Група інструментів 

«Алгебра карт» (Map 

Algebra); Інструмент 

«Калькулятор растрів» 

(Raster Calculator) 

Spatial Analyst 

5 Виділення територій, 

де можливе 

розміщення об’єктів 

АЕ, побудова 

оптимізаційних 

картографічних 

моделей для галузі 

АЕ (рекомендаційних 

карт) 

Побудова буферних 

зон 

Оверлейні операції 

(операції з шарами 

даних – накладання, 

перетин, 

об’єднання, 

віднімання, 

вилучення) 

Аналіз близькості 

Групи інструментів 

«Накладення» 

(Overlay) та 

«Близькість» 

(Proximity) 

Analysis Tools 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 

6 Районування території за 

сприятливістю для 

розміщення об’єктів АЕ, 

за рівнем розвитку АЕ, за 

переважаючим видом 

АЕР 

Застосування 

різних методів 

класифікації, в 

тому числі 

кластерного 

аналізу 

Панель 

інструментів 

«Класифікація 

зображень»  

(Image 

Classification), 

інструмент 

«Ізокластер»  

(Iso Cluster) 

Spatial Analyst 

7 Оцінка та 

картографування 

показників енергетичних 

ресурсів річок 

Операції з 

цифровими 

моделями 

місцевості 

Група інструментів 

«Гідрологія» 

(Hydrology) 

Spatial Analyst 

8 Створення 

картографічних шарів 

даних крутизни, 

експозиції схилів 

Операції з 

цифровими 

моделями 

місцевості 

Група інструментів 

«Растрова модель 

поверхні» 

(Raster Surface) 

3D-Аnalyst 

9 Вимірювання загальних 

площ ділянок, придатних 

для розміщення об’єктів 

геліо-, вітро- та 

геотермальної 

енергетики 

Картометричні 

операції 

Інструмент 

«Обчислити поле» 

(Calculated Field) 

або «Калькулятор 

геометрії» 

(Geometry 

Calculator) 

Набір 

інструментів 

«Просторова 

статистика» 

(Spatial statistics) 

 

умов та факторів дозволяє ще на етапі проектування енергетичних об’єктів 

передбачити та завчасно усунути можливі негативні соціальні та екологічні 

наслідки впровадження проектів з використання альтернативних джерел енергії 

шляхом підбору оптимальних ділянок. Для визначення територій зі 

сприятливими умовами для розвитку АЕ застосовують інструменти пошуку 

найкоротших відстаней, побудови буферів, мережевого аналізу та ін. 

(наприклад, визначення зон, що відповідають граничній відстані 

транспортування теплової енергії; пошук найкоротших шляхів транспортування 

біоенергетичних ресурсів від місць утворення до споживачів (здійснюється за 

повітряними відстанями та за мережею автомобільних шляхів) [2]. У процесах 

укладання синтетичних карт АЕ, що відображають інтегральні оцінки 

енергетичного потенціалу АЕР, районування території за сприятливістю для 

розміщення об’єктів АЕ, рівнем розвитку АЕ та переважаючими видами АЕР 
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застосовується комплекс поетапних аналітичних інструментів, в тому числі 

перекласифікація даних, приведення даних до порівнюваних форматів 

(однакових шкал), математичні операції з шарами даних, інструменти 

класифікації, в тому числі кластерного аналізу тощо. 

Таким чином, у процесі картографічного забезпечення АЕ ГІС-технології 

дозволяють вирішувати цілу низку актуальних завдань: 

- створення баз геоданих; 

- інвентаризація та оцінювання АЕР;  

- дослідження закономірностей розміщення об’єктів АЕ;  

- раціоналізація використання АЕР та просторова оптимізація АЕ;  

- прийняття рішень по розміщенню об’єктів АЕ; 

- територіальне та галузеве планування, управління паливно-

енергетичним комплексом. 

Для випадків, коли алгоритм аналізу картографічної інформації потребує 

застосування значної кількості послідовних операцій, у програмі ArcGIS 

передбачений додаток Model Builder, призначений для побудови 

стандартизованих схем аналізу та картографування. У разі неодноразового 

запуску певного аналітичного алгоритму, Model Builder дозволяє прискорити та 

оптимізувати аналітичні і картографічні роботи [81].  

Безумовною перевагою виконання картографічних робіт у ГІС є 

можливість в будь-який час повернутися до попередніх етапів роботи, внести, 

за необхідності, зміни у вихідні параметри або скорегувати методику. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що концепція картографічного забезпечення АЕ полягає у 

створенні для потреб галузі актуальної, повної, інтегрованої інформаційно-

картографічної бази даних за рахунок розробки та укладання системи 

картографічних творів, що розкривають структуру АЕ, відображають ресурси, 

передумови та перспективи її розвитку, а також задовольняють вимоги різних 

груп користувачів – від державних органів влади та енергетичних підприємств до 

широких мас населення. 

2. Сформульовано основні принципи картографування для потреб АЕ, а 

саме: - врахування національних та регіональних пріоритетів розвитку АЕ в 

процесі розробки структури та змісту картографічних творів державного та 

адміністративно-територіальних рівнів; - створення однаково репрезентативної 

та порівнюваної картографічної інформації для різних регіонів України; - 

повноти розкриття теми (картографування для потреб АЕ має охоплювати всі 

аспекти, пов’язані з умовами і ресурсами, сучасним станом, перспективами та 

наслідками розвитку галузі, прогнозами її впливу на довкілля тощо); - 

забезпечення загальнодоступності картографічної інформації про альтернативні 

джерела енергії за рахунок представлення картографічних творів в мережі 

Інтернет; - урахування принципів формування національної інфраструктури 

геопросторових даних України; - укладання карт для потреб АЕ різної 

функціональної спрямованості (у відповідності до етапів, задач картографування 

та потреб користувачів); - поступовий перехід в процесі укладання карт АЕ від 

вищого територіального рангу до нижчого. 

3. Обґрунтовано структуру системи картографічних творів для потреб АЕ, 

в основу якої покладено формування загальнодержавної тематичної ГІС, що 

складається з картографічних шарів даних (атрибутивної та просторової 

інформації), які використовуються для укладання окремих карт та їх серій 

(одного змісту на різну територію та різного змісту на одну територію), що в 

свою чергу логічно об’єднуються в галузеві атласи АЕ та комплексний атлас для 
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потреб АЕ. 

4. Встановлено, що основними джерелами інформації для карт АЕ є дані 

державних служб, відомств, установ, насамперед – Українського 

Гідрометцентру, Державної служби статистики, профільних департаментів 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, енергетики та 

житлово-комунального господарства обласних та районних державних 

адміністрацій, обласні управління водних ресурсів, лісового та мисливського 

господарства, відділи земельних ресурсів та земельного кадастру, геологічні 

служби, різні науково-дослідні установи. Крім того, в якості джерел інформації 

для створення картографічних творів АЕ варто використовувати існуючі 

картографічні Інтернет-сервіси, міжнародні бази даних та ін. На практиці 

доведено доцільність застосування методів структурно-логічного моделювання 

в процесі збору, систематизації, обробки та формалізації картографічних джерел, 

а також на етапі формування єдиної інформаційно-картографічної бази даних та 

структури ГІС для потреб АЕ.  

5. Обґрунтовано зміст, показники, характеристики картографічних творів 

для потреб АЕ. До основних рекомендацій щодо вибору елементів тематичного 

змісту карт АЕ слід віднести застосування показників, що мають важливе 

практичне значення для АЕ, зокрема:  

- кількісних характеристик АЕР (швидкості вітру на висоті осі ротора 

вітроенергетичних установкок; температури гірських порід на різних глибинах;  

надходження сумарної сонячної радіації та інсоляції на одиницю площі 

поверхонь з різним кутом нахилу; обсяги утворення біоенергетичної сировини 

з різних видів біологічних відходів; витрати води на окремих ділянках річок; 

теоретичний та технічно-досяжний потенціал АЕР); 

- характеристик об’єктів та стану розвитку АЕ (об’єкти АЕ та властивості 

– потужність, тип обладнання, наявність «зеленого тарифу» тощо; прогнозовані 

енергогенеруючі потужності АЕ);  

- умов та факторів місцевості, що оказують вплив на розвиток галузі 

(доступність об’єднаної електромережі; наявність природо-охоронних 
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територій та об’єктів історико-культурної спадщини; категорії земель за 

цільовим призначенням та ін.); 

- перспективних ділянок розташування об’єктів різних напрямків АЕ, 

заходів з оптимізації галузі. 

6. Обґрунтовано масштабний ряд картографічних творів для потреб АЕ, що 

включає використання наступних основних масштабів : 1:3 500 000, 1:5 000 000, 

1:7 000 000 - для карт держави, 1:1 000 000, 1:2 000 000 – для карт 

адміністративних областей, 1:200 000, 1:300 000 – для карт адміністративних 

районів, від 1:50 000 до 1:500 – для карт окремих енергетичних об’єктів. 

Запропоновано уніфікований масштабний ряд ГІС для потреб АЕ України, 

узгоджений з масштабним рядом вітчизняних топографічних карт і планів, що 

дозволяє інтегрувати картографічні розробки, виконані відособлено в різних 

регіонах країни, в єдині картографічні шари ГІС, а також на основі масивів 

геоданих за запитами оперативно укладати необхідні карти певного змісту і 

призначення для заданої території.  

Основними принципами вибору проекцій середньо- та 

крупномасштабних карт АЕ є мінімізація спотворень та забезпечення їх 

співставності з державними топографічними та кадастровими картами. Для 

карт АЕ масштабу 1:1000 000 і крупніше рекомендоване використання проекції 

Гаусса-Крюгера. 

7. При виборі зображувальних засобів карт АЕ основними вимогами є 

відповідність сутнісним особливостям відображуваного об’єкту, практичному 

призначенню карти, асоціативна відповідність картографічного зображення 

образу об’єкта, що виникає в результаті його сприйняття. При укладанні 

картографічних творів для потреб АЕ доцільно застосовувати спосіб ізоліній з 

пошаровим фарбуванням для відображення характеристик АЕР суцільного 

поширення (вітро-, геліо- та геотермальних енергетичних ресурсів) на картах 

усіх рівнів, що призначаються для виробничих і довідкових цілей; на картах, 

призначених для задач управління та стратегічного планування в енергетиці, 

показники зазначених видів АЕР доцільно відображати як ізолініями, так і 
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картодіаграмами; для відображення показників гідроенергетичних ресурсів 

річок рекомендовано спосіб лінійних знаків; для картографування 

біоенергетичних ресурсів – способи локалізованих діаграм, картодіаграм та 

ареалів; для передачі інформації про об’єкти АЕ –  спосіб значків; для 

відображення стану та перспектив розвитку галузі – способи картограм і 

картодіаграм; а при створенні карт перспективних ділянок розміщення об’єктів 

АЕ – спосіб ареалів.  

