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Постановка проблеми. В останні роки значного розвитку в Україні набуло 

впровадження  альтернативних джерел енергії, заснованих на використанні 

потенціалу сонячної інсоляції та вітроенергетика. Ця тенденція пов’язана з кризою 

вичерпних джерел енергії [1,2]. Слід зазначити, що зважаючи на тенденцію до 

децентралізації територій та джерел енергії прогнозовано буде забезпечувати 

подальший розвиток поновлюваних джерел енергії в Україні [3]. Однак незважаючи 

на те, що за рахунок потенціалу 7 західних та центральних областей України за 

рахунок використання потенціалу геотермальних джерел можна заміщувати в 

еквіваленті понад 10 млрд м3, розвиток цієї галузі поновлюваних джерел теплової та 

електричної енергії все ще не набув достатньої динаміки. 

Основні матеріали дослідження. Геотермальна енергетика — промислове 

отримання енергії, з гарячих джерел, термальних підземних вод. Геотермальна 

енергія акумульована в перших десятьох кілометрах Земної кори, температура на 

такій глибині варіюється від 200— до 270 °С, що за оцінкою експертів в 10 разів 

перевищує геологічні ресурси усіх видів палива разом узятих. Найкращими видами 

геотермальної енергії для експлуатації – є  термальні води, пароводяні суміші і 

природна пара. Між цим на сьогоднішній день використання потенціалу 

геотермальних джерел енергії, по всьому світові, складає 1% від загального 

теплового запасу Землі. Низький рівень використання температурного потенціалу 

надр Земної кори пов’язано с рядом труднощів та проблем, серед найбільш 

поширених з яких фахівці галузі виділяють [1, 4, 5]: 

- відсутність ґрунтовних досліджень можливості експлуатації потенційних 
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районів видобутку геотермальної енергії при максимально можливій інтенсивності 

процесу протягом якомога більш тривалого часу; 

- відсутність теоретичних розрахунків оптимальної кількості свердловин з 

метою виключення можливості зменшення потужності електростанцій при зниженні 

температури робочого тіла при використанні надмірної кількості родовищ; 

- недостатній рівень розвитку наукової, технічної та технологічної бази для 

впровадження систем підземної акумуляції тепла; 

- недосконалість нормативно – правової бази України, відсутність державних 

стандартів відносно проектування та експлуатації геотермальних установок; 

- низький рівень впровадження в Україні систем опалення, заснованих на 

використанні геотермальних теплових насосів, які наприклад забезпечують понад 

10% потреби в Швеції; 

- відсутність в Україні систем виготовлення електричної енергії з 

використанням температурного потенціалу підземних шарів грунту, заснованих на 

принципі замкненого контуру, що передбачає вирішення проблеми утилізації 

відпрацьованих вискомінералізованих вод та збільшує вартість будівництва 

генерацій цього типу; 

- недостатній рівень досліджень можливості використання непродуктивних 

свердловин для видобутку гази та нафти в схемах виробництва тепла та електричної 

енергії на основі потенціалу геотермальних джерел з використанням водневих 

технологій. 

Результати та висновки. Незважаючи на наявність значного потенціалу для 

розвитку геотермальних установок та систем в Україні досі відбувається з надто 

помірною швидкістю. Але враховуючи тенденції на децентралізацію джерел 

живлення та зниження викидів в атмосферу шкідливих сполучень цей напрям 

енергетики прогнозовано матиме стрімкий розвиток. 
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