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Метою статті є розгляд динаміки та визначення перспектив використання альтернативних джерел енергії у світі. Показані та проаналізовані 
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До останнього часу людство розвивало тільки ті 
напрямки світової енергетики, які забезпечува-
ли досить швидкий і прямий економічний ефект. 

Пов’язані з цим соціальні та екологічні наслідки розгля-
далися лише як супутні, і їх роль в ухваленні рішень була 
незначною. Ситуацію різко змінило швидке експонент-
не зростання негативних антропогенних впливів на до-
вкілля, яке веде до істотного погіршення місця існуван-
ня людини. Наразі людство усвідомило, що підтримка 
цього середовища у нормальному стані та можливість 
його самозбереження стає однією з пріоритетних цілей 
забезпечення життєдіяльності суспільства. За цих умов 
соціальні й екологічні аспекти оцінки напрямів розвит-
ку техніки, технологій стають не менш важливими, ніж 
традиційні, економічні. Питання енергозбереження, 
підвищення енергоефективності та залучення до вико-
ристання альтернативних джерел енергії як у масштабах 
окремих країн і регіонів світу, так і в глобальному вимірі 
отримало значну актуальність в практичному і науково-
му відношеннях. 

В останні десятиріччя у розвитку світової енерге-
тики проявилися вельми важливі тенденції, що потребу-
ють уваги, без урахування яких неможливий сталий роз-

виток цієї галузі та всієї світової економіки. До основ них 
з них можна віднести: 
 високі темпи зростання енергоспоживання;
 зменшення темпів зростання пропозиції енергії;
 зростання взаємозалежності між виробниками, 

транзитерами та споживачами енергетичних 
ресурсів з одночасним посиленням конкурент-
ної боротьби за їх використання;

 збільшення обсягів міжнародної торгівлі енерго-
носіями, розвиток інфраструктурної складової 
постачання енергоносіїв і загострення пов’язаних 
з цим економічних та екологічних ризиків;

 посилення політичних ризиків, що знижують 
енергетичну безпеку національних економік.

Аналіз динаміки світової економіки свідчить, що 
спостерігається зниження темпів приросту потужно-
стей в енергетиці. Таке становище, на наш погляд, може 
викликати або нову світову енергетичну кризу, на-
слідком якої буде різке зниження світової економічної 
активності, або повільну стабілізацію ситуації в енер-
гетичній сфері за рахунок зростаючої частки потужно-
стей альтернативних джерел енергії. Про можливості 
останнього свідчить, наприклад, той факт, що згідно з 
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«Оглядом сталого розвитку в 2012 році», проведеним 
компанією British Petroleum, з 2006 р. обсяг витрат наф-
ти на виробництво енергії дещо знизився у порівнянні з 
її видобутком. Різниця компенсується за рахунок вико-
ристання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) [5].

Проблеми розвитку світового ринку енергетичних 
ресурсів та впровадження інноваційних проектів у галузі 
альтернативної енергетики привернули значну увагу на-
укової спільноти. Цими питаннями займалися зарубіж-
ні вчені: С. Азар, Ван ден Броек, В. Дорнбург, Е. Смітс,  
А. Фаідж, Б. Фішер, К. Хеймлінк, М. Хоогвяйк, В. Алексє-
єв, Н. Рустамов, Е. Берман, Н. Міроненко, А. Синюгін та 
ін. Серед вітчизняних учених проблеми світового ринку 
енергоресурсів висвітлюються в працях Є. Воробйова, 
А. Голікова, О. Андрюхіна, О. Довгаль, В. Новицького, 
А. Савицького, І. Смирнова, Б. Слуцького, О. Поппель, 
А. Філіпенко, А. Федоренко, Б. Яценко та ін. 