Кольорове оформлення для карт різних напрямків АЕ обирається згідно з 

поширеними асоціаціями, які викликають різні види джерел енергії. Так, для 

карт вітроенергетики слід застосовувати блакитні, фіолетові відтінки, для 

сонячної енергетики – жовті та помаранчеві, для гідроенергетики – сині, для 

біоенергетики – зелені, для геотермальної – перехід від холодних (синього та 

блакитного) до теплих (помаранчевого та червоного) кольорів.  

8. Оптимізація процесів картографування для потреб АЕ передбачає 

застосування ГІС-технологій не тільки для автоматизації процесу укладання 

карт, а й на дослідницьких етапах математико-картографічного моделювання. 

Найчастіше застосовуються функції проведення інтерполяції, 

перекласифікації, кластеризації, оверлейний аналіз та математичні операції з 

картографічними шарами даних.  
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РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ  

КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ПОТРЕБ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Експериментальне картографування альтернативних 

енергетичних ресурсів 

 

Як відмічалося в попередніх розділах, АЕР відрізняються між собою і 

просторовими, і часовими, відповідно, і картографування різних видів АЕР має 

певні особливості.  

 

4.1.1. Картографічні твори вітроенергетичних ресурсів 

 

Як показав аналіз літератури з питань АЕ, особливостями вітрового поля 

та інсоляції, які мусять бути відображені у тематичних картах, є нестаціонарність 

та стохастичність геоданих. Через це, відповідні карти мають подаватися як 

часові зрізи полів вітру та радіації або ситуаційно – через відображення 

залежностей у розподілах зазначених величин відповідно до фізико-географічної 

ситуації, яка по-різному впливає на потенціал відповідно до темпорального стану 

нижніх верств тропосфери. Ця задача могла би бути вирішена остаточно, аби 

була наявна постійно діюча моніторингова система. За її відсутності, можливе 

часткове висвітлення питання – або через врахування типів погоди 

(С. А. Величко, [28]), або через використання усереднених за тривалий час 

відповідних геоданих, що ми і пропонуємо застосувати на картах 

вітроенергетичного та геліоенергетичного потенціалу територій. 

Відповідно до положень, представлених в підрозділі 3.4 даного 

дослідження, розроблено картографічні твори вітроенергетичних ресурсів, що 

включать відображення основних характеристик вітрового режиму 

досліджуваної території (середніх багаторічних значень швидкості та напрямку 

вітру), енергетичних властивостей вітру, представлених на картах теоретичним 

та технічним енергопотенціалом, та річної тривалості робочих швидкостей вітру 
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для вітроустановок певного типу. 

Вихідними джерелами даних для оцінки й картографування 

вітроенергетичних ресурсів, як правило, є результати натурних вимірювань, 

представлені середньостатистичними показниками швидкостей вітру, 

визначеними для контрольних точок, що складають мережу моніторингу 

досліджуваної території. Джерелами таких даних є: 

- довгострокові ряди даних наземних метеорологічних спостережень, 

проведених на метеорологічних станціях державних гідрометеорологічних 

служб; 

- довгострокові ряди даних аерологічних спостережень; 

- середньостатистичні показники, що характеризують вітроенергетичні 

ресурси, розраховані на основі багаторічних даних супутникової зйомки і 

представлені у всесвітніх і регіональних базах даних (NASA SSE - Surface 

meteorology and Solar Energy, METEONORM, S@tel-Light, Climate 1 і ін.). Деякі 

з них є комерційними продуктами, інші - представлені у вільному доступі в 

мережі Інтернет; 

- дані спеціалізованих (цільових) короткострокових метеорологічних 

спостережень, що зазвичай організовуються приватними компаніями з метою 

моніторингу вітроенергетичного потенціалу локальних територій [8, 12, 14]. 

В якості основного джерела статистичної інформації нами використано 

дані метеорологічних спостережень гідрометеорологічних служб України та 

сусідніх країн за десятирічний період (з 2005 по 2014 рік), в якості додаткового 

– середньостатистичні показники напрямку та швидкості вітру всесвітньої бази 

метеорологічних та актинометричних даних NASA SSE. Останнє джерело 

заповнює відсутність даних наземних спостережень над територією Чорного й 

Азовського морів, які необхідні для коректного проведення інтерполяції 

показників у процесі картографування вітроенергетичних ресурсів.  

Враховуючи розміри сучасних вітроустановок, що змінюються у досить 

широкому діапазоні (висота опори вітроустановок варіює від 10 до 150 м), 

кількісні характеристики вітру було обчислено для різних висот (10, 50 та 100 м) 
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над земною поверхнею.  

Для приведення швидкості вітру до певної висоти в межах приземного 

шару атмосфери у світовій практиці найчастіше застосовуються дві аналітичні 

моделі розрахунків - логарифмічний закон Лайхтмана й експонентний закон 

Хеллмана, згідно з якими швидкість вітру на заданій висоті з урахуванням 

коефіцієнта шорсткості поверхні визначається за формулами [156, 168]: 

Vh = Vа (h
hа

⁄ )
α

       та    

   Vh = Vа
lnhа−lnα

lnh−lnα
 ,    де 

де Vh - швидкість вітру на висоті h; Vа - швидкість вітру на висоті 

анемометра; hа - висота анемометра; α - ступеневий коефіцієнт, який залежить 

від шорсткості земної поверхні (α = 0,05-0,50), для відкритих місць параметр α = 

1/7 = 0,143.  

Облік коефіцієнта шорсткості земної поверхні дозволяє привести значення 

середніх швидкостей вітру до умов відкритої місцевості. Коефіцієнти шорсткості 

земної поверхні для пунктів наземних спостережень (метеорологічних 

майданчиків) визначалися за космічними знімками. 

На основі обрахованих швидкостей вітру укладено серії інвентаризаційних 

карт для потреб вітроенергетики адміністративних областей України (рис. 4.1, 

додаток Б.1).  

До складу серій входять карти середньорічних швидкостей вітру для 

різних висот (масштаб 1:1 000 000) та середньосезонних швидкостей (масштаб 

1:2 000 000). Карти середньорічних показників доповнено графіком річного ходу 

середніх швидкостей вітру, а сезонні – діаграмами повторюваності напрямків 

швидкості вітру (розами вітрів). Рози вітрів можливо подавати і як частину 

картографічного зображення – способом локалізованих діаграм. Проте 

стандартні функції проектування умовних знаків сучасних ГІС не передбачають 

можливостей побудови діаграм такого типу. Створення діаграм роз вітрів 

необхідно виконувати з використанням спеціального програмного забезпечення 

або за допомогою графічних редакторів. 



132 
 

 
Рис. 4.1. Карта середньорічних швидкостей вітру на висоті 10 м  

(масштаб зменшено) 

 

Річний хід швидкостей вітру можна представити на картах середньорічних 

показників локалізованими діаграмами, прив’язаними до пунктів проведення 

метеорологічних спостережень. 

Інвентаризаційні серії карт вітроенергетичних ресурсів є основою для 

укладання серій оцінювальних карт, що відображають показники теоретичного 

та технічного енергетичного потенціалів. В якості інтегральної енергетичної 

характеристики вітру в даному дослідженні використано показник питомої 

потужності вітрового потоку, що припадає на одиницю площі його поперечного 

перерізу (теоретичний вітроенергетичний потенціал), що обчислюється за 

формулою [160]: 

Р = 0,5ρср(V3)cp, 

де Р – питома потужність вітрового потоку (Вт/м2); ρср – середня щільність 

вологого повітря (кг/м3); V – швидкість вітру (м/с). 
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Як відомо, щільність повітря визначається його фізичним станом і складом 

- температурою, тиском, вологістю. Для розрахунку щільності вологого повітря 

використано наступне рівняння: 

ρвл.в. = 1 +
Р−(Rс.в.∙Т)

Rвод.п.∙Т
  , 

де ρвл.в. – щільність вологого повітря (кг/м3), Р – атмосферний тиск (Па), 

Rс.в. – газова стала для сухого повітря (287,058 Дж/кг•К), Т - температура (K), 

Rвод.п. - газова стала для водяної пари (461,495 Дж/кг•К) [155]. 

На рис. 4.2. представлено карту теоретичного потенціалу 

вітроенергетичних ресурсів Запорізької області для висоти 100 м над рівнем 

земної поверхні. 

 

 

Рис. 4.2. Карта теоретичного потенціалу вітроенергетичних ресурсів 

на висоті 100 м (масштаб зменшено) 
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В якості технічного потенціалу на картах серій віртоенергетичних ресурсів 

адміністративних областей України відображено показник виробітку енергії 

(рис. 4.3, додаток Б.2), визначений з урахуванням параметрів двох типів 

поширених на українському ринку вітротурбін Vestas V112 та Fuhrländer 

FL2500, технічні характеристики яких наведено в додатку В. 

Потенційний виробіток енергії вітроустановкою одиничної потужності 

обраховувався для пунктів метеорологічних спостережень за кривими 

потужності (залежність виробітку енергії від швидкості вітру) після чого 

проводилася інтерполяція значень з застосуванням методу зворотно зважених 

відстаней, а при укладанні карт, відповідно, застосовувався спосіб ізоліній. На 

цих картах також представлено повторюваність робочих швидкостей вітру у 

пунктах проведення метеорологічних спостережень способом локалізованих 

діаграм (рис. 4.3, додаток Б.2, Б.3). При цьому, як свідчать наші дослідження, 

найбільш доцільно обирати стовбчасті діаграмами, перевага яких полягає в тому, 

що вони можуть точно відображати на карті характеристики відповідно до 

заданого масштабу (наприклад, 1 см висоти стовпчика діаграми відповідає 

повторюваність 20%, відповідно, в 0,5 см - 10% і т. д.).  

Представлені на картах значення середніх швидкостей вітру на висоті 

100 м, питомої потужності вітрового потоку та виробітку енергії відповідають 

умовам відкритої місцевості. 

Для прикладу нами було укладено серії карт вітроенергетичних ресурсів 

двох типів – різного змісту на одну територію (серії карт вітроенергетичних 

ресурсів Донецької та Дніпропетровської областей, додатки Б.1 і Б.2) та одного 

змісту на різні території (серія карт технічних вітроенергетичних ресурсів 

областей України для вітроенергетичної установки Fuhrländer FL2500, 

додаток Б.3).  

