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В статті досліджено суть альтернативних джерел енергетики, визначено теоретичні та 
практичні основи процесу впровадження та розвитку альтернативних джерел 
енергетики на підприємстві; запропоновано заходи щодо підвищення ефективності 
процесу їх впровадження. 
Ключові слова: альтернативні джерела енергетики, ефективність, енергозабезпечення, 
енергозбереження. 

 
В статье исследована суть альтернативных источников энергетики, определены 
теоретические и практические основы процесса внедрения и развития альтернативных 
источников энергетики на предприятии; предложены меры по повышению 
эффективности процесса их внедрения. 
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, эффективность, энергообеспечение, 
энергосбережение. 
 
The article explores the essence of alternative energy sources, defines the theoretical and 
practical foundations of the process of implementation and development of alternative energy 
sources at the enterprise; proposed measures to improve the efficiency of their 
implementation. 
Keywords: alternative energy sources, efficiency, energy supply, energy saving. 

 
Впровадження альтернативних джерел енергетики посідає визначне місце у 

забезпеченні результативності промислового виробництва. Актуальності набувають нові 
види альтернативних джерел енергетики. Зменшення енергозатратності виробництва, пошук 
нових джерел енергетики, відмова від традиційних нафти та газу є основою розвитку 
економіки. Ефективність виробничих процесів залежить не від наявних природних ресурсів,  
а одним із найбільших показників високого економічного розвитку держави є забезпечення 
розвитку відповідно до парадигми сталості за рахунок впровадження альтернативних джерел 
енергетики. Саме енергозабезпечення економічної діяльності суб’єктів господарювання на 
засадах інтенсивного та інноваційного розвитку, підвищення енергоефективності 
виробництва традиційно забезпечують підняття економіки країни на високий щабель її 
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз даної проблеми висвітлюється у 
працях багатьох вчених, таких як А.Б. Ловінс, Е.Ф. Шумахер, Л. Брукс, Б. Лапонше, 
П. Бертольді, Дж. Корніллі та ін. Досягнення у вирішенні питання покращення 
енергоефективності економіки знайшли своє відображення і у працях Міжнародного 
енергетичного агентства (МЕА), Світової енергетичної ради (СЕР), статтях Європейської 
комісії в рамках програми «Розумна енергія для Європи», Світового банку (СБ) та 
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Хоча вже і на сучасному етапі існує 
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велика кількість різноманітних напрацювань теоретичного та практичного спрямування, 
проте вирішення питання енергетичної ефективності потребує подальших досліджень 
[3, С. 140].  

Метою статті є виявлення основних проблем розвитку альтернативних джерел 
енергетики на підприємстві та обґрунтування впливу їх впровадження на результативність 
діяльності підприємства, а також розроблення заходів щодо підвищення ефективності даного 
процесу. 

Проблема заощадження енергії постає не лише на рівні окремої держави, а і сягає 
світових масштабів. Традиційні джерела енергетики, які пов’язані із використанням таких 
природних ресурсів, як нафта, газ, чорне та буре вугілля, торф, горючі сланці тощо мають 
тенденцію до вичерпання своїх запасів. Тому важливим глобальним питанням та питанням 
на рівні підприємства є пошук альтернативних джерел енергетики, які зможуть спочатку 
частково, а потім повністю замінити традиційні. Наприкінці 70 років ХХ століття 
активізувались заходи щодо впровадження нових джерел енергетики у зв’язку з тим, що 
дуже стрімко зросли ціни на нафту. До країн, які вирішили модернізувати власний 
енергетичний комплекс належать і країни Центральної та Східної Європи, такі як Польща, 
Угорщина, Чехія. Згодом до них приєдналась і Україна. Питання забезпечення власної 
енергетичної самостійності посилюється ще й у зв’язку з тим, що це є однією із умов вступу 
країн до Європейського Союзу.   

До відновлюваних джерел енергії відносять енергію морів, річок, припливів, сонячного 
випромінювання, біомаси або ж навіть вторинних енергетичних ресурсів (лушпиння 
соняшника) [1]. Більшість розвинених країн світу активно впроваджують альтернативні 
джерела енергії на практиці. Це дозволяє зменшити обсяги використання традиційних 
джерел, а також, що не менш важливо, сприяє зниженню собівартості готової продукції у 
довгостроковій перспективі. За даними Української асоціації виробників твердого палива, 
частка альтернативних джерел у загальній структурі енергетичного комплексу станом на 
2018 рік складає лише 1%. Поряд з цим, у Швеції даний показник досягає позначки 31,5%, у 
Австрії – 22,4%, у Данії – 9,9%, у США – 7%, а в Німеччині – 6,9% [2]. 

