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ПІДВиЩЕННя ЕфЕКТиВНОСТІ ДІяЛьНОСТІ ПІДПРиЄМСТВА  
ШЛяХОМ ВиКОРиСТАННя АЛьТЕРНАТиВНиХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІї

Теплюк М.А., Пузько С.Г. Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом викорис-
тання альтернативних джерел енергії. в умовах системного скорочення запасів вуглеводневого палива 
та тиску з боку експортерів нафти і природного газу на імпортерів енергоресурсів для досягнення політич-
них цілей питання забезпечення енергетичної безпеки актуалізується. енергетична безпека є складовою 
частиною економічної безпеки, саме тому підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом ви-
користання альтернативних джерел енергії є досить актуальною проблемою. розглянуто сукупність теоре-
тико-методичних аспектів забезпечення підвищення ефективності діяльності підприємства. для досягнення 
поставленої мети було поставлено та вирішено такі завдання: визначено сутність та складники ефективності 
діяльності підприємства; розглянуто методичні підходи до визначення ефективності діяльності підприєм-
ства; з’ясовано шляхи забезпечення ефективності діяльності підприємства; визначено ключові стратегічні 
напрями підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Ключові слова: ефективність, результативність, бізнес та підприємництво, управління ресурсами, від-
новлювані джерела енергії, забезпечення конкурентоспроможності.

Теплюк М.А., Пузько С.Г. Повышение эффективности деятельности предприятия путем исполь-
зования альтернативных источников энергии. в условиях системного сокращения запасов углеводород-
ного топлива и давления со стороны экспортеров нефти и природного газа на импортеров энергоресурсов 
для достижения политических целей вопросы обеспечения энергетической безопасности актуализируются. 
Энергетическая безопасность является составной частью экономической безопасности, поэтому повыше-
ние эффективности деятельности предприятия путем использования альтернативных источников энергии 
является весьма актуальной проблемой. рассмотрена совокупность теоретико-методических аспектов обе-
спечения повышения эффективности деятельности предприятия. для достижения поставленной цели были 
поставлены и решены следующие задачи: определены ключевые составляющие эффективности деятельно-
сти предприятия; рассмотрены методические подходы к определению эффективности деятельности пред-
приятия; идентифицированы пути обеспечения эффективности деятельности предприятия; произведено 
оценивание повышения эффективности деятельности предприятия энергетического сектора; определены 
ключевые стратегические направления повышения эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: эффективность, результативность, бизнес и предпринимательство, управление ресур-
сами, возобновляемые источники энергии, обеспечение конкурентоспособности.

Tepliuk Maria, Puzko Serhii. Improving the efficiency of the company through the use of alternative 
ener gy sources. In the context of a systematic reduction of hydrocarbon reserves and pressure from oil and natural 
gas exporters on energy importers to achieve political goals, the issue of energy security is urgent. Energy security 
is an integral part of economic security, which is why improving the efficiency of an enterprise through the use 
of alternative energy sources is a rather urgent issue. To extend the theoretical and methodological foundations of 
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enterprise resource management, there was investigated the correlation between the economic essence category of 
"resources" and concepts such as strategic resources, resource potential, resource support, the necessity of allocating 
resources to traditional, intellectual and competence formed elemental structure of the resource portfolio. Methodi-
cal approach of resources supplying management in economic activities according to upgraded adaptive model and 
implemented functional management subsystem was improved. The set of theoretical and methodological aspects 
of ensuring the efficiency of the enterprise is considered. To achieve this goal, the following tasks have been set and 
solved: the nature and components of the enterprise's efficiency have been determined; methodical approaches to 
determining the effectiveness of the enterprise; ways of ensuring the efficiency of the enterprise's activity have been 
clarified; efficiency of the enterprise activity is evaluated; the key strategic directions of increase of efficiency of 
activity of the enterprise are defined. The analytical evaluation was held about the current state, dynamics, problems, 
prospects and potential of Ukraine. The approach was proposed the to develop a system of effective provisioning 
of the company, carried out to the industry and tested to determine the effectiveness of the proposed measures. 
The essence and constituents of efficiency of activity of the enterprise are defined, and also methodical approaches 
to determination of efficiency of activity of the enterprise are considered. The company was diagnosed and the ef-
ficiency of JSC with foreign investments "Gaztransit" was evaluated.