На сьогоднішній день найважливіше питання по-
лягає в тому, щоб зламати тенденцію випереджаючо-
го зростання енергоспоживання за рахунок зниження 
енергоємності світової економіки, у першу чергу, в краї-
нах, що розвиваються. Перед світовою енергетикою 
стоїть також проблема підвищення ефективності та ра-
ціональності у використанні вичерпних видів енергоре-
сурсів, зберігання та охорони довкілля. Усе це ставить 
на перший план збільшення використання нетрадицій-
них відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Метою статті є розгляд динаміки та визначення-
перспектив використання альтернативних джерел енер-
гії у світі. 

На сучасному етапі слід виділити принаймні три 
причини активізації впровадження відновлювальних 
джерел енергії:
 усвідомлення вичерпаності традиційних при-

родних ресурсів, таких як нафта та газ;
 прагнення регіонів і країн, позбавлених власної 

паливної бази, до енергетичної незалежності та 
вирішення своєї проблеми енергозбереження;

 відновлювальні джерела не забруднюють атмо-
сферу, що є актуальним у період світової енер-
гетичної кризи.

Сьогодні розвиток нетрадиційної електроенерге-
тики отримав незворотний характер. Є чимало 
прикладів, коли держава вживає заходів, які від-

сувають фактор загальних витрат на видобуток і на при-
дбання енергоресурсів на другий план для досягнення 
цілей екологічності, малої енергоємності або власної 
енергетичної незалежності. Найбільш яскравим при-
кладом може бути досвід Європейського Союзу в галузі 
розвитку відновлювальної енергетики.

Рада Європи на своєму засіданні в березні 2007 р. 
постановила, що для Євросоюзу є обов’язковою умо-
вою довести частку відновлювальних джерел енергії в 
усій спожитій енергії до 20 % до 2020 р. З яких мінімаль-
ною обов’язковою метою для усіх країн – членів ЄС є 
10 % енергії, що повинні вироблятися з використанням 
біопалива відносно до всього спожитого транспортом 
бензину та дизельного палива. У грудні 2008 р. Євро-
парламент підтримав Пакет змін до програми «Клімат 

ЄС», який фактично гарантує, що в ЄС відбудуться клі-
матичні зміни до 2020 р.: зниження викидів парникових 
газів до 20 %, підвищення ефективності використання 
енергії на 20 %, і ще на 20 % частки відводиться віднов-
лювальним джерелам енергії у змішаній енергетиці ЄС 
[9]. Та вже у 2014 р., за даними EWEA, для виробництва 
електроенергії Європейський Союз використовував 
такі потужності: на основі газу – 22 %, на основі вугіл-
ля – 18,1 %, вітрові електростанції – 14,1 %, атомні елек-
тростанції – 13,4 % [3].

З кожним роком усе гострішою не тільки на націо-
нальному рівні, а й на глобальному стає пробле-
ма енергетичної безпеки. Її підвищенню сприяє 

впровадження нетрадиційної електроенергетики, але 
це вимагає значних інвестицій (встановлення 1 МВт по-
тужності сонячної електростанції складає 3 млн євро)
[2], відповідної та сприятливої законодавчої бази, усві-
домлення населенням цієї необхідності, а також значних 
капіталовкладень. Тому масштабні енергетичні проек-
ти, такі як побудова сонячних і вітроелектростанцій, 
можуть реалізовуватися при підтримці держави за умов 
міжнародної співпраці.

Створено багато міжнародних програм, асоціацій 
та організацій, які регулюють ринок ВДЕ, інвестовані 
мільярдні кошти у проекти альтернативної енергети-
ки, що всебічно сприяють розвитку цієї галузі, схвалені 
міжнародні документи і програми.

Основним міжнародним документом у цьому на-
прямку є Кіотський протокол. Саме він передбачає ме-
ханізм торгівлі квотами на викиди парникових газів, які 
можна скоротити за рахунок використання альтерна-
тивної енергетики, але й досі частина ВДЕ у світовому 
енергобалансі є незначною, лише 14 %, хоча економічний 
потенціал ВДЕ у подальшому оцінюється у 20 млрд т у. п. 
на рік, що вдвічі перевищує обсяг річного видобутку всіх 
видів палива. Враховуючи недоліки традиційних енер-
горесурсів і екологічну проблему, такі розвинені країни, 
як США, Японія, Німеччина, Данія у своїй енергетичній 
політиці приділяють значну увагу розвитку альтерна-
тивного сектора енергетики і планують довести частину 
відновлювальних джерел енергії в загальному енергоба-
лансі до 20 – 50 % [7].

