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Розділ 5 

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СИСТЕМ 
 

5.1. Управління альтернативними джерелами енергії  

у системі інноваційного розвитку підприємств 

 

До найбільш поширених традиційних джерел енергопоста-

чання для промислових підприємств належать системи газопоста-

чання, теплопостачання, електричні мережі, паливо: вугілля, ма-
зут, торф, брикети, сланці та інші. Використання ж альтернатив-

них і відновлювальних джерел енергії зменшує витрати первинних 

енергоносіїв та підвищує енергоефективність підприємства зага-
лом. Отже, перехід на альтернативні та відновлювальні джерела 

енергії є одним із головних завдань політики енергоефективності 

в Україні. Невичерпна енергія Сонця, на цей час, дуже незначно 
використовується в побуті і, тим більше, у промисловості. Разом з 

тим, як видно з рис. 1, частка відновлювальних джерел у загальній 

сумі енергоспоживання є досить незначною. 

Найбільшу частку серед альтернативних джерел енергоспо-
живання складає енергія біопалива та відходи, яка зростала з 1,1 % 

загального обсягу енергоспоживання у 2005 р. до 2,3 % в 2015 році. 

Незначну частину в складі загального енергоспоживання 
складає таке альтернативне джерело енергії як вітрова та сонячна 

енергія, хоча саме ці види енергії суттєво є найпоширенішими у 

західних країнах. На другому місці за енергозабезпеченням є такий 

альтернативний вид енергії як гідроенергетика. 
Отже, наша країна має значний потенціал збільшення викори-

стання альтернативних джерел енергії. Їхнє використання сприя-

тиме підвищенню енергоефективності підприємств, зниженню рі-
вня собівартості продукції. 

Незважаючи на те, що промислові підприємства зазвичай є 

енергоємними і виробництво переважно налаштоване на викорис-
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тання первинних енергоносіїв, значна частка допоміжних і техно-

логічних процесів переводиться на використання нетрадиційних 
джерел енергії. Тільки після докорінного техніко-економічного 

аналізу робляться обґрунтовані висновки про пріоритетні напрями 

енергомодернізації промислового підприємства.  

 
Рис. 5.1. Частка енергоспоживання в енергетичному  

балансі України за відновлювальними джерелами  

за 2007–2015 роки* 

* складено автором підрозділу за [6] 

 
Часто упровадження заходів енергозбереження потребує на-

багато більше інвестиційних ресурсів, ніж переведення виробниц-

тва на альтернативні енергоносії. Це не значить, що у цих випадках 

впроваджувати енергозберігаючу політику не потрібно, але її мо-
жна відкласти на певний час або збільшити період її реалізації. В 

Україні склалися сприятливі умови для розвитку альтернативної 

енергетики.  
Теоретично загальний річний енергетичний потенціал віднов-

лювальних джерел становить 98 млн т у. п., що станом на 2010 р. 

складає більше 50 % загального енергоспоживання (табл. 5.1). 

Найперспективнішими напрямами виробництва альтернативної 
енергії в Україні, згідно з табл. 5.1, є теплова біоенергетика, геоте-

рмальна теплоенергетика, енергетика довкілля.  

0,60% 0,70% 0,90% 0,90% 0,70% 0,70% 1,00% 0,70% 0,50%

1,10% 1,20%
1,30% 1,10% 1,20% 1,20%
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0,10% 0,10%
0,10%
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Гідроенергетика Енергія біопалива та відходи

Вітрова та сонячна енергія
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Таблиця 5.1 

Потенціал відновлювальних джерел енергії [8] 

Напрями освоєння ВДЕ 

Річний технічно-досяжний  
енергетичний потенціал 

млрд кВт×год млн т у. п. 

Вітроенергетика 79,8 28,0 

Сонячна енергетика, 
в тому числі 

38,2 6,0 

 – електрична 5,7 2,0 

 – теплова 32,5 4,0 

Мала гідроенергетика 8,6 3,0 

Біоенергетика, 
в тому числі: 

178 31,0 

 – електрична  27 10,3 

 – теплова  151 20,7 

Геотермальна теплова енергетика 97,6 12,0 

Енергетика довкілля 146,3 18,0 

Загальні обсяги заміщення традиційних 
ПЕР 

548,5 98,0 

 
Важливим новим критерієм оцінки економічного розвитку 

країн є частка енергії, що вироблена з альтернативних та поновлю-

вальних джерел. У розвинутих країнах частка альтернативних і по-

новлювальних джерел варіюється у широкому діапазоні і стано-
вить від 0,7 % у Великобританії до 64,5 % у Ісландії. Під енергети-

кою довкілля розуміють тепловий потенціал повітря, води ти ґру-

нту, теплова біоенергетика – виробництво тепла шляхом отри-
мання біогазу, спалювання соломи та розкладання інших біоресурсів. 

