
                                                                                                                                   

 195

Вісник  
НУВГП 

ЕНЕРГЕТИКА 
 
УДК 621.22, 644.3                              https://doi.org/10.31713/vt2201916 

 
Семенюк В. В., асистент, Оксенюк Р. Р., асистент, Крупенко Д. О., 
студент (Національний університет водного господарства та  

природокористування, м. Рівне)  

 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
 
У статті представлено поширені відновлюванні джерела енергії. 
Проведено детальний аналіз сонячної, вітрової, геотермальної ене-
ргій, гідро- та біоенергетики у світі та на території України за 
останнє десятиліття. Встановлено переваги та простота отримання 
енергії з навколишнього середовища. Узагальнено, що на сьогодні 
необхідно впроваджувати альтернативні джерела енергії й надалі, 
які дають сонце, вітер, вода, земля, що є безкоштовними дарами 
природи для людства і екологічно чистими. 
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Відновлювана енергія – це енергія, яка поставляється з дже-

рела, яке може бути відновлене за короткий проміжок часу. Це 

включає в себе сонячну, вітрову, воду, геотермальну енергію та біое-

нергію. Хоча відновлювані джерела енергії можуть бути не завжди 

доступними – наприклад, якщо немає вітру для керування вітровими 

турбінами або хмарними днями, які зменшують сонячну енергію, во-

ни відіграють важливу роль у скороченні використання не відновлю-

ваних ресурсів [1].  

Крім того, багато з цих ресурсів не виділяють парникових газів 

безпосередньо в атмосферу. 

У 2013 році близько 21% світового енергоспоживання було за-

безпечене з відновлюваних джерел енергії. До 2040 року заплано-

вано до 40% світової електроенергії виробляти із відновлюваних 

джерел, українські плани – збільшити відсоток із 4% до 25% до 2030 

року. 

Розвиток відновлюваної енергетики має величезне значення з 

огляду на подальшу долю людства, оскільки горючі корисні копали-

ни, що є основою виробництва енергії на початку 21 ст., мають обме-

жені запаси, які рано чи пізно будуть вичерпані [2; 3; 4]. Ідеальним 
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для виживання людства був би сталий розвиток, концепція, за якою 

виробництво й споживання в суспільстві були б збалансовані так, 

щоб не залежати від ресурсів, доступних лише тимчасово. 

Таким чином необхідно впроваджувати нові способи отримання 

електроенергії. Проведемо короткий аналіз відновлюванних джерел 

електроенергії. 

Сонячна електроенергетика. У широкому сенсі, сонячна енер-

гія підтримує все життя на Землі і є оригінальним джерелом всіх ін-

ших енергетичних ресурсів, які ми використовуємо. За межами атмо-

сфери Землі, енергія Сонця складає близько  1300 Вт на квадратний 

метр. Близько однієї третини цього світла відбивається назад у кос-

мос. 

Потік сонячного проміння на Землю, який отримує енергію за-

вдяки термоядерному синтезу в глибині Сонця – джерело більшості 

видів відновлюваної енергії, за винятком геотермічної енергії та ене-

ргії припливів і відпливів. За розрахунками астрономів Сонцю ще за-

лишилося жити близько п'яти мільярдів років, тому за масштабами 

людського життя відновлюваній енергії, що походить від Сонця, ви-

снаження не загрожує. 

У строго фізичному сенсі, хоча й вживається термін «відновлю-

вана енергетика», енергія в її джерелах не відновлюється, а тільки 

постійно вилучається. З сонячної енергії, що прибуває на Землю, ли-

ше дуже невелика частина трансформується в інші форми енергії, а 

велика частина просто йде в космос. 

Термін «відновлювана енергетика» вживається на противагу 

використанню енергоносіїв, таких як видобуток копалин, до яких на-

лежать, наприклад, кам'яне вугілля, нафта, природний газ або торф. 

У широкому розумінні ці джерела енергії теж поновлювані, але не за 

мірками тривалості життя людини, оскільки процес їхнього утво-

рення вимагає сотень мільйонів років, а їхнє використання прохо-

дить набагато швидше. 

