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Анотація. В роботі проведено аналіз сучасних перспективних технологій та розробок 

в енергетиці  з акцентом на альтернативні джерела енергії. 
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Вступ. Енергетика є однією з галузей економіки, в якій інновації 

впроваджуються з високою інтенсивністю. Саме отримання більш дешевої 

енергії з поновлюваних джерел без шкоди навколишньому середовищу здатне 

дати новий поштовх у розвитку бізнесу в різних галузях промисловості. 

Сучасні технології в енергетиці здатні змінювати розвиток традиційних галузей 

промисловості, а також дешевші види електроенергії можуть якісно поліпшити 

умови життя людини. На сьогоднішній день, однією з актуальних проблем є 

визначення і дослідження протирічь між станом сучасної енергетики і 

потребами суспільного розвитку, а зниження вартості генерації є одним з 

істотних передумов подолання глобальної кризи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Нові технології в енергетиці 

застосовуються з метою розвитку промислового виробництва [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11], адже з кожним днем проблема енергії, її отримання для потреб 

економіки загострюється і вимагає нових підходів до вирішення завдань 

енергетичної безпеки кожної держави. Найбільш раціональним шляхом 

розвитку є проведення комплексних досліджень і впровадження інноваційних 

методів виробництва енергії. На сьогоднішній день відомі такі види 



інноваційної енергетики: 1. Енергоустановки на базі динамічної надпровідності. 

При певній швидкості обертання дисків виникає ефект динамічної 

надпровідності струму, що дозволяє генерувати потужні магнітні поля, ці поля 

можна використовувати для генерації електроенергії. 2. Атмосферна 

електроенергетика. Цей напрям досліджень об'єднує різні способи отримання 

накопиченій в атмосфері електричної енергії. 3. Індукційні нагрівачі. Сучасні 

індукційні електрокотли надає більше теплової енергії при тих же витратах 

електроенергії. 4. Вихрові теплогенератори. Ці теплогенератори 

використовуються для опалення приміщень, в них рідина прокачується 

електронасосом через певним чином з'єднані труби і нагрівається до значних 

температур. 5. Магнітомеханічний підсилювач потужності, в яких 

використовується магнітне поле Землі для збільшення швидкості обертання 

валу генератора. 6. Двигуни без викиду маси, але перспективи цього напряму 

поки не визначені. 7. Плазмові генератори. Експерименти з різними 

конструкціями зараз ведуться на лабораторному рівні. 8. Напружені замкнуті 

контури. Реалізація таких кінематичні схем дозволяє отримати додаткову 

енергію, наприклад в конструкціях млинів для подрібнення відходів 

полімерних матеріалів. 9. Нанопровідний акумулятор. Це вид літій-іонного 

акумулятора в якому традиційний графітовий анод акумулятора замінено на 

анод з нержавіючої сталі покритий кремнієвим нанопровідником. 10. 

Бездротова передача електрики. Бездротові зарядні пристрої для побутової 

електроніки на сьогодні стають надзвичайно актуальними і затребуваними.  11. 

КОРТЕЖ. Це сучасна технологія виробництва електроенергії на основі так 

званої динамічної надпровідності. 12. Атмосферна електроенергетика. У цьому 

випадку для збору атмосферних зарядів можуть застосовані певні метали, що 

може бути використано для виробництва електроенергії в місцях з вологим 

кліматом. 13. E-Cat. Принцип дії таких реакторів будується на використанні в 

якості палива нікелю і водню, в процесі взаємодії яких виділяється теплова 

енергія і утворюється мідь. 14. Електрохімічні потокові суперконденсатори - 

нова концепція швидкого накопичення і відновлення енергії. Аргументи і 



докази переваг дослідницької концепції потокових суперконденсаторів 

представлені в журналі Advanced Energy Materials. Oпублікованние в статті 

вихідні дані продуктивності потокових осередків досить перспективні, що дає 

можливість обговорювати подальші кроки розвитку цієї технології. Центр 

матеріалознавства, Materials Research Centre (Україна), брав участь в розробці 

інжинірингового дизайну потокового осередку суперконденсатора 

(Electrochemical Flow Cells) і виготовленні експериментального дослідного 

зразка для нової технології. Тривалий час світова економіка обходилася без 

інновацій в енергетиці, а так звані «альтернативні джерела» не створювали 

реальної заміни спалюванню вуглеводневого палива. Біопаливо, вітрові та 

сонячні генератори не ставили під удар стару енергетику. Розробки 

революційних технологій в енергетиці, для отримання атмосферної електрики 

або економічної автономної генерації, не знаходили підтримки великих 

корпорацій. У найближчі роки з'являться і інші винаходи, які дозволять 

радикально знизити собівартість енергії [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11]. 

Висновки. Всі намічені реформи і програми розвитку, які декларує 

українське керівництво, є довгостроковими і вимагають значних інвестицій. 

Зараз недоцільно вкладати останні ресурси і позикові гроші у відживаючі галузі 

– вугільну, металургію, важке машинобудування. На наше переконання, треба 

почати з впровадження тих напрямків, які дадуть позитивну, мультиплікаційну 

віддачу вже зі старту, які мають достатнє законодавче забезпечення, 

економічну привабливість і реальні джерела фінансування. Це відноситься, 

перш за все, до сфер енерго-модернізації ЖКГ країни, розвитку «зеленої» 

енергетики, та енергозбереження. Також важливо відзначити, що на відміну від 

дотацій в традиційну енергетику, дотування альтернативної енергетики йде не в 

у видобуток копалин, і не в чергову «модернізацію» давніх технологій, а 

повністю на нові виробництва і R&D, тобто служить драйвером економіки і 

розвитку технологій [6].  Складовою частиною глобальної економічної кризи є 

енергетична криза, що виражається в подорожчанні ключових енергоресурсів, 

нафти і газу. Різке здешевлення електроенергії – одна з необхідних умов 



подолання кризи та запуску нового підйому в економіці [11]. Чим швидше воно 

буде виконано, тим швидше піде подальший науковий, культурний, соціальний, 

політичний і економічний прогрес. 
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Abstract. The paper analyzes modern advanced technologies and developments in the energy 
sector with an emphasis on alternative energy sources. 
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