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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СВІТІ 
 

У даній статті розглянуті тенденції розвитку альтернативних джерел енергії, таких, як енергія вітру, сонячна 

енергія, біопаливо, енергія морських хвиль, воднева енергія та енергія води. Наведена статистика різних країн і дані з 

різних джерел щодо стану даного напрямку. Розглянута необхідність змін у виробництві електроенергії, яка 

диктується логікою міжнародного співробітництва, прагненням поліпшити екологічну обстановку, розвитком 

високотехнологічних галузей промисловості, підвищенням якості життя, а також необхідністю підвищення 

енергоефективності існуючих технологій, що зрештою позначиться на економічному розвитку. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми альтернативних та 
відновлюваних джерел енергії має свої винятки 
так як основну увагу публікації приділяють 
екологічному впливу на навколишнє середови-
ще. Серед вчених в галузі еколого-економічних 
досліджень – Ж. Ґросман, С. Дорогунцов, Б. Дани-
лишин, Б. Коупленд, В. Міщенко, Р. Петіґ, 
В. Сахаєв, А. Федорищева. В галузі енергетики 
та екології відновлюваних джерел енергії: 
Ю. Васильєв, В. Германович, Н. Хрісанов та 
інші. Але в їхніх роботах подаються загальні 
принципи використання відновлювальних 
джерел енергії, а питання їх виробництва та 
застосування сучасних світових тенденцій 
залишаються недостатньо розкритими.[6] 

Метою статі є дослідження еколого-еконо-
мічних аспектів використання альтернативних 
джерел енергії, а також висвітлення світових 
тенденцій  використання альтернативної енергетики. 

Постановка проблеми. Енергетика відіграє 
важливу роль у забезпеченні сталого та 
безпечного розвитку суспільства. З точки зору 
ресурсного критерію вирішальне значення 
мають запаси і надійність забезпечення 
електрикою і теплом зростаючих потреб 
господарства і населення, з точки зору якості 
життя – екологічна чистота виробництва 
енергії, в зв'язку з тим, що традиційна 
енергетика дає приблизно половину світових 
обсягів техногенних викидів парникових газів. 

Виклад основного матеріалу. Відновлю-
вальна енергетика – це галузь енергетики, яка 
має на меті отримання та використання енергії 
з альтернативних джерел енергії. Використан-

ня нетрадиційних відновлювальних джерел 
енергії (НВДЕ) в світі набуло чималих мас-
штабів. Нетрадиційна енергетика, виходячи з 
назви, це енергетика отримана нетрадиційними 
методами. Найбільше застосування цих мето-
дів освоєно серед відновлюваних джерел енер-
гії, до яких належать енергія сонця, вітру, 
геотермальна енергія, біопаливо, енергія 
морських хвиль, воднева енергетика. Широке 
застосування нетрадиційна енергетика знахо-
дить не в усіх країнах, у порівнянні з традицій-
ними методами, проте викликає інтерес з 
точки зору необмеженого ресурсу енергії. 

З кожним роком «зелена» енергетика забезпе-
чує все більшу частину потреб в енергоресурсах 
провідних економік світу. По суті, сьогодні 
спостерігається вибудовування нової парадигми 
світової енергетики, яка передбачає визнача-
льний внесок відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ) в загальне енергоспоживання і поступове 
витіснення традиційних енергоресурсів. До 
категорії нетрадиційних відновлюваних джерел 
енергії (НВДЕ), які також часто називають 
альтернативними, прийнято відносити ті, які не 
отримали поки широкого поширення в нашій 
країні, і які забезпечують постійне поновлення 
енергії за рахунок природних процесів. 

Альтернативні джерела, пов'язані з природ-
ними процесами в літосфері (геотермальна 
енергія), в гідросфері (різні види енергії 
водних ресурсів), в атмосфері (енергія вітру), в 
біосфері (енергія біомаси) і в космічному 
просторі (сонячна енергія) [6]. 