Для обґрунтування ефективності роботи вітроустановок в певних 

географічних умовах тієї чи іншої території до серії карт вітроенергетичних 

ресурсів включено  карти середньорічної тривалості робочих швидкостей вітру    
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Рис. 4.3. Карта технічного потенціалу вітроенергетичних ресурсів для 

вітроустановки Vestas V112 (висота опори – 100 м) (масштаб зменшено) 

 
Рис. 4.4. Карта тривалості робочих швидкостей вітру для вітроустановки 

Fuhrländer FL2500 (масштаб зменшено) 
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для вітротурбін Vestas V112 та Fuhrländer FL2500 (рис. 4.4, додаток Б.2), які 

показують, скільки годин на рік працюватимуть зазначені типи вітроустановок. 

Оптимальними для розвитку вітроенергетики вважаються території, де вітрова 

турбіна працюватиме не менше 2/3 частини року або більше 6000 годин на 

рік [171]. 

Так наприклад, на основі побудованих карт встановлено, що в межах 

Запорізької області найкращими умовами для розвитку вітроенергетики 

характеризуються території на південному сході області та біля Каховського 

водосховища. 

 

4.1.2. Картографічні твори геліоенергетичних ресурсів 

 

Доступність геліоенергетичних ресурсів для практичного використання 

визначається: а) кількістю сонячної радіації, що надходить на поверхню різних 

видів геліоенергетичного обладнання; б) технічними параметрами геліосистем, 

що перетворюють енергію сонячних променів на електричну та теплову. 

Виходячи з цього, для потреб сонячної енергетики розроблено картографічні 

твори геліоенергетичних ресурсів, які відображають: 

1) Теоретичний потенціал (середньорічні значення сонячної радіації, що 

надходить на різні типи поверхні) Показники середньорічних та 

середньомісячних значень сумарної сонячної радіації та інсоляції, що надходить 

на горизонтальну, похилу та вертикальну поверхні (теоретичний потенціал).  

2) Технічний енергопотенціал (значення виробітку енергії різними видами 

геліосистем). 

Розрахунки вказаних показників здійснюються на основі даних наземних і 

супутникових актинометричних спостережень або за даними кліматичного 

моделювання. Так, для фотоелектричних систем річний виробіток енергії 

визначається за наступною формулою [28]: 

ЕПККДФПП КKSQE   ,  

де E - річний виробіток енергії фотоелектричними системами (кВт·год);  
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QП – надходження сумарної сонячної радіації на поверхню 

фотоелектричних панелей площиною 1 м2,  

SФП – площина фотоелектричних панелей або геліоколекторів;  

КККД – коефіцієнт корисної дії обладнання;  

КЕП – коефіцієнт, що відображає частку ефективної поверхні. 

Оскільки сонячні панелі найчастіше встановлюються під певним кутом, 

значення сонячної радіації необхідно перераховувати на похилу поверхню. 

Надходження сумарної сонячної радіації складається з сум прямої та розсіяної 

радіації [28]: 

  ППП DSQ ,  

де  ПS  - місячні суми прямої радіації на похилу поверхню площиною 

1 м2,  ПD  - місячні суми розсіяної радіації на похилу поверхню площиною 1 м2. 

Потік розсіяної радіації на похилу поверхню визначається за формулою 

[28, 74, 75]: 

2/cos2  ГП DD , 

де  ГD  - місячні суми розсіяної радіації на горизонтальну поверхню, α – 

кут нахилу приймаючої поверхні. 

Надходження прямої сонячної радіації на похилу поверхню дорівнює [28, 

74, 75]: 

iSS mП cos'  , 

де Sm – пряма радіація у земної поверхні, що надходить на нормальну до 

сонячних променів поверхню (інсоляція); i – кут падіння сонячних променів на 

поверхню схилу, при цьому: 

 coscoshsinsinhcoscos 00i , 

де α – кут нахилу схилу, h0 – висота Сонця,  

ψ=ψo-ψn , де ψo, ψn – азимути Сонця і проекції нормалі, побудованої до 

схилу, на горизонтальну площину; азимути векторів відраховуються від 
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площини меридіану (прийнято відраховувати азимути додатними у напрямку 

годинникової стрілки). 

Висота Сонця може бути виражена через схилення Сонця, широту 

місцевості та часовий кут Сонця: 

 coscoscossinsinsinh0  , 

де φ – широта місцевості, δ – схилення Сонця, Ω – часовий кут Сонця [28]. 

Як видно з представлених рівнянь, для обрахунку технічного потенціалу 

крім даних про надходження сонячної радіації, необхідно додатково 

обчислювати азимут та висоту Сонця для кожної окремої точки місцевості.  

Для спрощення процесу розрахунків при укладанні серії карт 

геліоенергетичних ресурсів Херсонської області нами використано інструменти 

програми RETScreen, що дозволяють здійснювати виборку значень надходження 

сонячної радіації за заданими пунктами місцевості, оперативно розраховувати 

технічний геліоенергетичний потенціал для різних типів обладнання. 

За даними, отриманими на основі розрахунків програми RETScreen, 

сформовано геоінформаційний шар мережі контрольних точок з атрибутивними 

даними за усіма показниками, на основі яких у подальшому з застосуванням 

методу інтерполяції сплайн будувалися растрові поверхні. Основним способом 

зображення тематичного змісту карт є спосіб ізоліній, що дозволяє відобразити 

суцільне поширення показників геліоенергетичних ресурсів на території області. 

До експериментальної серії карт геліоенергетичних ресурсів Херсонської 

області входять:  

- 2 карти сумарної сонячної радіації, що надходить на похилу 

поверхню (враховано 2 варіанти нахилу поверхні – на одній карті значення 

сонячної радіації відображено для кутів нахилу, рівних широті місцевості, а на 

іншій – для оптимальних кутів, визначених для різних широт в межах території 

України [28]) (рис. 4.5, додаток Б.4); 

- 6 карт технічних геліоенергетичних ресурсів, визначених для різних 

видів фотоелектричних модулів – монокристалічних (коефіцієнт корисної дії, 

далі ККД, дорівнює 24,7%), полікристалічних (ККД становить 20,3%) та 



139 
 

тонкоплівкових телур-кадмієвих (ККД 16,5%) та з урахуванням різних кутів 

нахилу поверхні (рис. 4.6, додаток Б.4); 

- 4 карти технічних геліоенергетичних ресурсів, визначених для 2-х 

видів геліоколекторів (призначених для систем гарячого водопостачання) – 

вакуумного та плоского з ККД 80 та 75% відповідно та з урахуванням різних 

кутів нахилу поверхні (рис. 4.7, додаток Б.4).  

 

Рис. 4.5. Фрагмент і легенда карти середньорічної сумарної сонячної радіації 

Херсонської області для поверхні, нахиленої під кутом, рівним широті 

місцевості (масштаб зменшено) 

 

 
Рис. 4.6. Фрагмент і легенда карти технічного геліоенергетичного 

потенціалу Херсонської області для полікристалічних фотоелектричних 

модулів, орієнтованих на південь під оптимальним кутом (масштаб зменшено) 
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Рис. 4.7. Фрагмент і легенда карти технічного геліоенергетичного 

потенціалу Херсонської області для вакуумних геліоколекторів, орієнтованих 

на південь під кутом, рівним широті місцевості (масштаб зменшено) 

 

Аналогічні серії можуть бути укладені як для інших областей України, так 

і для держави в цілому. 

Аналіз карт дозволяє стверджувати, що Херсонська область 

характеризується сприятливими умовами для розвитку геліоенергетики, 

найбільші значення сумарної сонячної радіації спостерігаються на півдні та 

південному заході. Встановлено, що використання оптимального кута нахилу 

дозволяє збільшити річний виробіток електричної енергії (наприклад, для 

полікристалічних фотомодулів – на 65 кВт·год з 1м2).  

Для створення карт, що більш детально відображають розподіл 

актинометричних характеристик на території області, доцільно застосовувати 

дані кліматичного моделювання (реаналізу). Для прикладу за даними 

кліматичної моделі компанії 3TIER by Vaisala, представленої окремим растровим 

картографічним шаром у «Глобальному атласі відновлюваних джерел енергії»  

(просторова роздільна здатність моделі дорівнює 3 км), створено карту 

геліоенергетичних ресурсів Харківської області, що відображає середньорічні 

значення денних сум надходження сумарної сонячної радіації на 1 м2 

горизонтальної поверхні (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Фрагмент і легенда карти теоретичного потенціалу геліоенергетичних 

ресурсів Харківської області, укладена за даними компанії Vaisala 

(масштаб зменшено) 

 

Карта дозволяє визначити, що південні, південно-західні райони області, а 

також Борівський район (на південному сході) характеризуються найбільшими 

значеннями сумарної сонячної радіації. Низькі значення надходження сонячної 

радіації простежуються вздовж долини Сіверського Дінця, що можна пояснити 

пониженням рельєфу, більшим вмістом вологи у повітрі над водним об’єктом та 

поглинаючими властивостями поверхні. Якщо порівняти зміст карт Харківської 



142 
 

та Херсонської областей, то можна побачити, що на півдні Харківської області 

такі ж сприятливі умови для розвитку геліоенергетики, як і в Херсонській 

області. 

Інноваційні розробки у сфері АЕ спрямовані на спільне використання 

кількох видів АЕР, що і було відображено на розробленій карті України 

«Технічний потенціал геліоенергетичних ресурсів для виробітку електроенергії 

та водневого палива» (додаток Б.5), де крім генерації енергоносіїв показано 

витрати дистиляту, виробіток кисню, потенціал заміщення традиційного палива 

(бензину) та зменшення викидів СО2 [141]. Укладання карти включало 

розрахунок показників картографування (при чому в якості вихідних джерел 

актинометричних даних було використано наземні спостереження державної 

гідрометеорологічної служби України та сусідніх держав), проведення 

інтерполяції з використанням детермінованих методів, розробку інтегрованої 

шкали та табличної легенди. 

 

4.1.3.Картографічні твори біоенергетичних ресурсів  

 

У 2008 році в Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна в рамках наукових досліджень у галузі конструктивної географії і 

раціонального використання природних ресурсів О. С. Третьяковим 

обґрунтовано показники і характеристики оцінки енергетичного потенціалу 

біомаси [138], які покладено в основу змісту серії карт біоенергетичних ресурсів 

Харківської області. 

Висока якість розроблених карт дала нам змогу взяти їх за основу при 

розробці рекомендацій щодо проектування змісту картографічних творів для 

потреб біоенергетики в Україні. У зв’язку з цим ми хотіли б детальніше 

познайомити картографічну спільноту з вищезгаданими картами. 

