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Єлісєєва О. К., хазан п. В. Деякі аспекти оцінювання перспектив модернізації світової енергетики
Стаття присвячена систематизації поняття «відновлювані джерела енергії» та їх класифікації, дослідженню світових енергетичних запасів 
для оцінювання перспектив модернізації енергетики в контексті сталого розвитку. Сталий розвиток зумовлює впровадження відновлюваних 
джерел енергії як альтернативи ресурсоємним застарілим технологіям. Це значно підвищує якість життя населення та зменшує деградацію 
навколишнього природного середовища. У статті систематизовано компоненти відновлюваної енергетики, надано різні варіанти класифікації 
відповідно до фізичних та економічних основ. Результати досліджень дають основу для послідовного та ґрунтовного статистичного оцінюван-
ня перспектив розвитку енергетики в цілому та відновлюваних джерел енергії зокрема в контексті сталого розвитку. Також надане порівняння 
енергетичних запасів із загальної енергією сонячного випромінювання.
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Політика прогресивних країн світу в галузі енер-
гетики зазнала значних змін. Так, за останні 
10 років спостерігається різке збільшення від-

новлюваних джерел енергії, впровадження проектів 
генерації, енергозбереження, оптимізації виробництва 
та споживання енергії. Відновлювана енергетика тіс-
но пов’язана з поняттям сталий розвиток (sustainable 
development). Використовується також термін стала 
енергетика (sustainable energy). Відновлювана енергія –  
це енергія, яка виробляється з використанням сонця, ві-
тру тощо, або з культур, але не з використанням палив, 

таких як нафта або вугілля. Відновлювані форми енер-
гії можуть бути вироблені настільки швидко, наскільки 
вони використовуються [18].

Питання місцевого, регіонального та глобального 
впливу використання енергії на навколишнє середовище 
стали невід’ємною частиною економічних досліджень. 
Лібералізація енергетичних ринків і реструктуризація 
галузі спостерігається у всьому світі. Особлива увага в 
контексті впливу енергетики на довкілля приділяється 
зміні клімату. Очевидним фактом є те, що без урахуван-
ня цих компонентів реальні реформи в енергетичній га-
лузі в суспільстві не можуть бути успішними.
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Політика впровадження відновлюваної енергети-
ки має допомогти країнам у досягненні цілей сталого 
розвитку, а саме: забезпечення доступу до чистої, без-
печної, надійної та доступної енергії. Така енергетика 
вже стала мейнстримом, і зараз її обсяги становлять 
основну частину приросту потужностей у світі. Кожно-
го року у світі будуються десятки гігават сонячних та ві-
трових електростанцій, генеруючих потужностей на бі-
опаливі та малих гідроелектростанцій. Це складає сотні 
мільярдів доларів США, що інвестуються в ринок від-
новлюваної енергетики кожного року. Тільки у 2015 р.  
загальні інвестиції в галузь склали 285,9 млрд. дол. США 
[5; 16; 19; 20]. 

Метою статті є систематизація поняття «відновлю-
вані джерела енергії» та їх класифікація, дослідження сві-
тових енергетичних запасів для оцінювання перспектив 
модернізації енергетики в контексті сталого розвитку.

Питання систематизації та класифікації в галузі 
відновлюваної енергетики вивчалися низкою 
українських вчених [1; 2; 4] і закордонними нау-

ковцями [6; 10; 17; 24], у галузі невідновлюваних джерел 
енергії Г. Хотеллінґом (H. Hotelling) було запропоновано 
базову модель видобутку ресурсів, у подальшому розро-
блені більш універсальні моделі процесів використання 
невідновлюваних джерел енергії [11; 12]. 

У тлумачному словнику Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary визначається відновлювана енергія та при-
родні ресурси (renewable energy and natural resources) – 
як така енергія та ресурси, які замінюються природним 
шляхом або ретельно контрольовані та можуть бути ви-
користані без ризику їх закінчення. Це такі відновлюва-
ні джерела, як енергія вітру та сонця [15].

Класифікація енергії за категоріями. Енергія в еко-
номіці в сучасному розумінні – це параметр, що визначає 
економічну ефективність, екологічну прийнятність та 
соціальну спрямованість. Енергія в техніці – параметр, 
який приводить до дій всі технології. Енергія може бути 
класифікована за формами таким чином: механічна, 
термічна, електромагнітна, хімічна, ядерна, біологічна 
та енергія випромінювання.

