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У статті наведено розроблений механізм розвитку альтернативних джерел енергії України,
який дозволить, використовуючи дієві існуючі, а також новітні, диференційовані за ресурсною та
видовою ознаками інструменти і важелі впливу, значно збільшити обсяг інвестиційних ресурсів, що
спрямовуються для розвитку інноваційних технологій виробництва альтернативних джерел енергії.
Запропоновано поряд з існуючими потужностями, нові майданчики забезпечення інноваційноінвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії для національної економіки –
індустріальні парки. Визначено, що вигоди для учасників індустріальних парків – мінімізація витрат
133

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020, № 4

MistseVvropiZaObsiagamiImportovanoiOrganichnoiProduktsiiTa2-geM
(Accessed:
23.08 2020) [in Ukrainian].
20. Ukraina eksportuie orhanichnoi produktsii vtrychi bilshe za obsiahy
vnutrishnoho rynku [Ukraine exports three times more organic products than its domestic
market]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/ (Accessed: 23.08
2020) [in Ukrainian].
21. Orhanichna Ukraina v infohrafitsi [Organic Ukraine in infographics].
URL:https://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-vinfografike/#/ (Accessed: 23.08 2020) [in Ukrainian].

http://efm.vsau.org/

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020, № 4

матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування
господарської діяльності, можливість отримання послуг, пов’язаних із забезпеченням господарської
діяльності, від керуючої компанії; для держави і місцевих громад – створення робочих місць,
активізація господарської діяльності та забезпечення соціально-економічного розвитку відповідних
територій. Обґрунтовано, що реалізація проєктів розвитку альтернативних джерел енергії на
території індустріальних парків, як про це переконливо свідчить і наявний вітчизняний і особливо
зарубіжний досвід, має низку переваг, у тому числі, довгострокових інвестиційних. Водночас,
реалізація зазначених проєктів потребує залучення значних інвестиційних ресурсів на стадії
проєктування, створення та впровадження. Визначено, що у цьому контексті доречним є залучення
потужних інноваційно-інвестиційних корпорацій, які працюють на світовому ринку
альтернативної енергетики, а відповідно і забезпечення сприятливого інвестиційного клімату
територій розташування парків та сприятливих умов для ведення бізнесу.
Ключові слова: інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, альтернативні джерела
енергії, індустріальні парки, інноваційні проєкти, пільгове кредитування, інноваційні ваучери.
Рис.: 4. Літ.: 14.

MECHANISM FOR ENSURING INNOVATION AND INVESTMENT
ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE SOURCES OF
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The article presents a developed mechanism for the development of alternative energy sources in
Ukraine, which will, using effective existing, as well as new, differentiated by resource and species
characteristics and levers, significantly increase investment resources for the development of innovative
technologies for alternative energy sources. Along with the existing capacities, new platforms for innovation
and investment activities in the development of alternative energy sources for the national economy industrial parks - are proposed. It is determined that the benefits for participants of industrial parks minimization of material, financial, labor and time resources required to start a business, the ability to obtain
services related to the provision of economic activities from the management company; for the state and
local communities - job creation, intensification of economic activity and ensuring the socio-economic
development of the respective territories. It is substantiated that the implementation of projects for the
development of alternative energy sources in industrial parks, as evidenced by the existing domestic and
especially foreign experience, has a number of advantages, including long-term investment. At the same time,
the implementation of these projects requires the involvement of significant investment resources at the stage
of design, creation and implementation. It is determined that in this context it is appropriate to attract
powerful innovation and investment corporations operating in the global market of alternative energy, and
thus ensure a favorable investment climate in the areas of parks and favorable conditions for doing business.
Key words: investments, innovation and investment activity, alternative energy sources,
industrial parks, innovative projects, preferential crediting, innovation vouchers.
Fig.: 4. Lit.: 14.
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В статье приведено разработаный механизм развития альтернативных источников
энергии Украины, который позволит, используя действенные существующие, а также новые,
дифференцированные по ресурсным и видовым признакам инструменты и рычаги влияния,
значительно увеличить объем инвестиционных ресурсов, направляемых для развития
инновационных технологий производства альтернативных источников энергии. Предложено
наряду с существующими мощностями, новые площадки обеспечения инновационноинвестиционной деятельности в развитии альтернативных источников энергии для
национальной экономики - индустриальные парки. Определено, что выгоды для участников
индустриальных парков - минимизация затрат материальных, финансовых, трудовых и
временных ресурсов, необходимых для начала хозяйственной деятельности, возможность
получения услуг, связанных с обеспечением хозяйственной деятельности, от управляющей
компании; для государства и местных общин - создание рабочих мест, активизация
хозяйственной
деятельности
и
обеспечения
социально-экономического
развития
соответствующих территорий. Обосновано, что реализация проектов развития
альтернативных источников энергии на территории индустриальных парков, как об этом
убедительно свидетельствует и имеющийся отечественный и особенно зарубежный опыт,
имеет ряд преимуществ, в том числе, долгосрочных инвестиционных. В то же время, реализация
указанных проектов требует привлечения значительных инвестиционных ресурсов на стадии
проектирования, создания и внедрения. Определено, что в данном контексте уместно
привлечение мощных инновационно-инвестиционных корпораций, работающих на мировом рынке
альтернативной энергетики, а соответственно и обеспечения благоприятного инвестиционного
климата территорий расположения парков и благоприятных условий для ведения бизнеса.
Ключевые
слова:
инвестиции,
инновационно-инвестиционная
деятельность,
альтернативные источники энергии, индустриальные парки, инновационные проекты, льготное
кредитование, инновационные ваучеры.
Рис.: 4. Лит.: 14.