Для кожного виду біоенергетичних ресурсів створено окрему карту або 

серію карт. Для біоенергетичних ресурсів рослинництва розроблено серію карт 

об’ємів та енергетичного потенціалу відходів пшениці озимої та ярої, жита 
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озимого та ярого, ячменя озимого та ярого, вівса, кукурудзи, проса, цукрових 

буряків, соняшника, сої, картоплі. При укладанні комплексної карти 

біоенергетичні ресурси рослинництва відображаються круговими діаграмами, 

що показують кількісні співвідношення енергетичного потенціалу різних видів 

рослинницької біомаси в межах адміністративних районів (рис. 4.9).  
 

 

Рис. 4.9. Фрагмент і легенда карти «Структура теплоенергетичного  

потенціалу відходів рослинництва за районами  

Харківської області», автор – О. С. Третьяков [138] 

 

Аналогічні карти розроблено для відображення біоенергетичних ресурсів 

тваринництва, а саме – енергетичного потенціалу відходів скотарства, 

свинарства, вівчарства і птахівництва. Показники сільськогосподарської біомаси 

найчастіше представлені на картах способом картодіаграм за адміністративними 

територіальними одиницями, оскільки в такому вигляді формуються документи 

державної звітності, але також можуть бути подані способом локалізованих 

діаграм за сільськогосподарськими підприємствами (рис. 4.10), що дозволяє 

переходити до укладання ізолінійних карт щільності розподілу біоенергетичних 

ресурсів сільськогосподарського походження на досліджуваній території 

(рис. 4.11). 
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Рис. 4.10. Фрагмент і легенда карти «Енергетичний потенціал відходів 

тваринництва Харківської області», автор – О. С. Третьяков [138] 

 
Рис. 4.11. Карти полів щільності теплоенергетичного потенціалу відходів 

тваринництва  (А) та відходів рослинництва (Б), автор – О. С. Третьяков [138] 
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Слід відзначити, що в процесі оцінки та картографування енергетичних 

ресурсів рослинництва має враховуватися лише та частка відходів, що не 

використовується у сільському господарстві (в якості добрива та корму для 

худоби).  

Для відображення станцій очистки комунальних стічних вод та полігонів 

твердих побутових відходів застосовано цензовий відбір: на картах подано лише 

звалища з обсягом захоронених твердих побутових відходів 30 тис. тон і більше 

та станції очистки комунальних стічних вод потужністю більше 25 м3/добу, що 

відповідає критеріям рентабельності біоенергетичних проектів (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12. Фрагмент і легенда карти «Енергетичний потенціал біогазу звалищ 

твердих побутових відходів Харківської області, автор – О. С. Третьяков [138] 

 

Енергетичний потенціал відходів деревини визначено на основі відомостей 

про обсяги рубок та площі деревних насаджень сільськогосподарського 

призначення та лісового господарства (рис. 4.13).  

 
Рис.4.13. Фрагмент і легенда карти «Теплоенергетичний потенціал  

відходів деревних насаджень сільськогосподарського призначення,  

автор – О. С. Третьяков [138] 
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Геопросторова прив’язка даних для укладання карт біоенергетичних 

ресурсів деревних насаджень може здійснюватися за адміністративними 

районами, кварталами лісгоспів та місцерозташуванням лісосмуг. При надто 

високій щільності пунктів утворення біомаси доцільно укладати лише карти 

полів щільності енергетичного потенціалу відходів деревини. 

 

4.1.4. Картографічні твори гідроенергетичних ресурсів малих річок 

 

Методика укладання карт гідроенергетичних ресурсів малих річок суттєво 

відрізняється від картографування інших видів АЕР, включає застосування 

прийомів багатоступеневого математико-картографічного моделювання та 

цілого комплексу інструментів ГІС-аналізу. При цьому кількісні характеристики 

річок обраховуються безпосередньо у процесі картографування з використанням 

інструментів ГІС. Такий підхід дозволяє аналітичним шляхом визначити 

гідрологічні характеристики для абсолютно всіх річок досліджуваної місцевості, 

а не лише для тих, де проводяться гідрологічні спостереження [7].  

В даному дослідженні запропоновано алгоритм автоматизованого 

математико-картографічного моделювання гідроенергетичного потенціалу 

малих річок та укладання відповідної серії карт на прикладі Харківської області. 

На відміну від існуючих методик дослідження гідроенергетичних ресурсів річок 

засобами спеціалізованих ГІС або спеціально розроблених програмних додатків 

та скриптів, що розглядалися у підрозділі 2.1, нами запропоновано методику 

оцінки та картографування енергетичного потенціалу річок, реалізовану на базі 

багатоцільового (універсального) ГІС-продукту ArcGIS, що передбачає 

використання стандартного аналітичного інструментарію програми та її 

додаткових модулів. Перевагами підходу, заснованого на використанні 

багатоцільової ГІС, є: поширеність програмного забезпечення; відсутність 

потреби придбання або розробки спеціалізованих ГІС або програмних додатків; 

можливість використання існуючих вихідних картографічних даних без 

проведення додаткових трансформацій; отримані в результаті аналізу 

картографічні шари можуть інтегруватися у бази даних та використовуватися 
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при вирішенні інших дослідницьких задач. 

Із застосуванням існуючого досвіду та експериментальної апробації низки 

функцій ArcGIS розроблено алгоритм картографічного моделювання 

енергетичного потенціалу річок, що включає наступні етапи:  

1. Підготовка вихідних геоінформаційних шарів даних – цифрової моделі 

рельєфу (ЦМР) та картографічного шару модуля стоку, на основі яких 

створюються похідні шари даних – складові картографічної моделі гідрологічної 

мережі. 

2. Картографічне моделювання гідрологічної мережі та показників 

поверхневого стоку з використанням групи інструментів «Гідрологія» 

(Hydrology) додаткового модуля Spatial Analyst. 

3. Створення похідних геоінформаційних шарів даних, що включають 

річкову мережу, значення абсолютної висоти місцевості та витрат води у пунктах 

витоків та гирл річок, а також на початку та на кінці їх окремих ділянок. 

4. Розрахунок валового (теоретичного) та технічного потенціалу річок (та 

їх окремих ділянок) на основі атрибутів геоінформаційних шарів даних, 

створених на попередніх етапах. 

5. Картографічне оформлення отриманих результатів, компонування серії 

карт гідроенергетичних ресурсів річок, що включає відображення середніх 

витрат води, теоретичного та технічного гідроенергетичного потенціалу 

річок [7]. 

Перший етап робіт включає збір вихідних статистичних та картографічних 

даних, а також підготовку електронних картографічних шарів у середовищі ГІС. 

Для проведення гідрологічного аналізу необхідно підготувати базові 

геоінформаційні шари, що містять інформацію про рельєф досліджуваної 

території (векторні шари даних горизонталей, растрові дані радарної 

топографічної зйомки Землі – Shuttle radar topographic mission (SRTM) та ін.), 

гідрографічну мережу (річки, озера, водосховища та ін.), модуль стоку, середні 

багаторічні характеристики витрат води в річках, отримані в результаті 

гідрологічних спостережень державної гідрометеорологічної служби. 
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Інструменти ГІС дозволяють розрахувати значення витрат води в річках, 

оцінюючи сумарний стік усього водозбірного басейну. Відповідно, для 

проведення коректної оцінки гідрологічних характеристик річок Харківської 

області регіон побудови картографічної моделі було розширено на північ та 

північний схід, до територій, де розташовуються витоки річок басейну 

Сіверського Дінця. 

Насамперед, за допомогою інструменту «Топо в Растр» (Topo to Raster) на 

основі геоінформаційного шару горизонталей, оцифрованих за топографічними 

картами масштабу 1:100 000, та SRTM було побудовано ЦМР роздільною 

здатністю 25 м.  

При побудові ЦМР, як правило, невеликий відсоток результуючої поверхні 

складають області локальних понижень, в межах яких чарунки растру з меншими 

значеннями висот оточені чарунками, що мають вищі відмітки. Найчастіше вони 

представляють собою невеликі помилкові ділянки, спричинені роздільною 

здатністю вихідних даних або округленням висот при побудові ЦМР до 

найближчого цілого значення. Для усунення помилкових значень ЦМР та 

забезпечення більш коректного виділення водозбірних областей і поверхневих 

водотоків на наступних етапах робіт застосовується аналітичний інструмент 

«Заповнення» (Fill) додаткового модуля Spatial Analyst. 

Створено растровий шар модуля стоку, кожній чарунці якого відповідає 

значення кількості води, що стікає у русло річки за одиницю часу з одиниці 

площі водозбірного басейну. Для проведення подальших аналітичних операцій з 

обрахунку показників стоку обов’язковою умовою є приведення значень модуля 

стоку у відповідність до площ чарунок растру. В даному дослідженні за 

допомогою функції «Калькулятор растрів» (Raster Calculator) значення модуля 

стоку перераховані для площ, що відповідають роздільній здатності ЦМР – 25 м. 

На другому етапі побудовано модель поверхневого водного стоку та 

гідрологічної мережі з застосуванням аналітичних функцій додаткового модуля 

ArcGIS Spatial Analyst, зокрема групи інструментів «Гідрологія» (Hydrology). На 

основі ЦМР інструментом «Напрямок стоку» (Flow Direction) створено 
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геоінформаційний шар напрямку поверхневого стоку. Кожна чарунка 

результуючого растру кодується числовим значенням, що визначає напрямок, в 

якому найбільше зменшується значення висоти місцевості і, відповідно, 

рухається водний потік.  

Наступний тематичний шар сумарного стоку розраховано на основі двох 

вихідних растрів – напрямку та модуля стоку. За допомогою інструменту 

«Сумарний стік» (Flow Accumulation) для кожної чарунки результуючого растру 

обраховується «протікаюча» крізь неї кількість води (витрата води). Чарунки 

растру, яким за результатами аналізу відповідають найвищі значення витрат 

води, приймаються за водотоки, а ті, яким найнижчі – за вододіли. За 

найбільшими значеннями моделюється мережа так званих «синтетичних» 

(штучно побудованих) річок шляхом задання порогового значення витрат води, 

після якого водний потік може вважатися річкою. Порогове значення 

визначається за допомогою візуального порівняння картографічних шарів 

синтетичних та реальних річок. Синтетичні та реальні річки з високим ступенем 

корелюють між собою, проте розташування гирл не співпадають. Це, по-перше, 

пояснюється тим, що точне встановлення розташування гирла річки не завжди 

можливе на практиці, а по-друге, тим, що картографічні шари реальних річок 

укладаються з певним рівнем генералізації – цензовий відбір заснований на 

даних про їх довжину, а синтетичні річки виділяються на основі значень їх 

водності. В даному дослідженні встановлене порогове значення витрат води на 

рівні 0,05 м3/с.  Надалі здійснюється конвертація синтетичних річок з растрового 

у векторний формат шляхом послідовного застосування інструментів 

«Встановити нуль» (Set Null) та «Водотоки в просторовий об’єкт» (Stream to 

Feature). Перша інструмент дозволяє на основі шару сумарного стоку створити 

похідний растр, в якому чарункам зі значенням більше порогового об’єму витрат 

води присвоюється значення 1, а всім іншим – 0, застосування другого 

інструменту – за ділянками з одиничним значенням будувати векторний шар 

річок.  