Джерелом будь-якої енергії, що може бути утилі-
зована для потреб людини, є Сонце, Місяць або Земля. 
Найбільшим енергетичним ресурсом є Сонце. Щорічно 
1,08 ∙ 1018 кВт/год сонячної енергії досягає поверхні Зем-
лі. Це в 104 рази більше, ніж щорічний глобальний по-
пит на первинну енергію.

Енергія розрізняється за формою на первинну 
та вторинну. Первинна – це енергія, джерело якої зна-
ходиться в природному ресурсі або яка використовує 
енергетичний потік природного ресурсу, при цьому 
відсутні будь-які перетворення енергії, крім поділу та 
очищення [13]. Наприклад, сонячна енергія або енергія 
ресурсів, які депоновані за рахунок Сонця: природний 
газ, вугілля, нафта, ядерне паливо тощо. Сюди також на-
лежить енергія припливів та відливів, що відбуваються 
через обертання Місяця навколо Землі. Вторинна – така 
енергія, джерело якої базується на перетворенні (або 
переробці) енергії з первинного джерела. Наприклад, 
електроенергія та нафтопродукти. Теплова, механічна, 

хімічна та електроенергія може бути отримана як із пер-
винних, так і з вторинних джерел.

У законодавстві України термін «відновлювані дже-
рела енергії» вводиться в [3] у системі альтерна-
тивної енергетики, яка забезпечує вироблення 

електричної, теплової та механічної енергії з альтерна-
тивних джерел енергії. Альтернативними джерелами 
енергії є відновлювані джерела енергії, а саме: енергія со-
нячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, 
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, 
газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів. У цьому ж 
законі до альтернативних джерел енергії включені вто-
ринні енергетичні ресурси: доменний та коксівний гази, 
газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення 
скидного енергетичного потенціалу технологічних про-
цесів. Об’єктами альтернативної енергетики є енерго-
генеруюче та інше обладнання, яке виробляє енергію за 
рахунок використання альтернативних джерел енергії, 
частка яких становить не менш як 50% від встановленої 
потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії [3].

В європейському законодавстві відновлювана 
енергія визначається як енергія з відновлюваних дже-
рел, що є відмінними від викопних видів джерел, а саме: 
вітер, сонце, аеротермічна енергія (тепло повітря), гео-
термальна, гідротермальна та енергія океану, гідроенер-
гія, енергія біомаси, газ з органічних відходів, енергія 
від очищення стічних вод та біогаз [9]. Визначення видів 
відновлюваних джерел енергії відповідно до Директиви 
ЄС подано в табл. 1.

У міжнародній статистиці та науковій літературі 
широко використовується класифікація Міжнародної 
Енергетичної Агенції (International Energy Agency) щодо 
альтернативних джерел енергії, які включають в себе 
відновлювані джерела енергії, відновлюване паливо та 
відходи (табл. 2).

За даною системою розрізняються такі класи дже-
рел:
 енергія випромінювання Сонця для отримання 

теплової та електроенергії;
 кінетична енергія вітру виробництва електро-

енергії у вітрових турбінах;
 потенційна та кінетична гідроенергія для ви-

робництва електроенергії на всіх гідроелек-
тростанціях;

 геотермальна енергія у вигляді гарячої води або 
пари для виробництва теплової енергії та елек-
троенергії;

 механічна енергія припливів, морських та оке-
анічних хвиль і океану для виробництва елек-
троенергії;

 тверда біомаса та тваринні продукти (у тому 
числі відходи), які використовуються як пали-
во або перетворюються перед спалюванням на 
інші форми;

 деревина, деревне вугілля, яке спалюється для 
виробництва електроенергії та теплової енергії;

 біогаз, який отриманий в процесі анаеробної 
ферментації біомаси та інших термальних про-
цесів та твердих відходів, який спалюється для 
виробництва електроенергії та тепла;

http://www.business-inform.net
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таблиця 1

