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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ  ЕНЕРГЕТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ 

 

Відповідно до державної програми підтримки альтернативної енергетики, 

будь-який власник приватного будинку може стати виробником і продавцем 

електрики, одержуваного з енергії сонця, вітру, води і біомаси.  Українці, як 

показує статистика, в більшості випадків вибирають фотоелектричні системи.  З 

квітня 2019 року максимальна дозволена потужність для фотоелектричних 

установок під "зелений" тариф становить 50 кВт.  Обов'язковою вимогою до 

приватних сонячним станціям комерційного типу є розміщення фотомодулів на 

капітальних спорудах. Ускладнилася і процедура оформлення "зеленого" 

тарифу: тепер додатково потрібно відвідати архітектора району, державні 

органи з будівництва  та державного реєстратора. 

 50-кіловатна фотоелектрична система повністю забезпечує 

домогосподарство безкоштовної електроенергією.  При середньому місячному 

споживанні 300 кВт-год економія складе близько 5112 грн в рік.  Залежно від 

регіону України річна генерація установки досягає 54632 - 64498 кВт-год на 

рік.  Без урахування власного споживання, втрат вироблення, викликаних 

перегрівом і зносом сонячних батарей, після вирахування податків щорічний 

валовий дохід може складати до 8630 євро (дані наведені на червень 2019 року).  

Для енергетичного бізнесу перевагами будівництва СЕС є: екологічність;  

можливість поєднувати енергобізнес з фермерством;  економія на власному 

споживанні; висока прибутковість; низькі операційні витрати; швидка 

окупність;  вигідний "зелений тариф".  В Україні діють особливі фінансові 
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умови, коли держава зобов'язується викуповувати у населення і підприємств 

"сонячну" електроенергію за завищеною ціною.  Для дахових СЕС, введених в 

експлуатацію до кінця 2019, тариф становить 16 євроцентів за кВт-год, для 

наземних - 15. Виплати відбуваються в гривні за середньозваженим курсом.  

Термін дії зеленого тарифу закріплений законом до 2030 року.  З 1 січня 2020 

року в Україні почнуть проходити "зелені" аукціони - торги, в ході яких 

власники СЕС будуть конкурувати один з одним за державну підтримку 

шляхом пропозиції найменшої ціни на електрику. На початок квітня 2019 року 

домашні СЕС в Україні використовували 8850 домогосподарств загальною 

потужністю 190 МВт. 

 Промислова фотоелектрична установка під ключ потужністю 1 МВт 

орієнтовно коштує 754 409,50 $, або 0,72 $ за кожен ват встановленої 

потужності.  Сума податку на додану вартість становить 125 734,92 $.  На 

інвертори і панелі, як правило, припадає 40-50% всієї вартості проекту.  На 

конструкції і кріплення йде приблизно 10-15% загальної суми, ще 10-15% на 

монтажні роботи.  Важливою цінової складової є витрати на приєднання до 

електромереж, тому при складанні індивідуальної кошторису обов'язково 

враховуються характеристики точки приєднання, віддаленість ЛЕП від 

планованого об'єкта. 

За перший рік експлуатації станція виробить 1 358 330 кВт-год.  З 

урахуванням, що власне споживання установки 8 760 кВт-год, чиста вироблена 

електроенергія на продаж складе 1 349 570 кВт-год.  При діючому "зелений" 

тариф 0,15 євро (без ПДВ) за кожен кіловат сума доходу від продажу 

електроенергії досягне 242 922,60 євро.  Після вирахування витрат на 

утримання штату (директора, охоронця, інженера, бухгалтера), амортизацію і 

податків залишиться 219 430,03 євро.  Таким чином, інвестиції можуть 

повернутися протягом двох з половиною - трьох років.  Дані наведені для 

Миколаївській області.  В інших регіонах України показники вироблення 

можуть бути нижче, а терміни окупності більше.  
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25 квітня 2019 року парламент проголосував за зміни до закону «Про 

альтернативні джерела енергії».  В одній з правок йдеться, що за «зеленим»  

тарифом можна продавати лише ту енергію, яка: 

 • генерується станціями приватних господарств потужністю не вище 50 

кВт; 

 • виробляється сонячними панелями, встановленими на дахах та / або 

фасадах будівель та інших капітальних споруд. 

 З одного боку новий закон дозволяє збільшити максимальну потужність 

приватних СЕС з 30 до 50 кВт, а з іншого - забороняє використовувати каркаси 

з панелями на землі.  Він почне діяти з 1 січня 2020 року, але сонячних 

установок, введених в експлуатацію до цієї дати, закон не торкнеться.  

Ускладниться реєстрація справжніх приватних СЕС.  «Можливість монтувати 

сонячні панелі на земельних ділянках залишається.  Але металоконструкції, на 

яких це буде зроблено, доведеться реєструвати як капітальні споруди». 

Таким чином,  будувати СЕС в Україні  вигідно, але для приватних осіб це 

скоро можна буде робити тільки на дахах їх споруд.  А будівництво СЕС на 

землі і відповідно електроенергія, яка  ними виробляється буде купуватися 

абсолютно за іншими тарифами ніж та, яка вироблена СЕС, які розміщені на 

дахах.  Однозначно вигідніше будувати СЕС на дахах будинків, але так ви не 

зможете поставити багато потужності, максимально дозволена потужність для 

приватників це 50 кВт, але для такої потужності потрібно приблизно 340 кв.м.  

розгорнутих на південь, що в свою чергу для приватних осіб фактично 

нездійсненне завдання.   
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗШИРЕННЯ РИНКІВ 

ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА-СУБ’ЄКТА ЗЕД 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі все більша кількість підприємств 

розуміють необхідність перспективного управління діяльністю на основі наукової 

методології передбачення її перспектив та тенденцій розвитку. Ефективним 

інструментом перспективного управління діяльністю компанії є розробка 

стратегії. Орієнтація на довгострокове перебування на міжнародних ринках 

національних підприємств вимагає стратегічного підходу до міжнародної 

маркетингової діяльності і стає першочерговим завданням менеджменту ЗЕД 

підприємств. З приводу забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства-суб’єкта ЗЕД актуальним стає утримання наявних ринкових позицій 

та пошук нових можливостей, що сприятиме розширенню ринків збуту та 

зростанню економічної ефективності.  

Метою даного дослідження є розроблення науково-методичних положень та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо розробки та реалізації стратегії 

розширення зовнішніх ринків збуту підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Під стратегією розширення зовнішніх ринків 

розуміють узагальнюючу модель дій, які потрібні для досягнення визначених 

цілей шляхом координації і розподілу його ресурсів, формування системи 


