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Багато років людство використовувало різні види енергії, при споживанні  

якої людина не наносило шкоду навколишньому середовищу. До таких видів 

енергії відноситься хімічна енергія деревини, потенціальна енергія води, 

кінетична енергія вітру і енергія сонячних промінів. Але, починаючи з ХІX 

сторіччя, головним джерелом енергії стають викопні види палива, а саме нафта, 

вугілля та природний газ. З метою максимізації прибутку підприємці 

збільшують обсяги споживання енергії, що в свою чергу обумовлює 

підвищення показників енергоємності виробництва. Середньосвітовий 

показник енергоємності складає 0,34, а в Україні він у 2,6 рази більший ніж у 

розвинутих країнах [1]. На сучасному етапі склалася ситуація, яка потребує 

мінімізації обсягів використання викопного палива з двох причин: 

• по-перше, запаси палива лімітовано; 

• по-друге, виробниче споживання палива обумовлює забруднення 

навколишнього середовища. 

Це відображається на економічних показниках діяльності підприємств:  

• дефіцит природних ресурсів приводить до підвищення ціни 

енергоносіїв, собівартості продукції і зниженню її конкурентоспроможності;  

• збільшення обсягів щодо викидів до атмосфери, скидів у водні 

ресурсі та розміщення відходів у навколишньому середовищі обумовлює 

підвищення суми зборів за забруднення довкілля, яку підприємство сплачує до 

бюджету, збільшуючи таким чином собівартість продукції. 

Таким чином, зниження енергоємності виробництва є еколого- 

економічною метою як на державному рівні, так і для окремого підприємства. 

Одним з напрямків вирішення проблеми є впровадження альтернативних 

джерел енергії. А саме енергії сонця, вітру, води та геотермальної енергії [2]. 



Найбільш перспективним з альтернативних джерел енергії є сонячна 

енергія, що має дві основні переваги. По-перше, її багато й вона відноситься до 

поновлюваних енергоресурсів – тривалість існування Сонця оцінюється 

приблизно в 5 млрд. років. По-друге, її використання не спричиняє небажаних 

екологічних наслідків. Однак використанню сонячної енергії заважає ряд 

труднощів. Хоча кількість цієї енергії величезна, вона неконтрольоване 

розсіюється. Щоб одержувати більше енергії потрібні колекторні поверхні 

великої площі. Крім того, виникає проблема нестабільності енергопостачання: 

сонце не завжди світить. Навіть у пустелях, де переважає безхмарна погода, 

день зміняється на ніч. Отже, необхідні накопичувачі сонячної енергії. І 

нарешті, багато видів застосування сонячної енергії ще як треба не апробовані 

та їхня економічна рентабельність не доведена. 

Можна вказати три основних напрямки використання сонячної енергії:  

• для опалення (у тому числі гарячого водопостачання) і 

кондиціонування повітря; 

• для прямого перетворення в електроенергію за допомогою 

сонячних фотоелектричних перетворювачів; 

• для великомасштабного виробництва електроенергії на основі 

теплового циклу. 

Гідроенергетика дає майже третину електроенергії, що виробляється в 

світі. Норвегія, де електроенергії на душу населення більше, ніж де-небудь ще, 

живе майже винятково гідроенергією. На гідроелектростанціях (ГЕС) і 

електростанціях, що гідроакумулюють енегію (ГАЭС), використовується 

потенційна енергія води, що накопичується за допомогою гребель. Гідроенергія 

– один з найдешевших і самих чистих енергоресурсів. Залишається під 

сумнівом доцільність будівництва ГЕС на рівнинах. Існують приливні 

електростанції, у яких використовується перепад рівнів води, що утворюються 

під час припливу й відливу. Для цього відокремлюють прибережний басейн 

невисокою греблею, що затримує приливну воду при відливі. Потім воду 

випускають, і вона обертає гідротурбіни. Приливні електростанції можуть бути 



цінною енергетичною підмогою місцевого характеру, але на Землі не так багато 

підходящих місць для їхнього будівництва, щоб вони могли змінити загальну 

енергетичну ситуацію [3].  

Використання вітроенергетики також залежить від природних умов, що 

обмежує можливості застосування даного екологічно чистого виду енергії.   

Якнайбільше, що можуть дати тверді відходи, - це енергію, що відповідає 

приблизно 3% споживаної нафти та 6% природного газу. Отже, без 

радикальних поліпшень в організації збору твердих відходів вони навряд чи 

дадуть великий внесок у виробництво електроенергії. На біомасу – деревину та 

органічні відходи – доводиться близько 14% загального  споживання енергії у 

світі. Біомаса – звичайне побутове паливо в багатьох країнах, що розвиваються. 