Види відновлюваних джерел відповідно до визначення в законодавстві ЄС

Назва виду джерела енергії Визначення

Аеротермічна енергія Накопичена у вигляді тепла в навколишньому повітрі

Геотермальна енергія Накопичена у вигляді тепла під поверхнею твердої землі

Гідротермічна енергія Накопичена у вигляді тепла в поверхневих водах

Біомаса

Біорозкладна фракція продуктів, відходів та залишків біологічного походження  
із сільського господарства, у тому числі рослинних і тваринних речовин, лісового 
господарства та суміжних галузей промисловості, рибальства й аквакультури, а також 
біорозкладні фракції промислових і побутових відходів

Біопаливо Рідке або газоподібне паливо для транспорту, яке вироблене з біомаси

Біорідина Рідке паливо для виробництва електроенергії, опалення та охолодження, вироблене  
з біомаси в енергетичних цілях, яке не використовується для транспорту

Джерело: складено за [9].

таблиця 2

Класифікація альтернативних джерел енергії International Energy Agency

Відновлювані джерела 
енергії та відходи

Негорючі, тільки електричні

Гідро

Вітер

Течії, хвилі, океан

Сонячні фотоелектричні

Негорючі, електричні  
та теплові

Геотермальні

Сонячні термальні

Горюче паливо

Промислові відходи Невідновлювані

Тверді побутові відходи
Відновлювані

Невідновлювані

Тверда біомаса

Біогаз

Рідке біопаливо

Джерело: складено за [21].

 рідка біомаса, а саме: біобензин (у вигляді біо-
етанолу, біометанолу, біо-етил-тертіо-бутил-
етеру), біодизель (у вигляді метил-естеру, біо-
діметил-етеру, Фішер-Тропш), інші види рідко-
го біопалива; 

 муніципальні відходи, а саме: відходи житло-
вого, комерційного та громадського секторів, 
відходи лікарень, які спалюються для виробни-
цтва теплової та електроенергії;

 тверді та рідкі промислові відходи, що спалю-
ються на спеціалізованих підприємствах, для 
виробництва теплової й електроенергії [21].

Деякі джерела можуть вважатися відновлювани-
ми і використовуватися як відновлювані джерела енер-
гії, якщо їх споживання (або екстракція) не перевищує 
визначену межу. Наприклад, дрова, які можуть бути 
природно відтворені, якщо видобуток деревини менше 
природного приросту лісу. Проте якщо видобуток зна-
ходиться понад природним зростанням лісу, він буде 
виснажуватися, і такий ресурс перетвориться в невід-
новлюваний.

Джерела енергії розподіляються також на комер-
ційні та некомерційні. Комерційні – це такі джерела, 

які продаються повністю або майже повністю в межах 
ринку відповідно до ринкової ціни. Наприклад, вугілля, 
нафта, газ та електроенергія. Некомерційними є такі 
джерела, які не проходять через ринок і, відповідно, не 
мають ринкової ціни. Загальні приклади включають в 
себе енергію, зібрану людьми для їх власного викори-
стання [6; 24]. В іншій класифікації розрізняються так 
звані сучасні, або нетрадиційні (високотехнологічні), 
та традиційні (низькотехнологічні) джерела енергії. На 
підставі викладеного вище можна згрупувати всі форми 
енергії у двох основних напрямках: відновлюваність та 
традиційність. Класифікація джерел енергії за видами 
використання подана в табл. 3.

Як бачимо, один із найважливіших показників енер-
гетики – це ступінь вичерпаності. Чим вище ступінь ви-
черпаності, тим нижче можливість відновлення ресурсу. 
Невідновлювані та відновлювані джерела енергії також 
можуть бути охарактеризовані як джерела офф-лайн 
енергії (тобто депонованої у вигляді корисних копалин) та 
он-лайн енергії (вільної енергії, яку можна утилізувати). 

На рис. 1 доведено, що величина обсягу річного 
сонячного випромінювання перевищує на 4 порядки ве-
личину загальної потреби світу в енергії, а також на 2 по-
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таблиця 3

Класифікація енергії за видами використання

традиційність
Відновлюваність

Відновлювана Невідновлювана

 Комерційна

Гідроенергетика великої потужності Викопне паливо

Геотермальна Інша ядерна

Ядерна  

Традиційна/некомерційна

Тваринні залишки Деревне паливо (не стала)

Рослинні залишки  

Вітряки та водні млини  

Деревне паливо (стала)  

Нова і новітня

Сонячна Нафта з нафтоносних пісковиків та сланців. 
Газ із пісковиків та сланців

Міні- та мікро-гідро Нафта з вугілля або газу

Енергія припливів та хвиль

Океанічна термічна

Джерело: складено за [7; 17].