Key words: efficiency, business and entrepreneurship, resource management, renewable energy, competitiveness.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. сучасні умови розвитку економіки вима-
гають підвищення ефективності всіх напрямів діяль-
ності підприємств, освоєння нових технологій, пошуку 
резервів зниження витрат і забезпечення якості вико-
нуваних робіт. у зв’язку із цим підвищуються вимоги 
до ефективності діяльності підприємства. інстру-
ментальна база підвищення ефективності допомагає 
вирішити проблему впливу процесів поточної і фінан-
сово-інвестиційної діяльності підприємства на оцінку 
результату її господарювання. Підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства, або ефективності біз-
несу, є першочерговим завданням менеджменту будь-
якого економічного суб’єкта, що функціонує в умовах 
ринку. вирішення даного завдання безпосередньо 
пов’язане із забезпеченням виконання прийнятих стра-
тегічних планів розвитку підприємства. Провідними 
чинниками економічного зростання та підвищення 
ефективності промислових підприємств є зниження 
витрат, збільшення конкурентоспроможності і стійке 
положення на ринку. виникає потреба в розробленні 
нових підходів до управління, які забезпечують сталий 
розвиток і функціонування господарюючих суб’єктів 
та підвищують їхню ефективність.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. Питання 
підвищення ефективності діяльності підприємства 
розглянуто у працях вітчизняних дослідників, зокрема: 
т.М. берідзе, д.с. букрєєвої, М.а. йохни, л.а. ліго-
ненко, і.і. новаківського, н.в. Прилепи, л.в. Фролової, 
М.а. теплюк та ін. Проте аналіз основних досліджень 
і публікацій із даної проблеми показав, що питання 
підвищення ефективності діяльності підприємства 
потребує постійного вдосконалення та адаптації відпо-
відно до сучасних економічних вимог.

Постановка завдання дослідження. зазначимо, 
що підвищення ефективності діяльності підприємства, 
або ефективності бізнесу, є першочерговим завданням 
менеджменту будь-якого економічного суб’єкта, що 
функціонує в умовах ринку. вирішення даного завдання 
безпосередньо пов’язане із забезпеченням виконання 
прийнятих стратегічних планів розвитку підприєм-
ства. Провідними чинниками економічного зростання 

та підвищення ефективності промислових підприємств 
є зниження витрат, збільшення конкурентоспромож-
ності і стійке положення на ринку. в умовах високої 
невизначеності зовнішнього середовища необхідне 
розроблення принципово нових підходів до управління 
підприємством та підвищення якості прийнятих управ-
лінських рішень. виникає потреба у розробленні нових 
підходів до управління, які забезпечують сталий розви-
ток і функціонування господарюючих суб’єктів та під-
вищують їхню ефективність. одним із таких підходів є 
розроблення бізнес-проєкту з упровадження нової тех-
нології у виробничу діяльність підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. Глобальний світовий тренд останніх років – оста-
точне розуміння необхідності переходу на відновлювані 
джерела енергії. Якщо ще в 2000-х роках це здавалося 
віддаленим майбутнім, то в кінці 2010 р. у міжнародних 
політичних і бізнес-колах з’явилося розуміння перспек-
тиви цього тренда на найближчі десятиліття. серед прі-
оритетів міжнародного економічного співробітництва 
у сфері відновлюваної енергетики – забезпечення інсти-
туційної підтримки розвитку виробництва відновлюва-
ної енергетики, розроблення й упровадження «зелених» 
тарифів, пільг і економічних стимулів, принципів енер-
гоефективності та енергозбереження. великого зна-
чення набуває інституційна підтримка розвитку саме 
енергетичної інфраструктури, транспортування і тран-
зиту, зберігання та раціонального використання віднов-
люваних енергетичних ресурсів. використання віднов-
люваних джерел енергії в енергетиці різних країн світу 
викликано такими причинами, як: забезпечення енерге-
тичної безпеки; зниження шкідливого впливу традицій-
них електростанцій на навколишнє середовище; завою-
вання світових ринків обладнанням для нетрадиційної 
енергетики; збереження запасів власних енергоресурсів; 
збільшення споживання сировини для неенергетичного 
використання вуглеводнів [2].