До країн, які найбільш інтенсивно розвивають 
технології та ринки ВДЕ, слід віднести США (станом на 
2011 р. — 24,7 % світового виробництва енергії з ВДЕ), 
країни ЄС (у першу чергу Німеччину (11,7 %), Іспанію 
(7,8 %), а також Китай (7,6 %) та Бразилію (7,6 %) [6]. Різні 
країни та регіони надають перевагу різним видам ВДЕ, 
адаптуючи їх використання до місцевих вимог. Значне 
місце в енергобалансах Німеччини та Данії, наприклад, 
посідає енергія вітру, сонячна енергія, енергія біомаси. 
Фінансування програм з енергозбереження та підви-
щення частки використання ВДЕ в країнах світу нарахо-
вує мільйони євро (рис. 1).

Сектор відновлювальної енергетики та енерго-
ефективності став одним з 11 інвестиційних пріоритетів 
нового бюджету Європейського фонду регіонального 
розвитку (ERDF) на 2014 – 2020 рр. Новий бюджет Фонду 
складає 346 млрд євро. З 2014 р. усі регіони ЄС зосере-
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дять більшу частину асигнацій на інноваційних секторах 
енергетики та економіки, приблизно 20 % інвестиційних 
проектів буде направлено на розвиток енергоефектив-
них технологій та альтернативної енергетики, але досі 
альтернативні джерела енергії не посіли значного місця 
на енергетичному ринку тому, що їх конкурентоспро-
можність знижується дорожнечею та малоефективніс-
тю [1]. Проте слід видмітити, що у 2014 р. у США ціна 
сонячної та вітряної енергії порівнялася з ціною кілова-
та, виробленого традиційним способом, — шляхом спа-
лювання вугілля або газу. За оцінками консультаційної 
компанії Lazard, на сьогоднішній день у США ціна со-
нячної енергії знизилася до 5,6 цента за кіловатт, вітря-
ної – до 1,4 цента, тоді як електрична енергія, що отри-
мується від спалювання природного газу, продається за 
ціною 6,1 цента, а з вугілля — 6,6 цента [4].

Також існує досі не вирішена проблема браку рід-
коземельних металів для введення до експлуата-
ції як сонячних батарей, так і вітрогенераторів.

Загальна сировинна база рідкоземельних металів (РЗМ) 
у даний час нараховує 100 млн т, з яких 52 млн т зосе-
реджено у Китаї. Тому саме Китай є основним світовим 
експортером РЗМ (близько 92 %), проте, незважаючи на 
низьку собівартість видобутку, Китай усе частіше декла-
рує зниження постачання РЗМ до інших країн. Розвіда-
ні запаси рідкоземельних металів існують і на території 
Росії (Кольський півострів, Красноярський край, Ку-
рильські острови, Якутія), хоча за обсягами вони непо-
рівняні з китайськими [8]. Брак ресурсів може суттєво 
вплинути на збільшення частки альтернативних джерел 
енергії на енергетичному ринку.

Для порівняння результативності використання 
альтернативної та традиційної енергетики автором ви-
користаний SWOT-аналіз. Він дозволяє показати пер-
спективи використання екологічно чистих джерел енер-
гії у порівнянні з такими джерелами, як природний газ, 
нафта, вугілля (табл. 1).

Результат SWOT-аналізу свідчить про те, що в роз-
витку та розміщенні альтернативної енергетики діють 

чинники двох протилежних напрямків – доцентрового 
і відцентрового (рис. 2).

