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ANALYTICAL REVIEW OF THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналітичний огляд використання альтер-

нативних джерел енергії в Україні на світі. Очевидним стає те, 
що розвиток альтернативної енергетики стає пріоритетним для 
більшості країн світу, особливо для імпортерів джерел енер-
гії, таких як Україна. Після детального аналізу існуючих визна-
чень автором було запропоновано визначення альтернативної 
енергетики. Проаналізовано ступінь дослідження проблеми 
розвитку різних видів альтернативної енергетики в науковій 
літературі. Енергетична стратегія України має спиратися на 
Енергетичну стратегію Європейського Союзу та заохочувати 
збільшення використання біологічної енергетичної сировини. 
Енергетична безпека є ключовою складовою національної без-
пеки. Проведений аналіз використання альтернативних дже-
рел енергії дав можливість стверджувати, що Україна повинна 
більш активно використовувати біопаливо, крім цього повинні 
бути забезпеченні можливості для регенерації відпрацьованих 
паливно-мастильних матеріалів.

Ключові слова: альтернативна енергетика, джерела 
енергії, біомаса, біодизель, енергетична безпека.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен аналитический обзор использова-

ния альтернативных источников энергии в Украине на све-
те. Очевидным становится то, что развитие альтернативной 
энергетики становится приоритетным для большинства стран 
мира, особенно для импортеров источников энергии, таких как 
Украина. После детального анализа существующих определе-
ний автором было предложено определение альтернативной 
энергетики. Проанализирована степень исследования про-
блемы развития различных видов альтернативной энергети-
ки в научной литературе. Энергетическая стратегия Украины 
должна опираться на Энергетическую стратегию Европейского 
Союза и поощрять увеличение использования биологического 
энергетического сырья. Энергетическая безопасность являет-
ся ключевой составляющей национальной безопасности. Про-
веденный анализ использования альтернативных источников 
энергии позволил утверждать, что Украина должна более 
активно использовать биотопливо, кроме этого должны быть 
обеспечены возможности для регенерации отработанных го-
рюче-смазочных материалов.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, источники 
энергии, биомасса, биодизель, энергетическая безопасность.

ANNOTATION
In the article analytical review of the use of alternative energy 

sources in Ukraine and in the world was conducted. Obviously, 
the alternative energy development is becoming a priority for most 
countries of the world, especially for importers of energy sources, 
such as Ukraine. After detailed analysis of existing definitions, the 
author proposed that alternative energy can be referred as a set 
of new ways of receiving, transmitting and using energy that has 
a low risk of causing harm to the environment. The degree of re-
searching the issue of development various types of alternative 
energy in the scientific literature was studied. It was identified that 
the important theoretical and practical aspects of the alternative 
energy development in Ukraine serve as the basis of the research 
of many scholars, but some aspects of this issue are insufficiently 
studied. It became quite clear that there is a need to determine 
the prospects for the development of alternative energy sources in 
Ukraine on the basis of systematization of existing theoretical and 
practical approaches. An analysis of the classification of energy 
sources according to the World Energy Council, the International 
Energy Agency and leading scientists was conducted, which made 
it possible to determine their advantages and disadvantages as 
well as clarify them. The energy strategy of Ukraine should be 
based on the Energy Strategy of the European Union, in which 
up to 70% of the clean energy comes from the use of alternative 
energy, and therefore should encourage the increased use of bio-
logical energy raw materials. The economically achievable annual 
energy potential of non-traditional renewable energy sources in 
Ukraine is not used sufficiently and, in accordance with the Energy 
Development Strategy of Ukraine in 2030, should be substantially 
increased. In general, it was determined that energy security can 
not be viewed in any other way but as a key component of nation-
al security. Conducted analysis of the use of alternative energy 
sources made it possible to assert that Ukraine should use biofuels 
more actively, in particular considering the environmental benefits 
of its use. Furthermore, the opportunities for regeneration of waste 
fuel and lubricants should be provided, which, in addition to the 
environmental benefits, significantly reduces the use of energy in 
their processing, allowing significant savings in scarce resources.

Key words: alternative energy, energy sources, biomass, bio-
diesel, energy security. 