В цілому країни світу за рахунок НВДЕ за 
рік економлять близько 358 млн. тон 
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нафтового еквівалента. Це близько 7 млн. бар. 
нафти в день. Лідерами використання 
відновлюваної енергетики, є скандинавські 
держави – Швеція (55%), Фінляндія (41%) і 
Данія (36%).   

Багато держав, в тому числі і не обділених 
енергоресурсами (наприклад, Австралія, Канада, 
Саудівська Аравія), почали вкладати в цю 
сферу величезні кошти, не дивлячись на те, що 
поки альтернативна енергетика помітно 
поступається за економічними характеристиками 
традиційній енергетиці. 

Сукупні капіталовкладення країн «Великої 
двадцятки» тільки в сферу відновлюваної 
енергетики за шість років виросли майже уп'ятеро. 

Заслуговує на увагу досвід Австралії. У 
2000 році там був прийнятий закон, що 
передбачає введення обов'язкової норми 
використання поновлюваних джерел енергії і 
доведення їх частки в загальному її 
споживанні до 10% до 2010 року. Оскільки, 
завдяки високим темпам розвитку цей 
показник був досягнутий вже в 2009 р, потім 
був прийнятий новий закон (доповнення до 
закону про відновлювану електроенергетику), 
який зобов'язував збільшити зазначену частку, 
як і в ЄС, до 20% до 2020 року [5]. 

Індія в травні 2009 року поставила завдання 
доведення частки поновлюваних джерел 
енергії до 10% вже до 2012 року за рахунок 
прискореного розвитку сонячної енергетики, 
що перетворило цю країну в одного зі світових 
лідерів у цій галузі [3]. 

Що стосується Китаю, то згідно з 
прийнятим в цій країні в 2006 р законом про 
поновлювану енергетику, передбачається 
вимога до великих енергетичних об'єднань про 
вироблення 3% електроенергії за рахунок 
відновлюваних джерел (виключаючи ГЕС) до 
2010 року і 8% - до 2020 року.[1] 

Шотландія в 2021 році планує 100% своїх 
потреб забезпечувати альтернативною 
енергією і можливо експортувати її. Перша 
країна яка повністю перейшла на 
альтернативну енергетику – Парагвай, при 
тому, що показник ВВП її такий як і України.  

У Німеччині та Франції ця частка зараз 
становить близько 16%, а в Британії – лише 
10%. У планах міністерства енергетики та 
захисту довкілля України привести частку 
енергії, виробленої з альтернативних джерел 
до 70% протягом наступних 30 років.[4] 

На сучасному етапі розвитку спостерігається 
гостра зацікавленість країн в енергетичній 
безпеці і захисті навколишнього середовища. 
Так 173 держави поставили цілі щодо розвитку 
ВДЕ, а 146 країн проводили політику підтрим-
ки цього сектора [3]. Альтернативна енергетика 
світу швидко розвивається не дивлячись на 
кризові явища в світовій економіці, і по суті, є 
одним з ефективних шляхів виходу з 
енергетичної кризи. 

За встановленою потужністю серед євро-
пейських країн лідирує вітроенергетика. Висо-
кі темпи росту виробництва ВДЕ обумовлені 
значною державною підтримкою. Вона дозво-
ляє в ряді країн робити поновлювану енергію 
привабливою навіть в тих випадках, коли 
вихідні економічні показники (без урахування 
механізмів підтримки, оподаткування і т.д.) 
більш ніж на 50% гірше, ніж при використанні 
традиційних енергетичних ресурсів. Зараз 
поновлювані джерела енергії випереджають 
викопне паливо за кількістю чистих інвестицій 
в додаткових потужностях. У 2018 році інвес-
тиції в поновлювані джерела енергії досягли 
332,1 млрд. доларів, незважаючи на падіння 
цін на нафту. Україна знаходиться на 8-му 
місці у рейтингу інвестиційної привабливості 
«зеленої» енергетики країн, що розвиваються. 
Серед країн Європи Великобританія має 
найвищий рівень інвестицій в розвиток ВДЕ, 
що становить 48% від загального обсягу 
інвестицій в 2015 році. З них 66,7% пішли на 
вітроенергетику, сонячну енергетику - 15%, 
енергетику біомаси - 6% і геотермальних 
технологій - 4%. За даними REN21 (Bonn, 
Germany) [4] в 2017 році більше однієї третини 
інвестицій в ВДЕ вклав Китай (126,6 млрд 
дол.)  і таким чином країни, що розвиваються 
вперше обігнали розвинуті за обсягом 
фінансування в цей сектор [1]. 