на думку багатьох видатних учених, саме спалю-
вання нафти, газу і вугілля призводить до парникового 
ефекту, який викликає підвищення середньої темпе-
ратури і стрімке зростання викидів парникових газів. 
у зв’язку із цим розвиток відновлюваної енергетики 
знижує ризики викидів вуглекислого газу і пов’язані із 
цим інші екологічні ризики, а отже, сприяє вирішенню 
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проблеми глобального потепління. за останні кілька 
років поновлювані джерела енергії зарекомендували 
себе як один із найбільш економічних способів сучас-
ного виробництва електроенергії по всьому світу, 
а їх прискорене впровадження в країнах, що розвива-
ються, розширює доступ до енергоресурсів, поліпшує 
здоров’я і добробут населення, створює робочі місця 
і є рушійною силою економічного зростання.

розвиток відновлюваної енергетики в xxI ст. стає 
стратегічним пріоритетом модернізації світового енер-
гетичного ринку, що сприяє вирішенню проблеми 
глобального потепління, знижує ризики викидів со2 
і пов’язані із цим ризики збільшення кліматичних 
біженців, затоплення прибережних територій країн 
світу, а отже, зменшує ризики голоду, поширення бід-
ності серед населення землі. саме 2018 р. аналітики 
визначають як ще один рекордний рік для відновлюва-
них джерел енергії, який характеризується найбільшим 
збільшенням потужності вде, зменшенням витрат, 
збільшенням інвестицій і нових досягнень у сфері тех-
нологій. дані табл. 1 показують збільшення зростання 
відновлюваних джерел енергії в різних регіонах світу.

однак позитивним є той факт, що глобальна потуж-
ність відновлюваних джерел енергії за 2018 р. збіль-
шилася до 178 Гвт. багато країн інвестує в поновлю-
вані джерела енергії. наприклад, на китай, Європу 
і сШа припадає майже 75% світових інвестицій у від-
новлювану енергію і паливо, значні інвестиції про-
демонстрували й ринки країн, що розвиваються [5]. 

корпоративний сектор також приймає рішення в галузі 
відновлюваних джерел енергії, чому сприяє значне 
скорочення витрат на відновлювану енергію.

окрім того, ринкові та політичні умови зробили від-
новлювані джерела енергії конкурентоспроможними 
і привабливими джерелами енергії (рис. 1). також 
у країні розроблена кліматична політика, яка спрямо-
вана на забезпечення енергетичних потреб за рахунок 
відновлюваних джерел енергії: до 2030 р. – понад 50%, 
а до 2050 р. – 100% [3]. на думку експертів, темпи 
зростання використання відновлюваних джерел енергії 
в данії свідчать про те, що цілі будуть досягнуті значно 
раніше. згідно з поточними прогнозами, у 2020 р. від-
новлюваних джерел енергії, включаючи вітер, сонячну 
енергію та біомасу, буде достатньо для задоволення 
понад 80% попиту на електроенергію в країні.

у всьому світі енергія вітру стрімко стає зрілою 
і конкурентоспроможною технологією. так, у 2016 р. 
за встановленою потужністю вітрової енергії лідерами 
серед країн були китай, сШа, німеччина, індія, іспа-
нія і великобританія, а серед регіонів за цим показни-
ком лідирували Європа (34,4%), східна азія (34,6%) 
і Північна америка (20,2%) [2]. у 2017 р. китай увів 
додаткові 19 Гвт потужності вітру і зберігає свою без-
перечну позицію найбільшого виробника у світі на 
ринку вітрової енергії із загальною акумульованою 
потужністю вітру 188 Гвт.

водночас деякі з основних китайських виробни-
ків вітряних турбін, такі як Goldwind, United Power 

таблиця 1
частка відновлюваної енергії у виробництві електроенергії в регіонах світу за 2005–2018 рр., %
Регіони світу 2005 2010 2018 Приріст, 2018 р. / 2010 р.

африка 16,9 17,4 18,9 1,5
азія 13,9 16,1 20,3 4,2
снд 18 16,7 16,1 -0,6
Європа 20,1 25,7 34,2 8,5
латинська америка 59,3 57,7 52,4 -5,3
близький схід 4,3 2,0 2,2 0,2
Північна америка 24,0 25,8 27,7 1,9
тихоокеанський регіон 17,9 18,6 25,0 6,4

Джерело: складено за [4; 5]
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Рис. 1. Використання альтернативних джерел електроенергії за країнами – лідерами світу в 2018 р.
Джерело: складено за [6]
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і Envision Energy, також входять у десятку найкращих 
виробників вітряних турбін у світі. також найбіль-
шими виробниками енергії вітру є такі країни, як сШа 
(89 Гвт), німеччина (56 Гвт), індія (32,9 Гвт) вели-
кобританія (17,9 Гвт), бразилія (12,8 Гвт) і Франція 
(13,8 Гвт) (табл. 2).