Були пропозиції вирощувати рослини (у тому числі й ліс) як джерело енергії. 

Водяні рослини здатні давати до 190 т сухого продукту з гектара на рік. Такі 

продукти можна спалювати як паливо або пускати на перегонку для одержання 

рідких або газоподібних вуглеводнів. У Бразилії цукровий очерет був 

застосований для виробництва спиртових палив, що заміняють бензин. Їхня 

вартість ненабагато перевищує вартість звичайних викопних енергоносіїв. При 

правильному веденні господарства використання такого енергоресурсу може 

бути дуже ефективним. Звичайно необхідні додаткові дослідження, особливо 

культур, щошвидко зростають, та їхньої рентабельності з урахуванням витрат 

на збір, транспортування й роздрібнення.  

Паливні елементи як перетворювачі хімічної енергії палива в 

електроенергію характеризуються більше високим КПД, ніж теплоенергетичні 

устрої, засновані на спалюванні. Якщо КПД типової електростанції, що спалює 

паливо, не перевищує 40%, то КПД паливного елемента може досягати 85%. 

Однако, поки що паливні елементи відносяться  до дорогих джерел 

електроенергії.  

Геотермальна енергія, тобто теплота надр Землі, уже використовується  в 

ряді країн, наприклад в Ісландії, Росії, Італії та Новій Зеландії. Земна кора 

товщиною 32-35 км значно тонше лежачого під нею шару – мантії, що 



простирається приблизно на 2900 км до гарячого рідкого ядра. Мантія є 

джерелом багатих газами вогненно-рідких порід (магми), які викидаються 

діючими вулканами. Тепло виділяється в основному внаслідок радіоактивного 

розпаду речовин у земному ядрі. Температура й кількість цього тепла настільки 

великі, що воно викликає плавлення порід мантії. Гарячі породи можуть 

створювати теплові «мішки» під поверхнею, у контакті з якими вода 

нагрівається й навіть перетворюється в пар. Оскільки такі «мішки» звичайно 

герметичні, гаряча вода й пар часто виявляються під більшим тиском, а 

температура цих середовищ перевищує крапку кипіння води на поверхні землі. 

Найбільші геотермальні ресурси зосереджені у вулканічних зонах по границях 

коркових плит [3].  

Основним недоліком геотермальної енергії є те, що її ресурси 

локалізовані й обмежені, якщо вишукування не показують наявності значних 

покладів гарячої породи або можливості буравлення шпар до мантії. Істотного 

внеску цього ресурсу в енергетику можна чекати тільки в локальних 

географічних зонах.  

У світі промислове освоєння геотермальних ресурсів почалося після 

створення й пуску в Італії в 1916 р. геотермальної електростанції потужністю 

7.5 МВт із трьома турбінами фірми "Франко Тозі" потужністю по 2,5 МВт 

кожна. Однак широке промислове будівництво геотермальних електростанцій 

було розгорнуто тільки в 60-х рр. у США, Нової Зеландії, Японії, Ісландії й 

інших країнах. Сумарна встановлена потужність діючих на кінець 1990 р. 

ГеоТЕС по всіх країнах світу оцінювалося у 7,3 млн. кВт. Найбільший прогрес 

у цій області досягнуть у США, на Філіппінах, у Мексиці, Італії, Японії, 

причому тільки на створення нових технологій за останні 20 років витрачене 

близько 2 млрд. дол. США. Відповідно до національної програми розвитку 

геотермальної електроенергетики США в найближчі 15-20 років очікується 

подвоєння потужності ГеоТЕС кожні 5 років. 

Основними виробниками й постачальниками основного й допоміжного 

устаткування для ГеоТЕС є концерн "Міцубісі" (Японія), а також фірми 



"Франко Тозі", "Аскальдо" (Італія). Техніко-економічні параметри ГеоТЕС 

змінюються в дуже широких межах й істотно залежать від геологічних 

характеристик родовищ. Верхньою межею є вартість установленої потужності 

2500-3000 дол./кВт. У цьому випадку собівартість одержаної електроенергії 

становить не менш 0,20-0,25 дол./кВт. на годину. Однак більшість уведених у 

дію ГеоТЕС значно дешевше (1200-2000 дол/кВт). Собівартість електроенергії, 

одержаної на ГеоТЕС у цьому випадку, наближається до собівартості, 

одержаної на вугільних ТЕС. 

Україна має у своєму розпорядженні значні ресурси геотермальної 

енергії, потенційні запаси якої оцінюються величиною 1022 Дж. Це 

еквівалентно запасам палива 3,4.1011 умов. т. Потенційна потужність ГеоТЕС з 

урахуванням КПД перетворення геотермальної енергії становить 230 ГВт. 