Аналогічним чином створено векторні шари ділянок річок, на яких витрати 
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води становлять більше 1, 2, 5, 10, 20 та 50 м3/с, на основі яких укладено карту 

«Харківська область. Витрати води в річках» (рис. 4.14). Результати проведених 

оцінок витрат води річок порівняно з даними водомірних постів.  
 

 

Рис. 4.14. Карта «Харківська область. Витрати води річок»  

(масштаб зменшено) 

 

Виходячи з того, що в межах України будівництво малих ГЕС є економічно 
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виправданим на річках, де витрати води становлять більше 2 м3/с (А. В. Мороз 

[96]), можна стверджувати, що річки Сіверський Донець, Оскіл, Уда, Лопань, 

Харків, Оріль, Берестова, Берека, Мерло, Мож, Вовча, Великий Бурлук мають 

річний водний стік, достатній для встановлення малих ГЕС. Однак 

гідроенергетичний потенціал річок та можливості його використання залежать 

не лише від значень витрат води, не менш важливими є параметри сезонного 

коливання стоку, падіння річки (водного напору), інші природні, соціальні, 

економічні та екологічні обмеження місцевості. Тому надалі проводяться 

розрахунки теоретичного та технічного енергопотенціалу річок. 

На третьому етапі мережу синтетичних річок розділено на окремі 

ділянки та створено два допоміжні векторні шари точкових об’єктів: в місцях 

витоків і гирл річок (інструмент «Вершини об'єкта в точки» (Feature vertices to 

points). Таким чином, річкову мережу було розділено на ділянки в місцях, де 

відбувається різке збільшення витрат води за рахунок впадіння притоків. За 

допомогою інструменту «Вилучити мультизначення у точки» (Extract multi 

values to points) на основі ЦМР та растру сумарного стоку визначено висоти 

місцевості та витрат води у пунктах розташування витоків і гирл водотоків з 

автоматичним записом значень до атрибутивних таблиць відповідних точкових 

шарів даних.  

Четвертий етап включає прив’язку атрибутивних таблиць точкових 

геоінформаційних шарів, що містять інформацію про абсолютні висоти та 

витрати води у витоках та гирлах річок (а також на початку та кінці їх ділянок), 

до геоінформаційного шару мережі синтетичних річок, що здійснюється за 

допомогою функції «З'єднання та зв'язки» (Join and Relate). Надалі з 

використанням функції «Калькулятор поля» (Field Calculator) виконано 

розрахунки теоретичного потенціалу річок, представленого показниками 

потужності та питомої потужності водного потоку. Потужність водного потоку 

𝑁𝑖 для 𝑖-ї ділянки річки визначається на основі рівняння [22]: 

𝑁𝑖 = 9,81
(𝑄𝑖1+𝑄𝑖2)

2
 (𝐻𝑖2

− 𝐻𝑖1
) , [кВт], 
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де 𝑄𝑖1
та 𝑄𝑖2

 – середні багаторічні витрати води на початку та кінці 𝑖-ї річки 

або ділянки річки, м3/с, 𝐻𝑖2
та 𝐻𝑖1

- абсолютні висоти початкової та кінцевої точки 

𝑖-ї ділянки річки, м. 

Питома потужність річки або її ділянки 𝑁п визначається за наступною 

формулою [106]: 

𝑁п =
𝑁𝑖

𝐿𝑖
  , [кВт/км], 

де 𝑁𝑖 – потужність 𝑖-ї ділянки річки, 𝐿𝑖 – її протяжність на місцевості, км. 

Надалі розраховано технічний енергетичний потенціал річок (потенційний 

виробіток енергії), що враховує коефіцієнти корисної дії гідроенергетичного 

обладнання – турбіни та генератора, коефіцієнт використання потужності 

водотоку, що залежить від сезонних коливань стоку річки. В даному дослідженні 

застосовано спрощену систему розрахунків технічно-досяжного потенціалу 

гідроенергетичних ресурсів річок: значення теоретичного потенціалу 

помножувалися на кількість годин (у даній роботі розрахунки виконувалися для 

річного періоду) та на коефіцієнт використання теоретичного потенціалу, що 

залежить від потужності водного потоку у річці. Відповідно до методики, 

представленої у роботі Н. В. Баденка та ін. [22], було прийнято наступні 

значення коефіцієнту використання теоретичного потенціалу: для річок з 

потужністю водного потоку менше 1 МВт – 0,15, від 1 до 2 МВт – 0,2, більше 2 

МВт – 0,35.  

На останньому етапі за результатами розрахунків укладено карти 

теоретичного та технічно-досяжного гідроенергетичного потенціалу річок 

Харківської області (рис. 4.15 – 4.16). Встановлено, що найвищим 

енергопотенціалом характеризуються малі річки, довжина яких становить 10-20 

км, що пояснюється значними перепадами висот вздовж русла (падінням річки). 

Проте їх використання для встановлення ГЕС у більшості випадків неможливе 

або економічно невигідне через низькі показники водного стоку у літній 

період [146].  
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Рис. 4.15. Карта «Харківська область. Теоретичний енергетичний  

потенціал річок» (масштаб зменшено) 

 

Потенційними для розташування створів ГЕС в межах території 

дослідження є ділянки річки Сіверський Донець – північніше м. Балаклія та у 

південній частині Балаклійського району, річки Уда – західніше Чугуєва, річки 

Берестова – в районі Зачепилівки, річки Мож – на захід від м. Зміїв, річки Мерло 

– вище та нижче за течією від Краснокутська. Достатнім гідроенергетичним 

потенціалом характеризується також р. Оскіл, але її потенціал майже повністю 

використовується Червонооскільською ГЕС. Перспективною є електрифікація 

греблі Печенізького водосховища, розташованого на р. Сіверський Донець.  
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Рис. 4.16. Карта «Харківська область. Технічно-досяжний енергетичний 

потенціал річок» (масштаб зменшено) 

 

Основні потенційні ділянки розташування малих ГЕС зосереджені у 

центральній, найбільш густонаселеній частині області. З одного боку близькість 

розташування ГЕС до споживача є позитивним моментом, а з іншого – населені 

пункти створюють додаткові обмеження при будівництві водосховищ. Крім того, 

реалізація проектів будівництва ГЕС на означених ділянках може обмежуватися 

наявністю об’єктів природно-заповідного фонду та геологічними умовами, що 

потребує додаткових досліджень з використанням методів просторового аналізу. 
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4.1.5. Картографічні твори геотермальних енергетичних ресурсів 

 

Алгоритми розробки карт геотермальних ресурсів подібні тим, що 

застосовуються в процесі укладання картографічних творів вітро- та 

геліоенергетичних ресурсів, на передкартографічному етапі також включають 

значні за обсягами розрахунки показників картографування. Крім того, оцінка 

ряду показників, як то тепловий потік, теоретичний та технічний потенціал 

геотермальних ресурсів, вимагає збору й обробки великих масивів геологічної 

інформації (про склад, тріщинуватість, теплопровідність гірських порід на різних 

горизонтах). Тому в нашому дослідженні при укладанні експериментальної серії 

карт геотермальних ресурсів на прикладі території Закарпатської області 

використано результати попередніх оцінок геотермального потенціалу, що 

виконувалися в рамках Європейського проекту GEOELEC (результати 

моделювання представлені в інтерактивній веб-ГІС [177]). До серії карт 

геотермальних ресурсів Закарпатської області входять: 

- карта середньорічних температур земної поверхні (рис. 4.17, 

додаток Б.6); 

- карти температур гірських порід на різних глибинах – 1, 2, 3, 4, 5, 7 і 

10 км (рис. 4.18, додаток Б.6); 

- карти глибинного теплового потоку (рис. 4.19, додаток Б.6); 

- карти технічного енергетичного потенціалу (рис. 4.20, додаток Б.6). 

 

 
Рис. 4.17. Фрагмент і легенда карти середньорічних температур  

земної поверхні (масштаб зменшено) 
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Рис. 4.18. Фрагмент і легенда карти температур надр на глибині 5 км 

(масштаб зменшено)  

 

 

Рис. 4.19. Фрагмент і легенда карти глибинного теплового потоку  

(масштаб зменшено) 

 

 
Рис. 4.20. Фрагмент і легенда карти технічного потенціалу  

геотермальних ресурсів (масштаб зменшено) 
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Значення технічного потенціалу для картографічної веб-ГІС GEOELEC, 

використані при розробці серії карт геотермальних ресурсів Закарпатської 

області, були розраховані за методикою G. Beardsmore та ін. [154]. 

Додатково для потреб геотермальної енергетики доцільно укладати: 

- карти щільності та складу гірських порід різних глибинних 

горизонтів; 

- карти тріщинуватості та водопроникності гірських порід різних 

глибинних горизонтів; 

- карти підземних водних горизонтів, їх температур та мінералізації. 

Як зазначалося у підрозділі 3.4, в процесі картографування температур 

земних надр застосовується два підходи. Перший включає створення серії карт 

температур на різних глибинах, другий - карт глибин для різних температурних 

відміток (карт ізотермічних поверхонь). Перший підхід реалізовано при 

укладанні серії карт геотермальних ресурсів Закарпатської області. А другий – 

взято за основу при створенні експериментальної серії карт геотермальних 

ресурсів для ділянки в районі Єфремовсько-Хрестищенської групи нафтогазових 

родовищ.  