згідно з даними досліджень [3-5], україна займає 
29-е місце в рейтингу країн, що володіють ресурсами 
для впровадження альтернативних джерел енергії. 
При цьому міжнародні експерти оцінюють потенційні 
потужності країни в 17 Гвт. на жаль, протягом дов-
гого часу урядові структури і громадськість приділяли 
вде недостатньо уваги, причиною чого була потужна 
енергетична система, що дісталася країні після роз-
валу срср і включає у себе низку енергогенеруючих 
об’єктів, чиї потужності були надмірними порівняно 
з внутрішнім споживанням електроенергії.

у 2018 р. нкрекП установила «зелений» тариф 
для 202 об’єктів електроенергетики, що виробляють 
електричну енергію з альтернативних джерел енергії. 
Приріст установленої потужності об’єктів електро-
енергетики, що виробляють електричну енергію з аль-
тернативних джерел енергії, за підсумками 2018 р. 
збільшився більше ніж у 2,8 рази порівняно з 2017 р. 
загальна встановлена потужність об’єктів електро-
енергетики, що виробляють електричну енергію 
з альтернативних джерел енергії та яким установлено 
«зелений» тариф, порівняно з 2017 р. збільшилася на 
742,5 Мвт (з яких вес – 67,7 Мвт, сес – 646,4 Мвт, 

біомаса/біогаз – 24,4 Мвт, мікро-, міні- та малі гідро-
електростанції – 4 Мвт) та становить 2 117,2 Мвт [6].

загальна встановлена потужність генеруючих уста-
новок приватних домогосподарств зросла у три рази – 
з 51 Мвт станом на кінець 2017 р. до 157 Мвт напри-
кінці 2018 р. [5]. виробництво електричної енергії за 
2018 р. об’єктами електроенергетики, яким установ-
лено «зелений» тариф, порівняно з 2017 р. збільши-
лося на 691 млн. квт·год, або на 33%, та становить 
2 777,3 млн. квт·год (або 1,9% від обсягів виробництва 
електричної енергії електростанціями, які входять до 
оес україни). відповідно до статистичних форм звіт-
ності нкрекП за 2018 р., топ-50 найбільших об’єктів 
електроенергетики, що виробляють електричну енергію 
з вде та яким встановлено «зелений» тариф, відпустили 
в оре 2,2 млрд. квт·год на загальну суму 10,5 млрд. грн, 
що становить приблизно 80% від усієї електроенергії, 
виробленої з вде. середньозважений «зелений» тариф 
для топ-50 найбільших виробників становив 487 коп./
квт·год (без Пдв). Фінансовий результат до оподатку-
вання становив 3,4 млрд. грн, у тому числі 471 млн. грн 
податку на прибуток [4]. динаміку об’єктів відновлюва-
ної енергетики україни наведено на рис. 2.

на нашу думку, ми повинні забезпечити виживання 
найбільш уразливих мешканців планети і захист еко-
систем та біологічного різноманіття. клімат змінюється 
багато в чому внаслідок викидів в атмосферу продук-
тів згорання викопних видів палива, хоча є й інші важ-
ливі причини. щоб зупинити зміну клімату, ми повинні 

таблиця 2
Топ-10 найбільших країн – виробників вітрової енергії  

за сукупною встановленою потужністю до кінця 2017 р., %
Ранг Країна Встановлено до кінця 2017 р. (МВт) частка на світовому ринку, %

1 китай 188,392 35
2 сШа 89,077 17
3 німеччина 56,132 10
4 індія 32,848 6
5 іспанія 23,170 4
6 великобританія 18,872 3
7 Франція 13,759 3
8 бразилія 12,763 2
9 канада 12,239 2
10 італія 9,479 2

Джерело: складено за [6; 7]
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Рис. 2.Динаміка об’єктів відновлюваної електроенергетики в Україні
Джерело: складено за [6]
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скоротити споживання цих видів палива, насичених 
вуглецем. відновлювані джерела енергії можуть і пови-
нні стати центральним елементом цього плану.