Основною відмінністю відновлюваних джерел енергії є те, що 

вони не знищуються під час використання, на відміну від мінераль-

них палив, які споживаються для вироблення енергії. Застосування 

відновлюваної енергії людиною потребує наявності технологій вико-

ристання енергії сонячного світла, вітру, морських хвиль, водних те-

чій, біологічних процесів, таких як анаеробний розклад, біологічне 

вироблення водню, та геотермальних теплових джерел. 

Сонячна енергія може бути перетворена в електричну двома 

основними шляхами: термодинамічним і фотоелектричним. 
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При термодинамічному методі електричну енергію за рахунок 

використання сонячної енергії можна отримати використанням тра-

диційних схем в теплових установках, в яких теплота від згоряння 

палива замінюється потоком концентрованого сонячного випромі-

нювання. 

Існують сонячні теплоелектростанції трьох типів: 

• Баштового типу з центральним приймачем-парогенератором, 

на поверхні якого концентрується сонячне випромінювання від пло-

ских дзеркал-геліостатів; 

• Параболічного (лоткового) типу, де в фокусі параболоцилінд-

ричних концентраторів розміщуються вакуумні приймачі-труби з те-

плоносієм; 

• Тарілкового типу, коли в фокусі параболічного тарілкового 

дзеркала розташовується приймач сонячної енергії з робочою ріди-

ною. 

У сучасному світі сонячна енергія широко використовується для 

теплопостачання, включаючи гаряче водопостачання і опалення, а 

також для холодопостачання, кондиціювання повітря, висушування 

та в інших технологічних процесах. 

Системи сонячного теплопостачання класифікуються наступ-

ним чином: 

• системи «активного» сонячного теплопостачання, що вико-

ристовують «активні» установки на основі сонячних колекторів з ци-

ркуляцією теплоносія, яким можуть слугувати рідина (вода, розчини 

солей) і газ (повітря); 

• системи «пасивного» сонячного опалення, в яких різні конс-

трукційні елементи споруд використовуються в ролі теплоприймачів 

сонячної енергії; 

• комбіновані системи сонячного теплопостачання, в яких ви-

користані елементи «пасивного» і «активного» сонячного теплопо-

стачання. 

Приклади прямого використання теплової енергії від сонячного 

світла: 

• Обігрівання будівель через систему пасивного обігріву. 

• Нагрівання продуктів харчування в сонячних печах. 

• Нагрівання води або повітря для господарчих потреб 

в геліоколекторах. 

• Нагрівання та охолодження повітря із використанням соняч-

них каменів. 

• Кондиціонування повітря. 
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На кінець 2017 року потужність сонячної енергетики  в світі збі-

льшилася на 33% до 402 ГВт, а вітрової – на 11% до 539 ГВт. У мину-

лому році з введенням численних офшорних вітропарків сегмент 

морської вітроенергетики збільшився на 30%, наздоганяючи сонячну 

індустрію [5]. 

Гідроенергетика. Гідроенергетика – область господарсько-

економічної діяльності людини а також сукупність природних і штуч-

них підсистем (гідроелектростанцій), що служать для перетворення 

енергії водного потоку в електричну енергію. На цих електростанці-

ях, як джерело енергії використовується потенціальна енергія вод-

ного потоку, першоджерелом якої є Сонце, що випаровує воду, котра 

згодом випадає на височинах у вигляді атмосферних опадів і стікає 

вниз, формуючи річки.  

Гідроелектростанції зазвичай будують на річках, споруджуючи 

греблі та водосховища. Також можливе використання кінетичної 

енергії водного потоку на так званих вільнопотокових (дериваційних) 

ГЕС. 