Практика впровадження проектів геотермальної енергетики свідчить про 

те, що вже при температурі 60°С геотермальне тепло можна використовувати для 

тепличного обігріву, гарячого водопостачання. Тому для експериментальної 

ділянки в районі Єфремовсько-Хрестищенської групи нафтогазових родовищ на 

основі даних термометрії геологічних свердловин, проведених в період після 

2000 року, нами побудовані карти ізотермічних поверхонь для температурних 

позначок 60, 70, 80, 90 і 100 С° (рис. 4.21, додаток Б.7). Вихідні дані для побудови 

карт характеризуються високою детальністю та отримані з використанням 

сучасних високоточних приладів. Вибір даного району обумовлений високою 

щільністю розташування геологічних свердловин і, відповідно, наявністю 

емпіричної бази для розробки карт. 
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Рис. 4.21. Карта глибин ізотермічної поверхні експериментальної ділянки в 

районі Єфремовсько-Хрестищенської групи нафтогазових родовищ 

 

Обробка первинних даних передбачає створення баз даних, атрибутивних 

таблиць в середовищі ГІС, що включають інформацію про місцезнаходження 

свердловин, їх тип, глибини, відповідні температури. На інвентаризаційному 

етапі картографування геотермальних ресурсів Єфремовсько-Хрестищенської 

ділянки створено базу даних, що включає відомості про родовище, номер і тип 

свердловини, глибину та значення температури. Для побудови карт застосовано 

метод інтерполяції зворотних зважених відстаней. 

Дослідження геотермальних умов в межах території України показали, що 

найбільшим геотермальним енергетичним потенціалом характеризуються 

регіони нафтогазоносних областей (Південна Причорноморська, Карпатська, 

Дніпровсько-Донецька западина). Саме з цих областей необхідно починати 

укладання карт геотермальних ресурсів. 

 

4.2. Карти умов та факторів, що впливають на розвиток 

альтернативної енергетики 

 

На АЕ впливає ряд природних, соціально-економічних, технічних та 

екологічних чинників (табл. 4.1), що сприяють або обмежують розвиток галузі. 

Цільове призначення земельних ресурсів, норми техніки безпеки та екологічні 
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фактори, об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини 

лімітують будівництво промислових та енергетичних об’єктів або виключають 

можливість будь-якої господарської діяльності на певних територіях.  

Таблиця 4.1. 

Фактори, що впливають на можливість використання АЕР [1] 

Тип ресурсу Фактори, що обмежують використання ресурсу 

та/або впливають на місце розташування об'єктів АЕ 

вітроенергетичні ресурси шорсткість поверхні, деревна рослинність, шляхи міграції 

птахів, доступність електромережі, території, що 

контролюються аеропортами, місця проходження радіо- та 

телесигналів, населені пункти та буферні зони навколо них 

(захисні зони від шумового впливу), історико-культурна 

спадщина, природоохоронні території, правовий статус та 

цільове призначення земель, крутизна схилів 

геліоенергетичні  ресурси запиленість атмосфери, правовий статус та цільове 

призначення земель, деревна рослинність, історико-

культурна спадщина, природоохоронні території, доступність 

електромережі, крутизна та експозиція схилів 

енергетичні ресурси 

біомаси 

населені пункти та радіуси максимальної відстані 

транспортування біомаси, доступність електромережі, 

історико-культурна спадщина, природоохоронні території 

геотермальні енергетичні 

ресурси  

історико-культурна спадщина, природоохоронні території, 

доступність електромережі, правовий статус та цільове 

призначення земель, несприятливі інженерно-геологічні 

умови, населені пункти та радіуси максимальної відстані 

транспортування енергоресурсу 

енергетичні ресурси малих 

річок 

історико-культурна спадщина, природоохоронні території, 

правовий статус та цільове призначення земель, несприятливі 

інженерно-геологічні умови 

 

Як видно з таблиці 4.1, розвиток вітроенергетики обмежується чи не 

найбільшою кількістю факторів. В межах даного дослідження розроблено 

експериментальну серію карт лімітуючих факторів саме цього напрямку АЕ. 

Відповідно до принципу підвищення інформативності картографічних 

творів усі фактори групуються за категоріями – природні, соціальні, економічні, 

екологічні. Кількість і зміст карт обмежуючих факторів залежать від чисельності 

останніх. Тобто при невеликій кількості обмежень можливе створення однієї 

карти. У випадку, коли на території присутні усі або більшість обмежуючих 

факторів – доцільне створення однієї або кількох серій карт. Наприклад, для 

території Харківської області розроблено серію карт лімітуючих факторів 
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вітроенергетики, яка включає: 

- карту соціально-економічних лімітуючих факторів, на якій відображено 

електроенергетичну мережу, автошляхи, населені пункти з 500-метровою 

буферною зоною навколо них (рис. 4.22). 

 
 Рис. 4.22. Карта «Соціально-економічні та технічні лімітуючі фактори» 

(масштаб зменшено) 
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- карту орнітофауни (екологічні лімітуючі фактори), на якій відображено 

коридори, в межах яких відбувається міграція птахів, та орнітологічні заказники 

(рис.4.23).  

 
Рис. 4.23. Карта «Екологічні лімітуючі фактори. Орнітофауна»  

(масштаб зменшено) 
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- карта екологічної мережі (екологічні лімітуючі фактори), на якій 

представлено екокоридори, об’єкти природно-заповідного фонду та ліси 

(рис. 4.24). 

 
Рис.4.24. Карта «Екологічні лімітуючі фактори. Екологічна мережа»  

(масштаб зменшено) 
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Укладені карти дозволяють визначити в межах Харківської області 

території, на яких можливе будівництво вітроелектростанцій без обмежень. 

Перспективними з точки зору обсягів вітроенергетичного потенціалу та 

поєднання соціально-економічних та екологічних умов і факторів є Вовчанський 

район, частини територій Дергачівського, Богодухівського та Харківського 

районів області.  

Більш детальний аналіз території стосовно придатності для будівництва 

об’єктів АЕ доцільно проводити на основі синтетичних карт, що укладаються 

шляхом здійснення інтегральної оцінки всіх природних, соціальних, екологічних 

та економічних факторів в середовищі ГІС. Методика укладання карт 

сприятливості територій для будівництва об’єктів АЕ детально описана у роботі 

Ю. Ю. Рафікової [127]. 

 

4.3. Картографічні твори об’єктів та підприємств альтернативної 

енергетики 

 

Картографування об’єктів АЕ України включає відображення: 

- теплових та електричних станцій, а також когенераційних установок що 

працюють на альтернативних джерелах енергії; 

- підприємств по виробництву альтернативних видів палива – пелетів, 

брикетів, біогазу, біодизелю, водню. 

В якості інформаційних джерел для укладання карт використано офіційні 

дані реєстрів Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

енергетики та паливної промисловості (НКРЄ), зокрема реєстру ліцензіатів, що 

реалізують енергію, вироблену з альтернативних джерел за «зеленим тарифом» 

та реєстру виробників альтернативного палива. Дані реєстрів постійно 

оновлюються, в роботі використані відомості станом на початок 2016 року. Крім 

того, на картах відображаються біоенергетичні об’єкти, інформація про які 

представлена на сайті НТЦ «Біомаса» (243 об’єкти) [102]. 

Розробка і укладання карт об’єктів АЕ здійснювалися в наступній 
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послідовності: 

1. . Уточнення місць розташування електростанцій за космічними знімками 

Google Earth, Yandex, Bing та ін. (визначення географічних координат об’єктів), 

впорядкування даних за категоріями (на основі відомостей про тип обладнання, 

встановлену потужність, вид вироблюваної енергетичної продукції та ін.), 

визначення кількісних та якісних характеристик. 

2. Формування геопросторової бази даних – створення картографічних шарів, 

внесення даних до атрибутивних таблиць ГІС (рис. 4.25). Рекомендується при 

цьому для кожного напрямку АЕ створювати окремий картографічний шар 

енергетичних об’єктів. Спрощення подальшої роботи з базою даних у ГІС 

досягнуто шляхом створення так званих «доменів», що при роботі з 

атрибутивними даними пропонують вибір категорій у низпадаючому списку. 

 

 
Рис. 4.25. Формування геопросторової бази даних об’єктів та підприємств АЕ 

України у середовищі ГІС 
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3. Вибір та проектування зображувальних засобів, так на карті 

Вінницької області (рис. 4.26) кожному виду об’єктів та підприємств АЕ 

присвоєно свій колір (вітроенергетичним станціям – блакитний, 

геліоелектростанціям – жовтий, біоелектростанціям та підприємствам з 

виробництва біопалива - зелений), більшій потужності відповідає більший 

розмір значка, відмінності між об’єктами однієї категорії позначено різною 

внутрішньою структурою.  

4. Задання параметрів відображення - класифікація об’єктів за 

встановленою потужністю, налаштування підписів, властивостей відображення 

(у разі накладання). 

5. Компонування та кінцеве оформлення карт. 

 

 

Рис. 4.26. Карта об’єктів АЕ Вінницької області (масштаб зменшено) 
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В якості прикладу за сформованою базою даних укладено укладену карту 

об’єктів АЕ на територію Вінницької області (рис. 4.26), що включає 

відображення сонячних та малих гідроелектростанцій, а також об’єктів 

біоенергетики – котелень, теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей на 

біомасі та підприємств, що виробляють тверде біопаливо. Для кожної області 

України і країни в цілому можна укласти серії карт за різними напрямками АЕ 

або серії комплексних карт об’єктів АЕ по областях.  

На основі укладеної карти можна виявити закономірності розташування  

об’єктів АЕ та оцінити їх розміри (потужність). Так, малі гідроелектростанції та 

сонячні електростанції розташовані переважно у південній частині області, що 

пояснюється природними особливостями території – географічним положенням 

річок Дністер та Південний Буг, на яких розташована більшість малих 

гідроелектростанцій області та вищими показниками надходження сонячної 

радіації на півдні, а об’єкти біоенергетики тяжіють до населених пунктів (до 

споживачів), найбільша їх концентрація спостерігається біля обласного центру. 

 

4.4. Напрямки використання картографічних творів для потреб 

альтернативної енергетики 

 

Картографічні твори для потреб АЕ мають важливе практичне значення, 

характеризуються широкими можливостями використання в різних сферах 

людської діяльності та здатні виконувати різні функції. За призначенням 

картографічні твори АЕ пропонується поділяти на дві групи: спеціалізованого  

(профільного, цільового) та неспеціалізованого (багатоцільового) призначення. 

Перші застосовуються при вирішенні практичних завдань, пов’язаних з 

управлінням та розвитком АЕ, плануванням та впровадженням нових 

енергетичних об’єктів, що використовують ресурси альтернативних джерел 

енергії. Друга група картографічних творів АЕ призначена для широкого кола 

користувачів та може використовуватися у різних сферах – освітній, науково-

дослідній діяльності, для залучення інвесторів, популяризації альтернативних 
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джерел енергії серед широких верств населення, в довідникових цілях, тощо. 