Таблиця 

Альтернативні види енергії та заходи, що необхідні для їх впровадження 

Альтернативний вид енергії Необхідні заходи для 

впровадження 

Традиційне джерело 

енергії 

Сонячне випромінювання Налагодження виробництва 

сонячних батарей 

Ядерна електроенергія 

Гідравлічна енергія течій рік, 

припливів та відпливів 

океанських вод, хвиль, течій 

Налагодження діяльності біля 

великих морів, океанів 

Ядерна електроенергія 

Енергія вітру Виробництво вітряків Ядерна електроенергія 

Енергія біомаси Переробка біомаси Нафта та газ 

Енергія водню Обладнання для виробництва 

водню на базі води 

Нафта та газ 

Джерело: складено автором за даними [5]. 
Якщо говорити про Україну, вона достатньо ресурсозабезпечена, проте навіть це не 

дозволяє їй бути енергетично незалежною. В Україні для промислових підприємств діє 
«зелений тариф». Компанія, яка хоче продавати державі електроенергію за «зеленим» 
тарифом, повинна пройти досить складну процедуру оформлення та ліцензування. Сьогодні 
в Україні працює 5 компаній, які виробляють і продають електроенергію з біомаси за 
«зеленим тарифом». Серед компаній АПК «Євгройл» (Миколаїв); ТОВ «Біогазенерго» 
(Іванків, Київська область); ПАТ «Кіровоградолія» (Кропивницький); ТОВ «Комбінат 
Каргілл»; ТОВ «Смілаенергопромтранс».  

Пошук та впровадження альтернативних джерел енергетики може стати ключовим 
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фактором успіху підприємства, що дозволить підвищити прибутки, знизити собівартість 
продукції та енергетичну залежність. Альтернативні джерела енергетики на українських 
підприємствах почали розвиватись з часів здобуття нашою державою незалежності. Наразі 
їхня частка у загальному балансі енергетики досягає лише 3%. Загалом, до 2030 року 
планується зростання частки відновлюваних джерел енергії до 30%, оскільки це також є 
завданням Європейського Союзу. Вчені припускають, що навіть зростання частки 
поновлюваних джерел енергетики у відношенні до традиційних на 15% допоможе 
стабілізувати та підвищити рівень енергетичної безпеки країни на 3,5%. 

Як свідчить практика країн, які мають високий рівень розвитку, потрібно розвивати три 
основні напрями у державній політиці, які будуть підтримувати екологізацію виробництва та 
покращувати енергозбереження. До таких напрямків належать: високий рівень цін на 
невідновлювані природні ресурси паливно-енергетичного комплексу (нафта, газ, сланець, 
вугілля тощо); податок підприємствам на продукцію, виробництво якої призвело до 
забруднення навколишнього середовища; заходи, спрямовані на охорону природи.  

В Україні у розвитку джерел альтернативної енергетики існує ряд проблем, які 
потребують негайного вирішення задля підвищення рівня енергетичної безпеки: 
екологістика не розвивається у зв’язку із тим, що заходи для підвищення енергоефективності 
не є стратегічно важливою ланкою, адже надання даних послуг потребує залучення значної 
частки фінансових інвестицій та кваліфікованих кадрів; між екологічним менеджментом 
підприємства та наглядовою радою або ж контролінгом не існує яскраво вираженої взаємодії 
та комунікації; ринку енергоресурсів в Україні притаманна монополізація; працівники 
недостатньо екологічно відповідальні через низьку екологічну та соціальну культуру; 
впровадження альтернативних джерел енергетики на підприємстві потребує значних 
капіталовкладень; тривала окупність впровадження нових заходів екологістики. 

Проте, незважаючи на зазначені вище проблеми, саме пошук альтернативних джерел 
енергетики повинен стати одним із найпріоритетніших у державній політиці України. 
Перспективи впровадження ресурсозберігаючих технологій та використання альтернативних 
джерел енергетики наступні: завоювання лояльного клієнта; переваги при формуванні 
партнерських відносин; отримання податкових пільг; зменшення витрат на енергоресурси; 
перехід на окупні альтернативні джерела енергії; модернізація технологій виробництва та 
обладнання; переробка відходів – збільшення прибутків внаслідок цього. Застосування 
енергозберігаючих заходів (утеплення приміщень, використання енергозберігаючих ламп 
для освітлення); встановлення сонячних батарей, енергозберігаючих ламп, світлочутливих 
фільтрів і ламп освітлення з датчиками руху; виробництво та споживання альтернативного 
палива, яке при підрахунку витрат на опалення в порівнянні з імпортним газом, дає декілька 
сотень відсотків економії. 

Отже, альтернативна енергетика має зіграти важливу роль у подоланні економічної 
кризи і підвищити рівень енергетичної незалежності України. Тому кожний регіон країни 
має ефективно використовувати, як мінімум, кілька джерел альтернативної енергії: біомасу, 
воду, вітер, геотермальну і сонячну енергію. Для цього необхідно підвищити 
результативність механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики, 
що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку України і підвищенню рівня 
енергетичної безпеки держави, що й повинно бути предметом подальших наукових 
досліджень. 
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