Вітрова, сонячна енергетика та виробниц-
тво біопалива – найбільш швидкозростаючі га-
лузі сучасної індустрії, на освоєння яких 
кинуто весь науково-технічний потенціал 
провідних країн світу.  

Країни Південно-Східної та Східної Європи, 
Кавказу та Центральної Азії повільно реалізують 
потенціал розвитку відновлюваної енергетики. 
Загальний обсяг інвестицій в ВДЕ (без 
урахування великих ГЕС) в 17 країнах регіону в 
2014 році склав лише 0,5% світових інвестицій в 
чисту енергетику. Говорячи про перспективи 
сектора, аналітики вважають, що ключовим 
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гравцем в Центральній Азії в області ВДЕ в 
найближче десятиліття стане Казахстан, де буде 
розвиватися, перш за все, вітроенергетика. В 
Узбекистані аналітики очікують розвитку 
сонячної енергетики (за підтримки міжнародних 
фінансових організацій). 

На Кавказі найбільший розвиток ВДЕ очі-
кується в Вірменії та Грузії - там його гарантує 
зростаюча потреба країн в енергозабезпеченні. 

Але у кожного джерела альтернативної 
енергії є як свої переваги так і недоліки. Пере-
вагою сонячної енергії є загальнодоступність і 
невичерпність джерела, безпеку для навко-
лишнього середовища, генерація енергії в ма-
лих масштабах, безшумність і стаціонарність. 
До недоліків сонячної енергії відноситься 
залежність від погоди і часу доби, необхідність 
акумуляції енергії, висока вартість конструкції. 

Перевагою енергії вітру є екологічна 
чистота, розроблені вітроенергоустановки, 
здатні ефективно працювати при слабкому 
вітру, а недоліком є мінливість вітру. 

Головна перевага геотермальних джерел – це 
практична невичерпність і повна незалежність 
від умов навколишнього середовища, пори року, 
доби. Недолік – необхідність зворотного 
закачування відпрацьованої води, це виключає 
скидання цих вод у природні водойми, 
розташовані на поверхні. 

Перевагою біопалива є екологічна чистота, 
зручність транспортування, дуже мала зольність, 
низька ймовірність самозаймання. Недолік 
біопалива - приміщення для зберігання. [7] 

Ще однією проблемою альтернативної 
енергетики є те, що без державної підтримки 
вона, як правило, збиткова. Європейські 
держави купують енергію приватних компаній 
від сонячної і вітрової генерації в два-три рази 
дорожче, ніж потім продають, щоб ці розробки 
були вигідними і могли існувати. Ця державна 
політика здається виправданою, адже у 
Європи дуже мало своїх джерел нафти, газу і 
вугілля. Західні країни залежать від зовнішніх, 
вельми недешевих, поставок – і це загроза для 
енергетичної безпеки Європи». 