Відповідно до призначення виділено управлінську, промислово-проектну, 

інформаційно-пізнавальну, популяризаційну, інвестиційну, виховну, навчально-

освітянську та науково-дослідну функцію картографічних творів АЕ (табл. 4.2) 

У сфері управління паливно-енергетичним комплексом, що здійснюється 

органами державної влади та місцевого самоврядування, застосування 

картографічних творів для потреб АЕ сприяє ефективному вирішенню 

наступних завдань: 

- обґрунтування положень загальнонаціональних, регіональних та 

місцевих енергетичних стратегій, що стосуються питань розвитку АЕ; 

- забезпечення підтримки прийняття управлінських та оперативних рішень 

у енергетичному секторі;  

- прийняття рішень стосовно регіональної специфіки розвитку АЕ 

(визначення регіонів країни, перспективних для розвитку різних напрямків АЕ, 

та пріоритетних напрямків АЕ для кожного окремого регіону);  

- визначення територій для проведення державних цільових досліджень 

енергетичного потенціалу АЕР; 

- інвентаризація та оцінювання ресурсів та стану розвитку АЕ у країні та її 

регіонах; 

- дослідження закономірностей розміщення ресурсів та об’єктів АЕ;  

- раціоналізація використання АЕР та просторова оптимізація АЕ, що 

проявляється в обґрунтованому виборі земельних ділянок, виділених під об’єкти 

АЕ (у відповідь на запит інвесторів або в процесі функціонального планування 

територій). 

- визначення обсягів теплової та електричної енергії з традиційних джерел, 

що можуть бути заміщені альтернативною; 

- на основі даних про наявні АЕР прийняття рішень стосовно 

запровадження спеціальних державних та місцевих програм стимулювання 

розвитку пріоритетних напрямків АЕ (податкових пільг, пільгового 

кредитування, спеціальних тарифів та ін.).  
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Таблиця 4.2 

Напрямки використання картографічних творів для потреб АЕ          

Призначення 
карт 

Функції 
Сфери 

застосування 
Напрямки використання 

Види 
картографічних 

творів 

Територіальні рівні 
картографічних 

творів 

С
п

ец
іа

л
із

о
в
ан

е 
(п

р
о
ф

іл
ьн

е,
 ц

іл
ь
о
в
е)

 

Управлінська Державне 
управління, 
стратегічне 
планування 

- Кількісні та якісні оцінки і прогнози розвитку АЕ; 
- Інвентаризаційна характеристика природно-
ресурсного потенціалу, ступеню та ефективності 
його використання; 
- Формування загальнонаціональних та 
регіональних енергетичних стратегій; 
- Визначення регіонів країни, перспективних для 
розвитку тієї чи іншої галузі АЕ. 

Спеціалізовані 
карти, серії карт 
та атласи 

Загальнодержавний, 
адміністративної 
області, району 

Промислово-
проектна 

Проектування 
та 
будівництво 
об’єктів АЕ  

Використання карт у інженерно-проектувальній 
діяльності з метою визначення кращих 
місцеположень для нових об’єктів АЕ. 

Спеціалізовані, 
карти серії карт та 
атласи 

Рівень 
адміністративної 
області, району, 
локальний рівень 

Н
ес

п
ец

іа
л
із

о
в
ан

е 
  
(б

аг
ат

о
ц

іл
ь
о
в
е)

 

Інформаційно-
пізнавальна, 
популяризаційна, 
інвестиційна, 
виховна 

Інвестиційна 
діяльність 
Побутова 
сфера 

- Популяризація відомостей про АЕР; 
- Підвищення обізнаності широких верств 
населення про альтернативні види енергії; 
- Привернення уваги інвесторів до АЕ. 

Оглядові карти, 
серії карт, атласи, 
веб-атласи, веб-
ГІС 

Загальнодержавний, 
адміністративної 
області 

Навчально-
освітянська 

Освіта Використання карт при: 
- у закладах середньої освіти на уроках географії 
при викладанні тем «Природні умови та ресурси», 
«Паливна промисловість України», 
«Електроенергетика України»; 
- у вищих навчальних закладах при підготовці 
географів, екологів, фахівців у сфері використання 
альтернативних джерел енергії, енергетиків-
менеджерів; 
- при виконанні курсових  та дипломних робіт, 
організації науково-дослідної роботи студентів. 

Оглядові карти, 
серії карт, атласи 

Загальнодержавний, 
адміністративної 
області 

Науково-
дослідна 

Наука Отримання статистичної, картометричної та 
морфометричної довідкової інформації, зняття з 
карт кількісних даних для вирішення наукових 
задач, виконання просторового аналізу та ін. 

Оглядові карти, 
серії карт, атласи, 
веб-атласи, ГІС 

Загальнодержавний, 
адміністративної 
області, району, 
локальний рівень 



169 
 

В управлінській діяльності переважно застосовуються карти для потреб 

АЕ, укладені на територію країни, адміністративних областей та районів. 

Промислово-проектна функція реалізується через використання карт 

енергетичними компаніями, юридичними особами та фізичними особами-

підприємцями: - в процесах проектування та будівництва нових об’єктів АЕ, - на 

етапах передпроектного планування та при складанні техніко-економічних 

обґрунтувань; - з метою визначення найкращих ділянок для розміщення 

теплових, електричних станцій, що працюють на альтернативних джерелах 

енергії, та підприємств по виробництву альтернативних видів палива. За 

регіональними картами (обласними та районними) можливо визначити 

перспективні території для розвитку АЕ, де необхідно проводити додаткові 

уточнюючі дослідження потенціалу АЕР. Карти АЕ локального рівня 

укладаються переважно за спецзамовленнями та призначені для планування 

окремих енергетичних об’єктів. 

На етапах проектування енергетичних об’єктів АЕ доцільне проведення 

просторового аналізу різних факторів місцевості з метою виявлення ділянок, 

оптимальних за всіма параметрами – ресурсними, економічними, екологічними 

(враховується відсутність обмежуючих факторів, мінімізація впливу на довкілля, 

отримання максимального економічного ефекту та ін.). Для такого аналізу 

можуть використовуватися як традиційні картографічні твори, так і набори 

картографічних шарів даних  ГІС.   

Наряду з основними (визначальними) напрямками використання карти АЕ 

можна широко застосовувати у навчальному процесі. В закладах середньої 

освіти карти АЕ можуть виконувати роль додаткового ілюстративного матеріалу 

на уроках географії при вивчені тем «Природні умови та ресурси», «Паливна 

промисловість України», «Електроенергетика України». Крім того, корисним є 

застосування картографічних творів АЕ у вищих навчальних закладах при 

підготовці географів, екологів, фахівців у сфері використання альтернативних 

джерел енергії, енергетиків-менеджерів, зокрема при викладанні навчальних 

дисциплін «Економічна і соціальна географія України», «Картографування», 
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«Тематичне картографування», «Раціональне природокористування», 

«Альтернативні джерела енергії», «Нетрадиційні та відновлювані джерела 

енергії», «Основи управління в енергетиці», «Енергетичний менеджмент» та ін., 

при виконанні курсових та дипломних робіт, організації науково-дослідної 

роботи студентів. Методики геоінформаційного картографування АЕР можна 

використовувати під час викладення спецкурсів, присвячених ГІС-аналізу.  

В науково-дослідній діяльності карти АЕ використовуються для 

отримання статистичної, картометричної та морфометричної інформації для 

вирішення наукових задач, виконання просторового аналізу тощо. 

Одним із напрямків, що інтенсивно розвивається за кордоном, є 

застосування картографічних творів АЕ (електронних карт, веб-атласів та веб-

ГІС, представлених у мережі Інтернет) як інформаційного засобу популяризації 

альтернативних джерел енергії серед широких мас населення. Актуальність 

застосування даного підходу пояснюється тим, що АЕ є недостатньо 

конкурентоспроможною   у   порівнянні   з  традиційною  енергетикою, а наочні, 

лаконічні та прості для розуміння картографічні твори сприяють поширенню 

інформації про вже існуючі досягнення АЕ, її ресурсні можливості та екологічні 

переваги, формуванню тенденції використання альтернативних джерел енергії 

як у промислових масштабах, так і в приватних домогосподарствах. 

Створення картографічних творів для потреб АЕ залишається актуальним 

та затребуваним. Так, в рамках виконання госпдоговірної науково-дослідної 

тематики [69] на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна були укладені серії карт 

вітроенергетичних ресурсів Харківської та Донецької областей, які надалі 

використовувалися в інформаційному проекті для цілей популяризації 

альтернативних джерел енергії серед представників органів державної влади, 

місцевого самоврядування та населення (довідка № 092016-01 від 26 вересня 

2016 р., додаток А).  
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Висновки до розділу 4 

 

1. Апробацію запропонованих методичних розробок здійснено шляхом 

укладання експериментальних картографічних творів для потреб АЕ (карт та 

серій карт) обласного рівня, зокрема інвентаризаційних та оцінювальних карт 

АЕР, об’єктів АЕ та факторів, що впливають на розвиток галузі. В процесі 

укладання експериментальних карт АЕ напрацьовано значну інформаційно-

картографічну базу геоданих, яка об’єднана у середовищі ГІС та у подальшому 

може бути використана для укладання прогнозних та рекомендаційних карт, 

серій карт, галузевих та комплексних атласів АЕ для всіх областей України. 

2. Встановлено, що в процесі укладання карт АЕР можуть 

використовуватися як первинні дані (статистичної звітності, натурних 

спостережень), так і вторинні – результати оцінки енергетичного потенціалу, 

бази кліматичної інформації, картографічні джерела тощо. Для найбільш повної 

характеристики АЕР можливе одночасне укладання карт одного й того ж ресурсу 

на основі різних джерел інформації. 

3. Для побудови карт АЕР, що мають суцільне поширення (вітрових, 

сонячних, геотермальних ресурсів), доцільно застосовувати детерміновані 

методи інтерполяції (сплайн, зворотно зважених відстаней та ін.) з подальшим 

укладанням ізолінійних карт. При розробці карт біоенергетичних ресурсів 

переважає підхід відображення сумарних показників за адміністративними 

одиницями, що пояснюється форматами вихідних даних (формуванням 

статистичної звітності). 

4. Запропоновано методику оцінки та картографування гідроенергетичних 

ресурсів малих річок з використанням аналітичного інструментарію 

універсальної ГІС. На відміну від інших видів АЕР, при картографуванні яких їх 

кількісні характеристики є вихідними даними для укладання карт, 

картографування енергетичних ресурсів малих річок здійснюється на основі 

результатів попереднього картографічного моделювання рельєфу, гідрологічної 

мережі та показників поверхневого водного стоку. В процесі картографування 
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гідроенергетичних ресурсів малих річок укладено серію карт Харківської області 

та створено низку похідних картографічних шарів даних, що додатково можуть 

використовуватися в дослідженнях, не пов’язаних з АЕ. 

