
Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії для всіх 

У період з 1990 по 2010 рік кількість 

людей, забезпечених електроенергією, 

збільшилася на 1,7 млрд осіб. По мірі зростання 

населення у світі так само зростатиме й попит  

на дешеву енергію. Світова економіка, заснована  

на викопному паливі, а також збільшення викидів 

парникових газів, викликає радикальні зміни 

кліматичної системи. Це впливає на кожен 

континент. 

Зусилля, спрямовані на стимулювання розвитку екологічно чистої 

енергетики, посприяли тому, що станом на 2011 рік понад 20% енергії,  

що вироблялася у світі, походило з відновлюваних джерел. 

Проте досі один із п’яти людей не мають доступу до електроенергії, і по 

мірі зростання попиту необхідно суттєво збільшувати виробництво енергії  

з відновлюваних джерел у всьому світі. 

Забезпечення загального доступу до недорогої електроенергії до 2030 

року передбачає інвестиції в екологічно чисті джерела енергії, такі як енергія 

сонця, вітру та теплова енергія. Запровадження економічно ефективних 

стандартів для ширшого спектру технологій також може зменшити споживання 

електроенергії у будівлях і промисловості у всьому світі на 14%. Це дорівнює 

приблизно 1300 електростанцій середньої потужності. Розширення 

інфраструктури та технологічна модернізація з метою забезпечення екологічно 

чистої енергії в усіх країнах, що розвиваються, є найважливішим завданням, 

яке може як стимулювати зростання, так і сприяти збереженню навколишнього 

середовища.    

Завдання для досягнення цілі: 

7.1 До 2030 року забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного 

і сучасного енергопостачання 

7.2 До 2030 року значно збільшити частку енергії з відновлюваних 

джерел у світовому енергетичному балансі 

7.3 До 2030 року подвоїти глобальний показник підвищення 

енергоефективності 

7.a До 2030 року активізувати міжнародне співробітництво з метою 

полегшення доступу до досліджень і технологій в галузі екологічно чистої 



енергетики, включаючи відновлювану енергетику, підвищення 

енергоефективності та передові й чистіші технології використання викопного 

палива, та заохочувати інвестиції в енергетичну інфраструктуру і технології 

екологічно чистої енергетики 

7.b До 2030 року розширити інфраструктуру і модернізувати технології 

для сучасного та сталого енергопостачання всіх у країнах, що розвиваються, 

зокрема у найменш розвинених країнах, малих острівних державах,  

що розвиваються, і країнах, що не мають виходу до моря, з урахуванням  

їх відповідних програм підтримки 