Зважаючи на аграрну спрямованість економіки України і зна-

чну кількість органічних відходів, використання біоресурсів для 
отримання тепла є перспективним напрямом. Загальні обсяги за-

міщення традиційних ПЕР складають 548,5 млрд кВт×год, частка 

біоенергетики у загальному обсязі енергетичного потенціалу скла-

дає 33 %, потенціал сонячної енергії ‒ 7 %. Виробництво електро-
енергії від сонця і малих ГЕС є менш перспективним, але також 

заслуговує на увагу. Відходи біомаси − це цінна сировина для ха-

рчової, хімічної, переробної, легкої промисловості та в системах 
біоконверсії.  
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Використовувати відходи біомаси як пальне потрібно досить 

активно. Насамперед зацікавлення викликають котельні устано-
вки, що дозволяють високопродуктивно спалювати біомасу і отри-

мувати теплову енергію. Слід враховувати, що у процесі господар-

ської діяльності велика кількість біомаси залишається невикорис-

таною. Так, при заготівлі деревини та її переробці з відходами 
втрачається близько 50 % біомаси. Тому впровадження установок 

із використанням біомаси найбільш ефективне саме біля центрів її 

переробки.  
До основних джерел біомаси належать:  

− відходи тваринництва; 

− рослинні залишки сільськогосподарського виробництва – 

солома, листя, стружка (три тони соломи по теплотворній здатно-
сті еквівалентні тисячі кубічних метрів природного газу); 

− тверді побутові відходи комунального господарства міст; 

− промислові відходи і побутові відходи міст 
Відходи тваринництва є одним з найперспективніших джерел 

отримання енергії шляхом анаеробного бродіння в біореакторах. 

Вони є у будь-якому агропромисловому господарстві, не вимага-
ють попередньої обробки і сортування, їх легко транспортувати. 

Потенціал відходів тваринництва для їхнього використання у сис-

темах біоконверсії згідно енергозбереження в Україні значний і 

складає 1,3 млн т у. п. на рік згідно з табл. 5.2.  
Основну частину цієї енергії (більше 90 %) може дати переро-

бка органічних відходів від великої рогатої худоби. При цьому 

отриманий біогаз має найбільшу нижчу теплоту згорання – 23 
МДж/м3. Звичайно, це значення нижче за теплоту згорання приро-

дного газу, що в середньому складає 30−40 МДж/м3. Але біогаз як 

суміш газів може підлягати очищенню від баластових домішок і 
тоді теплота згорання його може значно збільшитися. Не меншою 

перспективою володіє і органіка, отримана від птахів і свиней. Для 

машинобудівних підприємств, що мають на балансі власні підсо-

бні господарства, переробка відходів і отримання палива для пот-
реб цих підсобних господарств є питанням перспективним і акту-

альним. Головною перешкодою у впроваджені біогазових техно-

логій є значна вартість біогазових установок і примхливість про-
цесу біоконверсії.  
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Таблиця 5.2 

Енергетичний потенціал відходів тваринницького комплексу 

України станом на 2007 р.  
 
 

Джерело від-
ходів 

Вихід  
відходів, 
106 т/рік 

Вихід  
біогазу,  

109 м3/рік 

Нижча 
теплота 
згорання 

Qн
р, МДж/м3 

Енергетичний 
потенціал  
відходів, 

млн т у. п./ рік 

Велика ро-
гата худоба 

58,4 1,46 23 1,144 

Свині 4,79 0,124 21 0,088 

Птахи 2,8 0,11 21 0,079 

Всього 65,99 1,694 - 1,311 

* складено автором підрозділу за [2] 
 

Основними проблемами розвитку альтернативної енергетики 

в Україні залишаються: 
− обмеженість коштів для фінансування проектів розробки, 

проектування та реалізації переходу промисловості від традицій-

них джерел до альтернативних; 

− психологічне тяжіння споживачів і інвесторів до традицій-
них ПЕР;  

− недовіра до стабільності і якості альтернативних енергети-

чних ресурсів;  
− високі початкові капітальні витрати на впровадження цих 

ресурсів у виробництво і побут;  

− недостатня кількість наукових розробок переоснащення 
виробництва із врахуванням природно-екологічних та технологіч-

них особливостей України; 

− недосконалість нормативної бази для стимулювання та фі-

нансування розвитку альтернативних та відновлювальних джерел; 
− відсутність методології вибору серед альтернативних варі-

антів енергозабезпечення із врахуванням економічного, техніч-

ного, екологічного і соціального стану підприємства.  
Для збільшення в енергобалансі України відновлювальних і 