–0,2 –0,1 0,1 0,2

–4

Загальне сонячне випромінювання
Запаси урану

Потужність геотермальних джерел

Запаси вугілля

Запаси газу
Запаси нафти

Антропогенне підсилювання
парникового ефекту

Загальна вітрова потужність
(потужність дисипації вітрової енергії)

Загальне споживання енергії
людством на Землі

Гідропотужність усіх річок

0

–2

0

2

2

4

6

8

10

12

14

16

Рис. 1. порівняння енергетичних запасів із загальною енергією сонячного випромінювання, % за рік
Джерело: складено за [8; 14; 19; 22; 23].

рядки – величину енергетичних світових запасів викоп-
ного палива (урану, газу, нафти та вугілля). Показовим є 
порівняння обсягу річного сонячного випромінювання з 
такими показниками, як загальна потужність фотосин-
тезу в природі, загальна вітрова потужність (потужність 
дисипації вітрової енергії), гідропотужність всіх річок, 
потужність океанських хвиль, потужність геотермаль-
них джерел, антропогенне підсилювання парникового 
ефекту. Дані на рис. 1 надані у процентному співвідно-
шенні до обсягу річного сонячного випромінювання.

ВИСНОВКИ
Сталий розвиток зумовлює впровадження віднов-

люваних джерел енергії, як альтернативи ресурсоєм-
ним застарілим технологіям. Це значно підвищує якість 
життя населення та зменшує деградацію навколишнього 
природного середовища.

На основі вивчення міжнародних класифікацій 
в галузі енергетики було узагальнено класифікації від-
новлюваних джерел енергії. Проведене дослідження дає 
можливість для статистичного оцінювання перспектив 
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розвитку енергетики в Україні та світі. Було проведено 
оцінювання світових енергетичних запасів, що тради-
ційно використовуються сьогодні в енергетиці (газ, на-
фта, вугілля, уран), але, на жаль, призводить до глобаль-
них екологічних катастроф, та енергії сонячного випро-
мінювання, яка на сьогодні є найбільш безпечною. Тому 
особливу увагу варто приділяти вдосконаленню техно-
логій у цій галузі та широкому впровадженню відновлю-
ваної енергетики в Україні та світі.                                    
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Корогодова О. О., Кугій А. А. теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній
У статті наведено поняття транснаціональних та багатонаціональних корпорацій. Визначено та охарактеризовано основні види транснаціо-
нальних компаній. Проведено ретроспективу розвитку транснаціональних структур з урахуванням багатонаціональної, глобальної та специ-
фічної маркетингових стратегій виробничо-комерційної діяльності компаній на різних етапах формування. Названо основні переваги глобалізації 
компаній. Наведено рівень світових інвестиційних потоків. Виокремлено десятку лідерів транснаціональних компаній за даними Global Fortune 
500 та визначено кількісні зрушення у географічній структурі лідерів для країн базування. Вказано частку впливу транснаціональних структур 
на світовий рівень розвиток наукових, технологічних розробок і комерціалізацію ринку високотехнологічної продукції. Визначено мету створення 
стратегічних транснаціональних альянсів.
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и функционирования транснациональных компаний
В статье приведены понятия транснациональных и многонацио-
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for Establishment and Functioning of Transnational Companies
The article provides the concepts of both the transnational and the multina-
tional corporations. The main types of transnational companies have been 
defined and characterized. A retrospective of development of the transna-
tional structures has been carried out considering the multinational, global 
and specific marketing strategies of the production-commercial activities of 
companies at different stages of formation. The main benefits for globaliza-
tion of companies have been defined. The level of the global investment flows 
has been provided. A top-ten of the leading transnational companies accord-
ing to the Global Fortune 500 has been allocated, the quantitative changes in 
the geographical structure of the leaders as to the home countries have been 
determined. The degree of influence of the transnational structures on the 
world level of scientific, technological developments, as well as commercial-
izing the market for high-tech products has been defined. The objectives of 
creating the strategic transnational alliances have been determined.
Keywords: transnational corporations, marketing strategies, direct foreign 
investments, alliance.
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