Постановка проблеми. Сьогодні людство зі-
штовхнулося із проблемою пошуку нових дже-
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рел енергії, з огляду на що багато уваги почало 
приділятися розвитку альтернативної енерге-
тики. Це пов’язано з цілою низкою проблем, 
передусім зі скороченням запасів традиційних 
природних ресурсів, таких як нафта, вугілля, 
газ тощо. Також чимало країн світу прагнуть 
енергетичної незалежності, зокрема, шляхом 
створення альтернативної паливної бази. Над-
звичайно гостро стоїть проблема забруднення 
навколишнього природного середовища, ско-
рочення викидів в атмосферу, а отже розвиток 
нетрадиційної альтернативної енергетики для 
багатьох країн світу став пріоритетним.

Існують різні визначення альтернативних 
джерел енергії. Так В.Ю. Єрохов у [1] визначає 
їх як будь-яке джерело енергії, яке є альтерна-
тивою викопному паливу. В той же час, у моно-
графії під ред. Й. С. Мисака та І. М. Озарківа 
[2] альтернативні джерела енергії визначені, як 
поновлювані джерела, до яких відносять енер-
гію сонячного випромінювання, вітру, морів, 
річок, біомаси, теплоти Землі, а також вторин-
ні енергетичні ресурси, які існують постійно 
або виникають періодично у довкіллі. 

Автором пропонується під альтернативною 
енергетикою розуміти сукупність нових спосо-
бів отримання, передачі та використання енер-
гії, які мають низький ризик заподіяння шкоди 
навколишньому середовищу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання розвитку різних видів альтернатив-
ної енергетики багато представлено в науковій 
літературі. Важливі теоретичні та практичні 
аспекти розвитку альтернативної енергетики 
в Україні покладені в основу досліджень ба-
гатьох науковців, зокрема українських уче-
них С. Войтка, О. Дячука, Б. Серебренніко-
ва, С. Нараєвського, С. Кудрі, Ю. Морозова, 
В. Рєзцова та ін.

Зокрема дослідженням проблем сонячної 
енергетики займалися С. В. Нараєвський та 
А. М. Усачьов. Вивченням вітрової енергетики 
займалися О. М. Шемякіна та Н. А. Трофи-
мов. Дослідженням проблем гідроенергетики 
присвячені праці А. С. Юсупова, Т. В. Кол-
пакової, В. О. Савельєва і Л. Ю. Чудинової. 
Певні аспекти розвитку біоенергетики розгля-
нули М. В. Роїк, О. М. Ганженко, Є. В. Бо-
брова, а також Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, 
П. П. Кучерук. 

В науковій статті О. В. Мазур та Л. П. Ар-
теменко [12] висвітлено необхідність розвитку 
альтернативних джерел енергії в Україні для 
підвищення рівня енергетичної ефективності. 
Авторами було детально проаналізовано енерге-
тичну стратегію, яку прийняв Євросоюз, вияв-
лені її сильні та слабкі сторони.

Дисертація С. В. Нараєвського [11] при-
свячена проблемам конкурентоспроможності 
альтернативних технологій отримання енер-
гії. Автор досліджує параметри технологіч-
них процесів перетворення енергії, науковий 
підхід комплексного оцінювання конкурен-

тоспроможності енергетичних технологій, 
здійснює техніко-економічного обґрунтуван-
ня місця розташування підприємства альтер-
нативної енергетики. Дисертація О. Л. Воло-
шина [14] присвячена механізмам державного 
регулювання розвитку альтернативної енерге-
тики в Україні.

У власній науковій праці К. О. Циганок та 
А. В. Череп [15] розглянуто проблему ресурсое-
фективності на підприємствах України та необ-
хідність застосування альтернативних джерел 
енергії для вирішення цього питання.

А отже, цілком очевидним є те, що необхід-
но здійснити систематизацію теоретичних та 
практичних підходів щодо розвитку альтерна-
тивних джерел енергії в Україні та світі. 

Постановка завдання. Метою статті є ви-
значення перспектив розвитку альтернативних 
джерел енергії в Україні на основі системати-
зації існуючих теоретичних та практичних 
підходів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У запропонованій С. В. Нараєвським у [3] 
класифікації традиційних та альтернативних 
джерел і технологій отримання енергії відмі-
чається, що енергетичні ресурси Землі, за кла-
сифікацією Світової енергетичної ради (рис. 1) 
поділяються на 16 видів, та виділяються окремі 
пов’язані між собою групи [4, с. 228 – 229; 5]. 