На 2018 рік гідроенергетика забезпечує виробництво до 78% 

відновлюваної і до 17% всієї електроенергії в світі, встановлена гід-

роенергетична потужність досягає 1025 ГВт. Лідерами по вироблен-

ню гідроенергії на громадянина є Норвегія, Ісландія і Канада. В 

останні десятиріччя проводяться широкомасштабні дослідження 

практичного використання значного потенціалу течій в морях і океа-

нах, які підрозділяють на неперіодичні, мусонні (пасатні) й приплив-

новідпливні. З них в першу чергу розглядається можливість викори-

стання енергії головних неперіодичних течій (Гольфстрім, Куросіо та 

ін.), сумарний енергетичний потенціал яких за різними методиками 

оцінюється від 5 до 300 млрд кВт. 
Вітроенергетика. Вітер утворюється в результаті нерівномірно-

го нагрівання поверхні Землі Сонцем. Потоки повітря можуть бути 
використані для приведення в рух вітрових турбін. Принцип дії всіх 
вітроустановок один: під напором вітру обертається вітроколесо з 
лопатями, яке передає крутний момент через систему передач валу 
генератора, що виробляє електроенергію. Реальний ККД найкращих 
вітрових коліс досягає 45% у разі стійкої роботи при оптимальній 
швидкості вітру. Існують дві принципово різні конструкції вітроенер-
гетичних установок: з горизонтальною і вертикальною віссю обер-
тання [6]. 

Вітер утворюється в результаті нерівномірного нагрівання по-
верхні Землі Сонцем. Потоки повітря можуть бути використані для 
приведення в рух вітрових турбін. Принцип дії всіх вітроустановок 
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один: під напором вітру обертається вітроколесо з лопатями, яке пе-
редає крутний момент через систему передач валу генератора, що 
виробляє електроенергію. Реальний ККД найкращих вітрових коліс 
досягає 45% у разі стійкої роботи при оптимальній швидкості вітру. 
Існують дві принципово різні конструкції вітроенергетичних устано-
вок: з горизонтальною і вертикальною віссю обертання. 

Геотермальна енергетика. Під геотермальною енергетикою ро-
зуміють промислове отримання енергії, зокрема електроенергії, з га-
рячих джерел, термальних підземних вод. Основним джерелом цієї 
геотермальної енергії слугує постійний потік теплоти з розжарених 
надр, направлений до поверхні Землі. Земна кора отримує теплоту в 
результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів, хімічних 
реакцій [6]. 

Розрізняють п'ять основних типів зон розподілу геотермальної 
енергії: 

• нормальне поверхневе тепло Землі на глибині від декількох 
десятків до сотень метрів; 

• гідротермальні системи, тобто резервуари гарячої або теплої 
води, у більшості випадків самовиливної; 

• парогідротермальні системи — родовища пари і самовилив-
ної пароводяної суміші; 

• петрогеотермальні зони або теплота сухих гірничих порід; 
• магма (нагріті до 1300° C розплавлені гірничі породи). 
Проявленням геотермальної теплоти, що має практичне зна-

чення, є запаси гарячої води і пари в підземних резервуарах на від-
носно невеликих глибинах і гейзери, які виходять на поверхню. 

Основним показником придатності геотермальних джерел для 
використання є їх природна температура, за якою вони поділяються 
на низькотермальні води з температурою 40-70° С, середньотерма-
льні з температурою 70-100° С, високотермальні води і пара з темпе-
ратурою 100-150° С, парогідротерми і флюїди з температурою вище 
від 150° С. 

Геотермальна енергія в низці країн широко використовується 
для теплопостачання та вироблення електроенергії, в Ісландії за ра-
хунок геотермальної енергії забезпечується понад чверть вироблен-
ня електроенергії. 

У 2008 р. в світі встановлена потужність електрогенеруючих ге-
отермальних установок склала близько 11 млн кВт з виробленням 
55 млрд кВт·год електроенергії. 

Біоенергетика. Біомаса є одним з найдавніших джерел енергії. 
Під біомасою розуміються органічні речовини, які утворюються в ро-
слинах в результаті фотосинтезу і можуть бути використані для 
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отримання енергії, включаючи всі види рослинності, рослинні відхо-
ди сільського господарства, деревообробної та інших видів промис-
ловості, побутові відходи [6]. 