Повністю виробляти електроенергію на 
альтернативних джерелах технічно просто 
неможливо. Відновлювана енергетика має як 
позитивні так і негативні риси. До негативних 
можна віднести те, що густина енергетичного 
потоку від ВДЕ є малою та неоднаковою для 
різних видів енергії. Наприклад, густина 
енергетичного потоку сонячної енергії 

становить 1,36·10-3 МВт/м2 , густина вітрової 
енергії при швидкості вітру в 10 м/с становить 
6·10-4 МВт/м2, геотермальної − 3·10-8 
МВт/м2 , а цей же показник у АЕС становить 
0,2 МВт/м2 . Тобто, існує невідповідність між 
можливостями генерувати енергію для 
життєдіяльності та постійно зростаючими 
потребами суспільства. Але все ж таки з 
кожним роком виробництво та збирання 
відновлюваної енергії збільшується.[7] 

Уявіть собі електропоїзд, який може 
пересуватися по рейках тільки тоді, коли 
світить сонце чи віє вітер; або водяні насоси, 
які працюють тільки влітку і забезпечують 
місто водою тільки вдень. 

Вся промисловість вимагає потоків енергії 
високої щільності, високої напруги. Говорити про 
те, що з часом ми повністю перейдемо на 
альтернативні джерела енергії, можна тільки в разі, 
якщо ми віднесемо до них атомні електростанції. 
До того ж, за розрахунками, собівартість 
вироблення електроенергії на сонячній 
електростанції набагато вища ніж на тепловій. 

 Висновки та пропозиції. Таким чином, 
можна зробити висновок, що стратегія 
розвитку енергетики в майбутньому повинна 
передбачати використання всіх видів джерел 
енергії, як невідновлюваних (перш за все щодо 
екологічно чистих газових ТЕС, а також АЕС 
на старих майданчиках в енергодефіцитних 
районах), так і альтернативних, включаючи 
перераховані вище поновлювані джерела [6].  

Розглядаючи необхідність технологічних 
інновацій, не можна недооцінювати важливість 
якісних змін в області інституційних нововве-
день. Йдеться про необхідність і можливість 
заново відкрити практичне використання так 
званого традиційного знання і культури – зви-
чаїв поведінки, навичок, технологій і т. п., для 
яких характерне ресурсозбереження, включаючи 
енергозбереження, в поєднанні з адаптацією до 
природних, в першу чергу, кліматичних умов. 
Це, в свою чергу, вимагатиме подолання тради-
ційної замкнутості, відчуженості, а від інших – 
відходу від сприйняття, традиційного знання і 
культури як чогось незначного, вартого уваги 
«великої» науки і промисловості, і відчуття 
переваги сучасних фахівців і новітніх техно-
логій. Такий підхід до оцінки знань, апріорі вста-
новлює їх цінність та повинен поступитися міс-
цем підходу, заснованого на оцінці ефективності 
вкладу знань в розвиток економіки, безпеки і 
прогресу суспільства. 
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Суржик Юлия Александровна, Капустина Тамила Петровна 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В МИРЕ 

В данной статье рассмотрены тенденции развития альтернативных источников энергии, таких, как энергия ветра, 

солнечная энергия, биотопливо, энергия морских волн, водородная энергия и энергия воды. Приведенная статистика 

различных стран и данные из разных источников о состоянии данного направления. Рассмотрена необходимость 

изменений в производстве электроэнергии которая диктуется логикой международного сотрудничества, 

стремлением улучшить экологическую обстановку, развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, 

повышением качества жизни, а также необходимостью повышения энергоэффективности существующих 

технологий, что в конечном итоге отразится на экономическом развитии. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика; энергия ветра; солнечная энергия; геотермальная энергия; 

энергоэффективность. 
 

 

Surzhik Yuliya Oleksandrivna, Kapustina Tamila Petrovna  

ALTERNATIVE ENERGY - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES, DEVELOPMENT TRENDS IN THE WORLD 

This article discusses trends in the development of alternative energy sources, such as wind energy, solar energy, biofuels, sea 

wave energy, hydrogen energy and water energy. Statistics of different countries and data from different sources on the state 

of this area are given. The need for changes in electricity generation, dictated by the logic of international cooperation, the 

desire to improve the environment, the development of high-tech industries, improving the quality of life, and the need to 

improve energy efficiency of existing technologies, which will ultimately affect economic development. 

Key words: alternative energy; wind energy; solar energy; geothermal energy; energy efficiency. 
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