Згідно з класифікацією Міжнародного енер-
гетичного агентства (IЕА) та доповненнями ав-
тора, які стосуються використання біоетанолу, 
біодизелю, а також горючих сланців, до альтер-
нативних джерел енергії належать такі катего-
рії [3; 7, с. 48; 8]:

– сонячна енергія: випромінювання Сонця, 
що використовується для одержання гарячої 
води й електричної енергії;

– енергія вітру: кінетична енергія вітру, що 
застосовується для виробництва електроенергії 
у вітрових турбінах;

– гідроенергія: потенційна, або кінетична, 
енергія води,перетворена на електричну енер-
гію за допомогою гідроелектростанцій, як вели-
ких, так і малих;

– геотермальна енергія: теплова енергія, що 
надходить із земних надр, зазвичай, у вигляді 
гарячої води або пари;

– енергія припливів, морських хвиль і океа-
ну: механічна енергія припливних потоків або 
хвиль, що використовується для виробництва 
електричної енергії;

– тверда біомаса та тваринні продукти: біо-
логічна маса, у тому числі будь-які матеріали 
рослинного походження, що використовуються 
безпосередньо як паливо або перетворюються на 
інші форми перед спалюванням (деревина, рос-
линні відходи та відходи тваринного походжен-
ня; деревне вугілля, яке одержують з твердої 
біомаси);

– біоетанол, біодизель;
– газ чи рідина з біомаси: біогаз, отриманий 

у процесі анаеробної ферментації біомаси та 
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твердих відходів, який спалюється для вироб-
ництва електрики і тепла;

– продукти переробки горючих сланців;
– муніципальні відходи: матеріали, що спа-

люються для продукування теплової та елек-
тричної енергії (відходи житлового, комерцій-
ного та громадського секторів);

– промислові відходи: тверді й рідкі мате-
ріали, що спалюються безпосередньо, зазвичай, 
на спеціалізованих підприємствах, для вироб-
ництва теплової й електричної енергії. 

За даними [9; 10] у структурі світового 
енергоспоживання на вугілля припадає 27% 
первинних енергоносіїв, на нафту – 40%, при-
родний газ – 23%, ядерне паливо – 7,5%, гід-
роенергію – 2,5%. З урахуванням загальних 
розвіданих світових ресурсів викопних палив 
усіх видів вистачить відповідно: вугілля – на 
250–300, нафти – на 30–40, природного газу – 
на 50–70 років. 

Згідно енергетичної стратегії, прийнятої Єв-
росоюзом, частка альтернативної енергетики в 
загальній структурі споживання енергії пови-
нна складати принаймні 70 % (за окремними 
прогнозами навіть доходити до 90-95 %). Пла-
нується, що до 2025 року баланс виробництва 
електроенергії в ЄС виглядатиме наступним 
чином: поновлювані джерела енергії – 25 %; 
ГЕС – 14 %; атомна – 20 %, нафта і газ – 23 % 
та вугільна промисловість – 17 % [12].

Також важливим для забезпечення енерге-
тичного балансу є постачання біомаси. В ЄС 
біомаса забезпечує виробництво 15% теплової 
енергії і 4% всієї електроенергії. Альтернатив-
на енергетика в Європі передбачає активне ви-

користання біомаси – близько 70% екологічно 
чистої енергії отримується за рахунок її вико-
ристання. Таким чином, енергетична стратегія 
може бути заснована на збільшенні використан-
ня біологічної енергетичної сировини [12]. 

Нараєвскьм С.В. [3] запропоновано класифі-
каційна схема традиційних та альтернативних 
джерел енергії, яку було удосконалено рис. 2. 
Запропоновано у якості складової альтернатив-
ного джерела енергії – енергію відходів, яку в 
свою чергу класифіковано на енергію утиліза-
ції сміття та енергію утилізації мастил та ма-
сел. Крім цього, було виділено окремо техноло-
гії перетворення сланців у класифікації енергії 
біомаси. 

Як зазначено у [13] Україна має значний по-
тенціал біомаси власного аграрного сектора – до 
40 млн. тон умовного палива у рік. Цей показ-
ник втричі вищий ніж у Німеччині та загалом 
становить до 1/5 усього паливного потенціалу 
України. Для розвитку цієї сфери необхідно до 
6 млрд. євро. На сьогодні сільське господарство 
України може забезпечити до 13 млн. т. умов-
ного палива біомаси щороку навіть за умови 
відсутності інвестиційних програм. 