Переваги поновлюваних джерел енергії численні та 
очевидні, однак настільки ж численні й очевидні пере-
шкоди до їх упровадження. сформовані ринкові струк-
тури, нерозуміння принципів дії нових технологій, засно-
ваних на відновлюваних джерелах енергії, утруднений 
доступ до фінансування і його висока вартість, неадек-
ватні механізми регулювання, відсутність системи вина-
город за компенсацію забруднення викопними видами 
палива (наприклад, викидів в атмосферу вуглецю і міс-
цевих забруднюючих речовини), невелика місткість рин-
ків і політична невизначеність – усі ці чинники зіграли 
свою роль у стримуванні використання відновлюваних 
джерел енергії. «зелений» тариф в україні застосову-
ється до електроенергії, яка отримана від сонячних елек-
тростанцій, вітрогенераторів, малих (малопотужних) 
гідроелектростанцій, а також за допомогою біопалива.

«зелений» тариф на електроенергію – це не тільки 
економічний, а й політичний інструмент, головна мета 
якого – стимулювати активне впровадження альтер-
нативних технологій генерації електроенергії за раху-
нок використання відновлюваних (природних) дже-
рел: випромінювання сонця, енергії вітру і припливів, 
а також переробки біомаси. «зелений» тариф в укра-
їні – це ще один крок у забезпеченні енергонезалежності 
держави, яка змушена купувати нафту і природний газ.

доцільно зазначити, що незалежно від країни впро-
вадження «зеленого» тарифу, можна виділити три 
основні чинники:

– держава гарантує підключення виробника до 
загальної мережі (в україні держава гарантує викупову-
вати всю вироблену «зелену» електрику без обмежень);

– держава встановлює ціну на «зелений» тариф 
і зобов’язується викуповувати вироблену електрику 
з використанням спеціального підвищувального кое-
фіцієнта. Якщо проаналізувати розміри «зеленого» 
тарифу в україні, то його значення жорстко прив’язане 
до євро (на нього не впливає інфляція), а за своїм роз-
міром він є одним із найвищих в Європі;

– велика тривалість дії «зеленого» тарифу. в укра-
їні законодавчо закріплено дію «зеленого» тарифу до 
2030 р. [1-4].

«зелений» тариф на електрику – це ефективний 
метод залучення інвестицій в альтернативну енерге-
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тику. за рахунок високих закупівельних цін і тривалої 
дії «зеленого» тарифу інвестор не тільки гарантує собі 
повернення вкладених коштів, а й отримання прибутку.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. сутність 
ефективності діяльності підприємства зводиться до 
досягнення максимального рівня використання тру-
дових, матеріальних, виробничих ресурсів для отри-
мання прибутку за відповідний період, що є метою 
діяльності підприємства та відповідає інтересам влас-
ників підприємства. ефективність діяльності може 
бути економічною, зовнішньою, внутрішньою, ста-
тистичною, динамічною, але всі складники ефектив-
ності діяльності підприємства в кінцевому підсумку 
характеризують рівень віддачі ресурсів та їхню при-
бутковість. економічний складник використання від-
новлюваних джерел енергії має ключове значення для 
розуміння їхньої потенційної ролі в енергетиці, а також 
темпів і вартості підвищення конкурентоспроможності 
енергетики на міжнародному ринку. Цінова конкурен-
тоспроможність відновлюваних джерел енергії нині 
досягла історичного максимуму. за наявності гарної 
ресурсної бази та структури витрат енергія біомаси, 
води, геотермальних джерел та вітру тепер може бути 
перетворена на електроенергію на конкурентоспро-
можних умовах порівняно з використанням викопних 
видів палива. кожен вид відновлюваних джерел енергії 
має свої нюанси під час підключення до системи елек-
тропостачання, однак принцип у всіх випадках один 
і той же: для задоволення щодня мінливого попиту 
буде потрібний набір різних технологій виробництва 
в різних місцях. енергія води, біомаси, геотермальних 
джерел та концентрована сонячна енергія в акумулято-
рах теплової енергії є базовими, або контрольованими, 
технологіями і не представляють ніяких особливих 
проблем для функціонування мереж.

отже, настав час скористатися наданими природою 
можливостями і прискорити поширення відновлюва-
них джерел енергії для досягнення наших спільних 
цілей, які передбачають наявність безпечної, надійної, 
недорогої і екологічно сталої енергії. використання 
відновлюваної енергетики, зокрема вітрової, є актуаль-
ним питанням для Прат з іноземними інвестиціями 
«Газтранзит», що дасть змогу підприємству поліпшити 
фінансовий стан, підвищити конкурентоспроможність 
та зменшити свій вплив на екологічну систему україни.
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