Біомаса грає суттєву роль в енергобалансах промислово розви-
нених країн: у США її частка складає 4%, в Данії – 6%, в Канаді – 7%, 
в Австрії – 14%, в Швеції – 16% загального споживання первинних 
енергоресурсів цих країн. У світі в 2018 р. встановлена потужність 
електростанцій на біомасі склала 49 млн кВт. 

Найпоширенішими технологіями використання біомаси в біое-
нергетиці є: 

• фізичний метод – пряме спалювання; 
• хімічні методи – піроліз, газифікація, виробництво спиртів і 

масел для отримання моторного палива; 
• мікробіологічний метод – анаеробна ферментація з утворен-

ням метану. 
Значним ресурсом для відновлюваної енергетики є викорис-

тання хімічної енергії біомас. Перевагою біомас є те, що їх можна 
безпосередньо перетворювати в паливо для автомобілів та інших 
машин. Біопаливо, яке може використовуватися в транспортних за-
собах, виготовляють з олії, тваринних жирів, жирних відходів. За 
2011 рік воно забезпечило 2,7% споживання палива транспортом. 

В Україні дослідженнями проблем відновлюваної енергетики 
займається, зокрема, Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, Між-
галузевий науково-технічний центр, Біоенергетична асоціація Украї-
ни інші науково-дослідні установи та приватні підприємства.  

За оцінками дослідників, загальний економічно-доцільний по-
тенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії в Україні 
становить, приблизно, 454.4 млрд кВт год. В Україні станом на 
2017 рік лише 2% електроенергії (без ГЕС) надходило з відновлюва-
льних джерел, а плани розбудови звучать так: 11% – до 2020 року та 
25% – до 2030 [7]. Станом на 2018 рік, відновлювані джерела енергії 
становили майже 10% від енергоспоживання в країні.  

Висновок. Глобально ВДЕ вже забезпечують 25% потреб людс-
тва в енергії, а технології  сонячної та вітрової енергетики розвива-
ються вибуховими темпами. ЄС, Китай та десятки інших країн світу, 
які підписали Паризьку кліматичну угоду обрали чіткий курс на пе-
рехід до відновлюваних джерел енергії.. Отже, розвиток відновлюва-
ної енергетики має величезне значення з огляду на подальшу до-
лю людства, оскільки горючі корисні копалини, що є основою вироб-
ництва енергії на початку 21 ст., мають обмежені запаси, які рано чи 
пізно будуть вичерпані. Ідеальним для виживання людства є сталий 
розвиток, концепція, за якою виробництво й споживання в суспільс-
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тві будуть збалансовані так, щоб не залежати від ресурсів, доступних 
лише тимчасово. 

Таким чином необхідно впроваджувати альтернативні джерела 
енергії й надалі, які дають її нам сонце, вітер, вода, земля що є без-
коштовними дарами природи для людства і є екологічно чистими. 
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PERSPECTIVES FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 
In article presents widespread renewal of the energy source. A 
detailed analysis of solar, wind, geothermal, hydro and bioenergy in 
the world and in Ukraine over the past decade has been carried out. 
The advantages and ease of obtaining energy from the environment 
are established. It is generalized that today it is necessary to 
introduce alternative sources of energy in the future, which give it the 
sun, wind, water, land, which are free gifts of nature for humanity and 
are environmentally friendly. 
Keywords: energy, sun, wind, water, hydropower, geothermal energy, 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ 
 
В статье представлены распространенные возобновляемые источ-
ники энергии. Проведен детальный анализ солнечной, ветровой, 
геотермальной энергий, гидро- и биоэнергетики в мире и на терри-
тории Украины за последнее десятилетие. Установлены преиму-
щества и простота получения энергии из окружающей среды. 
Подытожено, что в дальнейшем необходимо внедрять альтернати-
вные источники энергии и, которые дают солнце, ветер, вода, зем-
ля и являются экологически чистыми. 
Ключевые слова: энергия, солнце, ветер, вода, гидроэнергетика, 
геотермальная энергия, биомасса. 
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