Більшість вітчизняних науковців наголо-
шують на необхідності державної підтримки 
розвитку альтернативної енергетики, зокрема, 
у [14] О. Л. Волошиним, відзначено потребу 
у розвитку об’єктів вітроенергетики, сонячної 
енергетики та енергетики, що виробляють елек-
троенергію з біогазу, об’єктів енергетики, що 
виробляють електроенергію з біомаси, об’єктів 
теплової енергії довкілля, об’єктів, що освою-
ють гідропотенціал малих річок України. Все 

Рис. 1. Класифікація джерел енергії  
за даними Світової енергетичної ради

Джерело: складено автором на основі [4]
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це дозволить суттєво збільшити питому вагу 
альтернативної енергії в загальному балансі па-
ливно-енергетичних ресурсів і дозволить забез-
печити необхідний рівень економічної, еколо-
гічної та енергетичної безпеки України. 

Нині, як зазначає автор у [14] світова енер-
госистема знаходиться в стані відносної неви-
значеності. Це зумовило те, що проблема за-
безпечення енергетичної безпеки більшості 
країн світу набула глобального характеру. По-
требують негайного вирішення проблеми забез-
печення надійних шляхів постачання енергії 
та здійснення переходу до більш ефективних 
і екологічно безпечних систем енергетичного 
забезпечення. Автор також відзначає, що на 
сьогодні дієвої стратегії забезпечення енерге-
тичної безпеки на світовому рівні поки не іс-
нує. Проте, саме у межах Європейського Союзу 
для спільного вирішення поставлених завдань 
розробляються відповідні спільні докумен-
ти – Енергетична стратегія 2020 та Енергетич-
на стратегія 2030. 

Аналіз розвитку альтернативної енергетики 
в Україні свідчить про наявність позитивної 
тенденції значного нарощування обсягів ви-

робництва та споживання енергії, виробленої з 
альтернативних джерел.

Україна вже активно іде по шляху лібералі-
зації енергетичного ринку, що передбачає на-
явність прямих договорів між постачальника-
ми, конкурентну боротьбу за споживача, біржу 
електроенергії. Все це поза всяким сумнівом 
торкнеться і ринку альтернативної енергетики, 
який буде тільки зростати. Безумовно розвиток 
альтернативної енергетики повинен спиратися 
на державні програми. 

Спираючись на дослідження, що представле-
ні у [15], нами зроблена спроба визначити мож-
ливості на шляху ресурсоефективності в Украї-
ні. До них пропонується віднести:

– введення стимулювання для підприємств, 
які використовують обладнання для освоєння 
альтернативних джерел енергії;

– реалізація нової політики для виробників 
біомаси ті біопалива;

– заохочення внутрішнього ринку до спо-
живання енергії, яка вироблена завдяки залу-
ченню альтернативних технологій;

– наявність унормованого та якісно нового 
підходу до використання альтернативних дже-

Рис. 2. Класифікаційна схема традиційний та альтернативних джерел  
і технологій перетворення енергії 

Джерело: удосконалено автором на основі [3]
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рел енергії для системи опалення та споживан-
ня електроенергії. 

Загалом, аналіз проведених досліджень до-
зволяє стверджувати, що деякі проблеми роз-
витку альтернативної енергетики вивчені 
недостатньо, зокрема у сфері забезпечення 
енергетичної безпеки України.

Економічно досяжний річний енергетичний 
потенціал нетрадиційних відновлювальних 
джерел енергії (НВДЕ) відповідно до Енергетич-
ної стратегії розвитку України в 2035 р. перед-
бачає збільшення національного видобутку за 
рахунок газу з нетрадиційних покладів вугле-
воднів до 30-35 млрд м3/рік [16]. В Україні цей 
потенціал використовується недостатньо.

Енергетична безпека країни є невід'ємною 
частиною національної безпеки [17; 18]. Це 
виражається в здатності забезпечити доступ 
до життєво важливих енергетичних ресурсів 
за прийнятними цінами. Ключове значення у 
споживанні енергії займають такі фактори: ди-
версифікація поставок, безпека транзиту, наяв-
ність резервів, якісна і своєчасна інформація, 
безпека інфраструктури, підвищення енергое-
фективності, захист навколишнього середови-
ща та ін. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, проведений короткий аналіз ви-
користання альтернативних джерел енергії дав 
змогу стверджувати, що виникає нагальна по-
треба у нарощенні обсягів альтернативних дже-
рел енергії, в першу чергу біопалива. У нашої 
країни в цьому напрямку є величезні можли-
вості, які проявляються як у наявності вільних 
посівних площ, так і значного наукового по-
тенціалу та практичних напрацювань. Серйоз-
ні виклики виникають і у сфері екологічного 
моніторингу, які при інтегруванні України до 
Європейського Союзу набувають ключового зна-
чення. Всі ці питання вимагають подальшого 
детального розпрацювання. 
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