альтернативних джерел необхідно зосередити увагу на таких інно-

ваційних напрямах [2; 4; 3; 7]:  
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− будівництво біогазових комплексів для утилізації органіч-

них відходів промислових підприємств і комунальних стоків; 
− створення мережі підприємств із переробки та сортування 

сміття; 

− регенерація земель існуючих сміттєзвалищ, виробництво те-

плової і електричної енергії в когенераційних і тригенераційних 
установках з метану, утвореного на звалищах; 

− розширення використання геотермальної і сонячної енергії 

для отримання тепла і електрики; 
− використання енергії невеликих річок для будівництва міні-ГЕС; 

− збільшення використання потенціалу довкілля, застосу-

вання теплових насосів типу «вода−вода», «вода−повітря» для 

опалення приміщень; 
− утилізація тепла стічних вод міста і використання його у по-

бутовому і промисловому опаленні;  

− розширення сфери використання вітрогенераторів у райо-
нах, де це є ефективним. 

Розглядаючи питання енергетичної безпеки національних 

економік в умовах посилення екологічних вимог, необхідно звер-
нути увагу на підписання Кіотського протоколу у грудні 1997 р. та 

Паризької кліматичної угоди підписаної у 2015 р., яка повинна 

прийти на заміну Кіотського протоколу у 2020 році. Обидві угоди 

зобов’язують країни світу скоротити викиди парникових газів. Ук-
раїна входить у двадцятку найбільших забруднювачів парнико-

вими газами, тому екологічна складова процесу енергозбереження 

є не менш важливою, ніж енергетична. Глобальні проблеми еколо-
гії гостро проявилися наприкінці 80-х рр. ХХ сторіччя.  

Робота промислових підприємств супроводжується негатив-

ним впливом на навколишнє середовище, що обумовлене викидами: 
− великої кількості вуглекислого газу, що є основним факто-

ром виникнення парникового ефекту; 

− кислотних оксидів, що є причиною виникнення так званих 

«кислотних дощів»; 
− золи, пилу, канцерогенних речовин; 

− тепловим забрудненням атмосфери; 

− забрудненням ґрунту, підземних і поверхневих вод; 
− споживанням великої кількості води, кисню і інших ресурсів; 
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− викидами мінералізованих стічних вод.  

Економія однієї тони умовного палива приводить до змен-
шення викиду 1,6−3,1 тони СО2 та центнерів інших викидів 

(табл. 5.3).  

Таблиця 5.3  

Індекси шкідливих викидів під час згоряння палива,  

кг/ т у. п. [5] 

Паливо СО2 SО2 NOx 

Буре вугілля 3 100 36 5−8 

Кам’яне вугілля 2 800 40 9−12 

Мазут 2 200 15−30 5−7 

Солярка 2 150 8 30−40 

Бензин 2 100 - 15−25 

Газ 1 600 - 3−6 

 

А зменшення викидів в атмосферу приводить до зменшення 
виплат за викиди та покращення екологічної ситуації. Загальна 

стратегія заміни природного газу вугіллям власного видобутку за 

екологічністю є гіршим варіантом, тому що при спалюванні однієї 

тони умовного палива у перерахунку на вугілля виділиться в атмо-
сферу на 1 200 кг більше вуглекислого газу, ніж при спалюванні 

природного газу. 

Але, враховуючи наявність власних родовищ вугілля і тенде-
нцію до енергозбереження, така диверсифікація джерел є виправ-

даною. Жодна країна світу не будує свою енергетичну стратегію 

на імпортованому паливі, а в Україні виникла ситуація, коли об-

сяги споживання імпортованого газу (13 288 тис. т нафтового ек-
вівалента у 2015 р.) співрозмірні з споживанням власного вугілля 

(17 423 тис. т. нафтового еквівалента) [6]. Така ситуація порушує 

енергетичну безпеку країни. Для вирішення цієї ситуації потрібно 
проводити політику переходу на власні джерела з одночасними 

жорсткими вимогами до енергозбереження у промисловості та у побуті.  

Енергетична безпека є важливою складовою національної без-
пеки, необхідною умовою розвитку держави. У сучасному розу-

мінні гарантування енергетичної безпеки ‒ це досягнення стану 
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технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та еко-

логічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами еко-
номіки і соціальної сфери країни, а також створення умов для фо-

рмування і реалізації політики захисту національних інтересів у 

сфері енергетики [9]. 

Серед вітчизняних секторів найбільше споживання енергети-
чних ресурсів у машинобудуванні, хімічній промисловості та ме-

талургії. Для збільшення рентабельності господарювання машино-

будівні підприємства змушені вести ретельний моніторинг рівня 
споживання енергетичних ресурсів щодо визначення пріоритет-

них шляхів розвитку та зменшення енергоємності.  