До основних доцентрових сил, які спрямовані на 
посилення використання альтернативних джерел енер-
гії, можна віднести прагнення країн світу до збережен-
ня екологічної рівноваги, зменшення витрат на утилі-
зацію енергетичних відходів і зниження залежностей 
від постачальників енергетичних ресурсів. Головними 
відцентровими силами, що перешкоджають втіленню в 
практику використання альтернативних джерел енергії, 
є відносно висока вартість устаткування для генерації 
енергії, потреба у значних площах для його розміщення 
та відносно значна собівартість енергії, що отримується.

Беручи до уваги той факт, що науково-технічний 
прогрес неухильно веде до зниження вартості вироб-
ництва устаткування з генерування енергії, а також 
зменшення його матеріаломісткості та габаритів, мож-
на впевнено припускати доцільність використання аль-
тернативних джерел енергії в глобальному масштабі та 
зростання в перспективі їх ролі й значення. 

Більшість країн світу вже зараз дійшли висновку, 
що альтернативна енергетика – це єдиний шлях для дов-
гострокової енергетичної стратегії. Частка енергії, що 
отримується з відновлювальних джерел енергії в ЄС, 
досягла вже в середньому 20 %. 

Ресурси відновлювальних нетрадиційних джерел 
енергії значно перевищують за потенціалом геологічні 
запаси палива на планеті та здатні забезпечити довго-
строкову перспективу розвитку енергетики за стійких 
тарифів і без шкідливих наслідків для навколишнього 
середовища.

Створення альтернативної енергетики – одне 
з найважливіших питань національної та глобальної 
безпеки сучасного світу. Чим раніше почнеться за-
гальномасштабний перехід на економічно вигідну та 
екологічно безпечну альтернативну енергетику, тим 
менший ризик енергетичної кризи, тим менша залеж-
ність від зовнішнього диктату щодо цін на традиційні 
паливні ресурси, і тим більший економічний виграш 
для окремої країни.
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Рис. 1. Інвестиції в альтернативні джерела енергії за країнами у 2012 р., млрд дол. СшА
Джерело: [7].
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таблиця 1

SWOT-аналіз впровадження альтернативної енергетики у світі

Сильні сторони Слабкі сторони 

– Відсутність витрат на паливо для виробництва енергії;  
– відсутність залежності від постачальників палива; 
– відсутність необхідності утилізації відходів;  
– вирішення екологічних проблем і значне поліпшення стану 
навколишнього середовища

– Дороге устаткування для генерації енергії з відновлюваль-
них джерел;  
– необхідність великої площі земельних ділянок для 
розміщення сонячних і вітряних електростанцій;  
– складна процедура реєстрації та отримання ліцензії  
на такий вид діяльності; – 
 велика загальна собівартість такої енергії і, як наслідок, 
підвищення тарифів

Можливості Загрози

– Отримання додаткових фінансових ресурсів від міжнарод-
них організацій та асоціацій;  
– зниження розміру податків завдяки використанню  
«зеленого» тарифу;  
– статус «зеленої» компанії та підвищення лояльності клієнтів;  
– зменшення викидів парникових газів;  
– часткова заміна або відмова від обмежених традиційних 
ресурсів

– Неможливість точного прогнозування кількості енергії, яка 
виробляється та, як наслідок, прибутку в довгостроковому 
періоді через нестабільність кліматичних умов

Джерело: складено автром.
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Рис. 2. Дія доцентрових і відцентрових сил у розвитку та розміщенні альтернативної енергетики
Джерело: складено автором.

ВИСНОВКИ
Розвиток нетрадиційної електроенергетики одер-

жав незворотній характер. Її зростання суттєво вплине 
на енергетичну безпеку країн світу та сучасний ринок 
енергетичних ресурсів у глобальному масштабі. Акти-
візація використання відновлювальних джерел енергії 
викличе певні трансформації в структурі глобального 
ринку енергетичних ресурсів.

Враховуючи вищезазначене, можна припусти-
ти, що на фоні активізації альтернативних джерел 
енергії обсяги використання традиційних видів енер-
гетичних ресурсів і їх поставки на світовий ринок у 
кількісному відношенні в перспективі можуть стабі-
лізуватися, але відбудеться трансформація його про-
сторової організації.                  
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