Серед районів України, перспективних для розвитку геотермальної енергетики, 

варто виділити Закарпаття, де по геологічним і геофізичним даним на глибинах 

до 6 км температури гірських порід досягають 230-275 °С. Значні ресурси 

геотермальної енергії розташовані у Криму, для якого найбільш 

перспективними є Тарханкутский і Керченський півострови, де спостерігаються 

найбільші геотермічні градієнти, а температура гірських порід у цих районах на 

глибинах 3,5-4 км може досягати 160-1800 °С. Виходячи з наявних оцінок 

запасів геотермальної енергії пріоритетними районами будівництва є наступні 

райони: Керченський півострів, Передкарпаття (Львівська область), окремі 

родовища в Харківській, Полтавській і Донецькій областях [3]. 

Технічні особливості геотермальної електроенергетики (обмежені 

значення верхніх температур циклів і висока мінералізація геотермальних 

теплоносіїв) такі, що основну увагу доцільно зосередити на введенні в дію 

декількох дослідно-експериментальних ТЕС порівняно невеликої потужності з 

метою відпрацьовування технологій і відповідного устаткування. Так, 

наприклад, обмежені значення верхніх температур термодинамічних циклів 

ГеоТЕС приводять до необхідності використання спеціального устаткування, 

спеціальних робочих тіл і збільшення кількості низькопотенціальної теплоти. 



Висока мінералізація геотермальних теплоносіїв приводить до 

необхідності використання коррозійно-стійких матеріалів, а наявність 

розчинених газів (СО2 та ін.) призводить до необхідності використання 

додаткових систем газовидалення та утилізації відпрацьованого   палива зі 

збільшенням витрат потужності на власні потреби до 50% і вище. 

Виходячи з технічних можливостей ГеоТЕС й обмежень по екологічних й 

економічних причинах, розвиток геотермальної електроенергетики 

передбачається оптимальним по наступних пріоритетних напрямках: 

• створення досить великих ГеоТЕС на базі високотемпературних 

геотермальних родовищ із температурою більше 1500 °С та одиничною 

потужністю блоків 10-50 МВт;  

• розвиток мережі дрібних ГеоТЕС; 

• створення комбінованих електростанцій з використанням як 

теплоти геотермальних вод, так і теплоти, одержаної в результаті спалювання 

органічних видів палива (нафти, газу, вугілля); 

• створення комбінованих електротехнологічних вузлів для 

одержання електроенергії, теплоти та цінних компонентів, що знаходяться у 

геотермальних теплоносіях. 

Питома вартість перших експериментальних ГеоТЕС із урахуванням 

вартості геолого-розвідувальних робіт досить висока й оцінюється величиною 

до 5000 дол. США/кВт. Надалі, при виході на серійні блоки потужністю 10-25 

МВт питома вартість станцій знизиться до 2-2,5 тис. дол. США/кВт. ГеоТЕС 

потужністю 100 МВт і більше будуть коштувати від 1200 до 2000 дол.США/кВт 

[3]. 

Таким чином, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій і 

технологій по використанню альтернативних джерел енергії є актуальним 

еколого-економічним питанням у всіх країнах, особливо для промислово 

розвинутих регіонів. Крім того, стимулюючим фактором для підприємств щодо 

скорішого впровадження технологій використання альтернативних джерел 

енергії є перемога у конкурентній боротьбі. 



Висока вартість цих технологій та обладнання потребує значних обсягів 

інвестицій або ефективних механізмів кредитування. Сьогодні відсотки по 

кредитам у вітчизняних банках складає 14-18%, що в два рази вище за ставки у 

закордонних фінансових установах. Такі умови мінімізують  зацікавленість 

підприємств і знижують можливість отримання ефективного кредиту  до 

нульової відмітки. Крім того, закордонні банки надають різноманітні пільгові 

умови і строки повернення кредиту є більш прийнятними. Але знайти 

відповідний банк за кордоном для фінансування своїх проектів на сьогодні 

мають можливість тільки великі корпорації і фінансово-промислові групи. Крім 

фінансової підтримки також необхідні надійні постачальники обладнання і 

кваліфікаційні фахівці з монтажу та експлуатації обладнання. Тобто виникає 

необхідність у підготовці кваліфікованих кадрів.  

Таким чином, вирішення поставлених задач потребує підтримки з боку 

держави на основі удосконалення організаційно-економічного механізму 

державного управління в сфері енергозбереження та впровадження 

альтернативних джерел енергії. В деяких держава вже є досвід у цій діяльності, 

який можливо впроваджувати і в нашій країні. З нашої точки зору, в перехідний 

період держава має використовувати фіскальні методи  державного 

регулювання, такі як пільги щодо податку на прибуток, митних платежів та 

податку на додану вартість. 
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