5. Встановлено напрямки використання та сфери застосування 

картографічних творів для потреб АЕ. Картографічні твори для потреб АЕ 

використовується в сфері управління галуззю, в процесах планування 

(стратегічного та проектного) нових енергетичних об’єктів, для популяризації 

альтернативних видів енергії серед широких верств населення, привернення 

уваги інвесторів та залучення інвестицій, в освітній та науковій сферах. В якості 

основних (спеціалізованих) функцій картографування АЕ виділено управлінську 

та промислово-проектну.
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ВИСНОВКИ 
 

1. Картографування для потреб АЕ визначається як практично 

орієнтований напрям тематичної картографії, основним завданням якого є 

забезпечення АЕ просторово-координованою інформацією про ресурсний 

потенціал, умови, фактори, стан та перспективи розвитку галузі, що реалізується 

шляхом розробки картографічних творів різного типу (окремі карти, серії карт, 

атласи, ГІС, веб-атласи та веб-ГІС), територіального охоплення (від карт світу до 

карт окремих енергетичних об’єктів) та функціонального призначення. 

Встановлено, що картографування ресурсів, умов, стану та перспектив розвитку 

АЕ передбачає послідовне укладання інвентаризаційних, оцінювальних, 

рекомендаційних та прогнозних карт, крім карт екологічного призначення, де 

прогнозні карти укладаються до і після рекомендаційних. 

2. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду дозволив виявити наступні 

особливості картографування для потреб АЕ: - при доволі поширеній практиці 

укладання картографічних творів даної тематики, практично відсутні теоретичні 

розробки, не систематизовано та не обґрунтовано тематичний зміст карт АЕ; 

- більшість картографічних творів для потреб АЕ являють собою 

інвентаризаційні та аналітичні карти ресурсів АЕ; - закордонний досвід 

укладання карт АЕ, особливо карт АЕР, випереджає вітчизняний; - у світі 

сформувалися центри картографування для потреб АЕ, що прив’язані до 

передових науково-дослідних установ у сфері вивчення потенціалу АЕР (в США, 

Данії, Франції, Німеччині та ін.); - карти АЕР, зокрема біо-, геліо- та 

вітроенергетичних ресурсів представлені, в основному, у конструктивно-

географічних роботах з оцінки енергетичного потенціалу. 

Серед основних тенденцій картографування для потреб АЕ виділено: 

- зростання кількості картографічних творів АЕР в Україні та за її межами; 

- збільшення кількості комплексних та галузевих веб-атласів АЕР і кількості карт 

прогнозного та рекомендаційного змісту; - активізацію регіонального 

картографування АЕР; - розширення тематичного змісту карт АЕР, що 



174 
 

пояснюється створенням нових технологій та промисловим освоєнням нових 

видів джерел енергії; - застосування спеціалізованого аналітичного 

інструментарію та автоматизованих алгоритмів ГІС в процесах математичного 

моделювання характеристик АЕР, просторової оптимізації галузі АЕ, при 

створенні комплексних та синтетичних карт.  

3. Аналіз підходів до класифікації енергетичних ресурсів і вивчення 

досвіду картографування АЕ дозволили виділити кілька підкласів карт за 

змістом: - альтернативних енергетичних ресурсів (вітро-, геліо-, біо-, 

гідроенергетичних, геотермальних та ін.); - об’єктів АЕ; - сучасного та 

прогнозованого стану розвитку галузей АЕ; - просторової оптимізації АЕ; 

- впливу АЕ на довкілля. 

4. Відповідно до особливостей досліджуваного об’єкту сформульовано 

концепцію картографування АЕ, яка полягає у створенні для потреб галузі 

актуальної, повної, інтегрованої інформаційно-картографічної бази даних за 

рахунок розробки та укладання системи картографічних творів, що розкривають 

структуру АЕ, відображають ресурси, передумови, потенціал і перспективи її 

розвитку, а також задовольняють вимоги різних груп користувачів – від 

державних органів влади та енергетичних підприємств до широких мас 

населення. Відповідно до концепції, сформульовано основні принципи 

картографування для потреб АЕ: - створення однаково репрезентативної та 

порівнюваної картографічної інформації для різних регіонів країни; - врахування 

регіональних пріоритетів розвитку АЕ в процесі розробки структури та змісту 

картографічних творів різних адміністративно-територіальних одиниць;  

- повноти розкриття теми (охоплення всіх аспектів, пов’язаних з умовами і 

ресурсами, сучасним станом, перспективами та наслідками розвитку галузі, 

прогнозами її впливу на довкілля тощо); - забезпечення доступності 

картографічної інформації про альтернативні джерела енергії за рахунок 

представлення картографічних творів в мережі Інтернет; - укладання карт для 

потреб АЕ різної функціональної спрямованості. 

5.  Розроблено методику картографування для потреб АЕ, що ґрунтується 
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на теоретичних засадах вітчизняної картографії, сучасних методах визначення 

показників картографування та їх візуалізації. Особливість алгоритму створення 

карт АЕ полягає у широкому застосуванні міжнародних баз даних та 

картографічних веб-ресурсів на етапі збору інформації, ГІС-технологій на етапах 

обробки та моделювання змісту та традиційних підходів при прийнятті 

дизайнерських рішень. Запропоновано авторську методику оцінювання і 

картографування гідроенергетичних ресурсів річок, що базується на 

використанні прийомів багатоступеневого математико-картографічного 

моделювання з застосуванням аналітичного інструментарію універсальної ГІС і 

не потребує придбання або розробки спеціалізованих програмних засобів.  

6. Встановлено, що основними джерелами інформації для карт АЕ є дані 

широкого переліку державних служб, відомств, установ та організацій. Разом з 

тим, доведено можливість застосування в якості інформаційних джерел для 

створення карт АЕ відомостей з електронних картографічних веб-сервісів і 

міжнародних баз даних (наприклад, GEOELEC, 3TIER та ін.), що містять 

результати попередніх досліджень і оцінок АЕР, представлених як у 

картографічній, так і в табличній формі. Розрізнений характер вихідних джерел 

картографування для потреб АЕ обумовлює необхідність додаткової обробки та 

впорядкування первинної інформації. На практиці доведено доцільність 

застосування методів структурно-логічного моделювання в процесі збору, 

систематизації, обробки та формалізації картографічних джерел на етапі 

формування єдиної інформаційно-картографічної бази даних та структури ГІС 

для потреб АЕ.  

7. Обґрунтовано створення системи картографічних творів для потреб АЕ, 

в основу якої має бути покладена загальнодержавна ГІС, що інтегрує набори 

геоданих про АЕР, стан, умови та фактори розвитку АЕ, які в свою чергу 

складають основу для створення окремих карт, серій карт, галузевих атласів та 

комплексного атласу АЕ різного територіального охоплення, призначені для 

різних груп користувачів, а також їх веб-аналогів для широкого використання в 

мережі Інтернет. 
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Відповідно до запропонованої системи – обґрунтовано показники 

картографування АЕ: для карт АЕР – первинні характеристики та результати 

оцінки теоретичного та технічно-досяжного енергетичного потенціалу; для карт 

умов та факторів, що впливають на розташування об’єктів та підприємств 

галузі, – доступність об’єднаної електромережі, природоохоронні об’єкти та 

об’єкти історико-культурної спадщини, категорії земель та ін.; для карт стану 

АЕ – енергетичні та промислові об’єкти галузі та їх характеристики (потужність, 

тип, наявність «зеленого тарифу» тощо). При виборі зображувальних засобів 

карт для потреб АЕ рекомендовано враховувати: - відповідність сутнісним 

особливостям зображуваного об’єкту; - призначення та напрямки використання 

карт; - асоціативну відповідність картографічного зображення образу об’єкта, що 

виникає в результаті його сприйняття людиною.  

8. Встановлено основні функції карт АЕ:  спеціалізовані (управлінську, 

промислово-проектну) та неспеціалізовані (інформаційно-пізнавальну, 

навчально-освітянську та науково-дослідну). Найбільш перспективним є 

використання картографічних творів АЕ у сфері формування державної політики 

щодо розвитку АЕ та переходу на місцеві альтернативні види палива, в процесі 

проектного планування нових енергетичних об’єктів та для популяризації 

альтернативних джерел енергії серед широких верств населення. 

9. Апробацію запропонованих методичних розробок здійснено шляхом 

проектування і укладання окремих карт і серій карт вітро-, геліо-, геотермальних 

та гідроенергетичних ресурсів, об’єктів і підприємств АЕ та лімітуючих 

факторів, що впливають на розвиток галузі, на прикладі ряду адміністративних 

областей України. Обґрунтовано доцільність застосування досвіду проектування 

змісту карт біоенергетичних ресурсів інших авторів у процесі укладання 

картографічних творів для потреб біоенергетики. Сформовано базу геоданих для 

геоінформаційного картографування, що дозволяє оперативно розробляти 

аналогічні картографічні твори для всіх областей України та держави в цілому. 
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Додаток Б.1. 
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Серія карт технічних вітроенергетичних ресурсів областей України для 

вітроенергетичної установки Fuhrländer FL2500. Приклади карт. 
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Додаток Б.6. 

Серія карт геотермальних ресурсів Закарпатської області 
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Єфремовсько-Хрестищенської групи нафтогазових родовищ 

 

 



229 
 

 

 
  



230 
 

Додаток В. 

Технічні характеристики типових вітроенергетичних установок 

 
1. Модель вітроустановки Vestas V112 

Номінальна потужність 3075 кВт 

Мінімальна швидкість вітру (запуск ВЕУ) 3 м/с 

Номінальна швидкість вітру (робота у номінальному режимі) 13 м/с 

Максимальна швидкість вітру (зупинення ВЕУ) 25 м/с 

Діаметр ротора 112 м 

Площа вітроколеса 9,852 m² 

Висота опори 84, 94, 119 м 

Крива потужності 

 
2. Модель вітроустановки Fuhrländer FL 2500 

Номінальна потужність 2500 кВт 

Мінімальна швидкість вітру (запуск ВЕУ) 3,5 м/с 

Номінальна швидкість вітру (робота у номінальному режимі) 11,5 м/с 

Максимальна швидкість вітру (зупинення ВЕУ) 25 м/с 

Діаметр ротора 100 м 

Площа вітроколеса 7,854 м2 

Висота опори 100 м 

Крива потужності 

 
 

 