Машинобудівні підприємства за металоємністю поділяють на 

важке, загальне, середнє та точне машинобудування. Найбільш 
енергоємні виробництва металургійного, гірничо-шахтного і буро-

вого устаткування розміщене, в основному, у Донецькому і При-

дніпровському економічному районах. 
До машинобудування належать 365 промислових підприємств 

і 57 науково-дослідних організацій, темпи обсягів зростання сек-

тору в останні роки стабільні і сягають до 30 % на рік [1]. Енерго-
ємність валового продукту у машинобудуванні повинна зменшу-

ватися при зростаючих обсягах виробництва. Досягнути прогнозо-

ваних показників можливо лише шляхом впровадження нових та 

вдосконаленням існуючих енергозберігаючих технологій, перехо-
дом на альтернативні та відновлювальні джерела енергопостачання.  

Сучасний стан вітчизняного ринку альтернативних енергоре-

сурсів має такі характеристики: 
- частка енергоспоживання в енергетичному балансі Укра-

їни за рахунок відновлювальних джерел за 2007–2015 рр. незначна 

і сумарно не перевищує 3 % . 
– технічно досяжні обсяги заміщення традиційних енергоно-

сіїв відновлювальними джерелами надзвичайно великі. Енергети-

чний потенціал ВДЕ складає 548,5 млрд кВт×год, що у 2,5 рази 

більше за річні обсяги виробництва електричної енергії; 
– Україна має один з найбільших у світі потенціал енергозбе-

реження. Прогнозований у 2030 р. технічний потенціал енергозбе-

реження складе 198,1 млн т у. п., а структурний потенціал – 120,3 
млн т у. п. 
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Означені характеристики вітчизняного ринку альтернативних 

енергоресурсів свідчать про необхідність докорінного переосмис-
лення стратегії енергоспоживання. Основним напрямом розвитку 

сучасних промислових підприємств є орієнтація на енергозбере-

ження, підвищення енергоефективності і екологічності виробниц-

тва. Зміна стратегії енергоспоживання вимагає значних вкладень 
коштів. Інвестиційний процес підвищення енергоефективності 

підприємства потребує детального опрацювання і зваженого прий-

няття рішення. Розгляд всієї сукупності існуючих технологій ене-
ргозбереження потрібно розглядати з позицій технічної, економіч-

ної, екологічної, виробничої і соціальної доцільності для підприємства. 

Реалізація політики енергозбереження повинна ґрунтуватися 

на результатах енергетичних обстежень підприємства. Таке обсте-
ження нами запропоновано у [2] називати «економіко-енергетичне 

обстеження» і направлено на виявлення шляхів зменшення спожи-

вання енергоносіїв. Реалізація даного обстеження повинна почи-
натися з оцінювання ефективності енергоспоживання промисло-

вого підприємства, дослідження фінансового стану підприємства, 

його інвестиційних можливостей та особливостей фінансування 
енергозберігаючих заходів без чого неможливо зробити комплек-

сний висновок про можливість енергозбереження на конкретному 

підприємстві.  
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5.2. Аналізування тенденцій інноваційного розвитку  

підприємницьких систем на ринку торговельного обладнання 

 
В умовах світової економічної інтеграції важливе місце в на-

ціональній та світовій економіці посідає торгівля. Вона є невід’єм-

ною складовою розвитку економічних відносин та відіграє роль 

посередника між виробником та споживачем. У свою чергу, роз-
виток торгівлі нерозривно пов’язаний із упровадженням інновацій 

у виробництві торговельного обладнання. Тому дослідження осно-

вних тенденцій розвитку підприємницьких систем на ринку торго-
вельного обладнання в останні роки набуває особливої актуальності. 

Проаналізувавши підходи науковців до комплексного марке-

тингового аналізу і прогнозування розвитку промислового ринку 
[3; 6; 7], а також враховуючи особливості ринку торговельного об-

ладнання, детерміновано п’ять основних напрямів, відповідно до 

яких передбачається оцінювання досліджуваного ринку: 1) аналіз 

історії розвитку ринку торговельного обладнання; 2) дослідження 
структурних елементів ринку; 3) оцінювання експортної орієнтації 

та імпортної залежності ринку, визначення місткості ринку; 4) ана-

ліз конкурентного середовища на ринку торговельного облад-
нання; 5) аналіз інновацій у сфері торговельного обладнання. 

Досліджуючи історію розвитку вітчизняного ринку торговель-

ного обладнання, потрібно відмітити, що шлях розвитку, який за-

хідні виробники торговельного обладнання проходили протягом 
50–60-х рр., вітчизняний ринок торговельного обладнання, «про-

скочив» у гранично стислі терміни 10–20 років. Із появою сучас-
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