Постановка проблеми. Розвиток альтернативної енергетики в Україні є
надзвичайно важливим із погляду забезпечення енергетичної незалежності,
імпортозаміщення, екологогічної та економічної безпеки країни та вимагає
вирішення технологічних завдань, прийняття та уніфікації законодавчих актів,
забезпечення державної фінансової підтримки проєктів, а також обґрунтування
питань, пов’язаних із аналізом ресурсів національної економіки для розвитку
виробництва енергії з різних видів альтернативних джерел. Крім того, інноваційноінвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії та використанні
наявного потенціалу має не лише внутрішнє, а й значне міжнародне значення як
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вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату, посилення енергетичної
безпеки Європи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам енергетичної безпеки
та інноваційно-інвестиційного розвитку альтернативних джерел енергії присвячені
праці вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких варто виділити роботи
Г. Гелетухи [1], І. Гончарук[2, 4], Т. Ємчик [3], Г. Калетніка [3] та ін. Проте,
незважаючи на значні досягнення в цій сфері, існує низка невирішених наукових та
практичних завдань, зокрема узагальнення та ефективної імплементації в умовах
національної економіки світового досвіду інноваційно-інвестиційної діяльності для
розвитку альтернативних джерел енергії, формування дієвого механізму інноваційноінвестиційного розвитку альтернативної енергетики в Україні та ін.
Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування розробленого
механізму розвитку альтернативних джерел енергії, який дозволить значно
збільшити обсяг інвестиційних ресурсів, що спрямовуються для розвитку
інноваційних технологій виробництва альтернативних джерел енергії.
Виклад основного матеріалу. Узагальнений зарубіжний досвід щодо
розвитку альтернативних джерел енергії, трансформований через реалії розвитку
альтернативної енергетики в нашій країні та наявний ресурсний потенціал, дозволяє
сформувати низку рекомендацій щодо імплементації передових зарубіжних
практик, механізму та інструментів забезпечення інноваційно-інвестиційної
діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії (АДЕ) для України [5].
Доволі наочно існуючий лаг між фактичним використанням енергії з
альтернативних джерел та потужним потенціалом країни демонструє порівняння з
аналогічними показниками щодо частки альтернативної енергії в системах опалення
та охолодження країн ЄС у 2018 році (рис. 1).
Швеція
Фінляндія
Данія
Португалія
Кіпр
Австрія
Словенія
Румунія
Франція
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Угорщина
Польща
Словаччина
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Бельгія
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8%
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8%
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6%

41%
37%
37%
34%
34%
33%
32%
30%

47%
46%

56%
55%
54%

65%

Рис. 1. Частка енергії з альтернативних джерел в системах опалення та
охолодження країн ЄС та України у 2018 році
Джерело: адаптовано автором за даними [6]
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Рис. 2. Кількість новостворених індустріальних парків в Україні,
2014–2020 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [8]

Індустріальний парк (ІП), відповідно до Закону України «Про індустріальні
парки» [7] – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої
учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної
промисловості; науково-дослідну (науково-технічну) діяльність; діяльність у сфері
інформації і телекомунікацій. ІП створюється на період не менше 30 років. Що
стосується земельної ділянки, на якій створюється індустріальний парк, то згідно
із Законом [7], парк може бути розміщено на одній або декількох суміжних
земельних ділянках, але землі ІП мають належати до земель промисловості, площа
парку може становити від 15 до 700 га. Земельні ділянки державної та комунальної
власності в межах ІП можуть бути відчужені керуючій компанії та учасникам з
урахуванням вимог законодавства. На час включення ІП до Реєстру в його межах
повинен бути відсутній цілісний майновий комплекс, що дає змогу здійснювати
виробництво продукції.
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У середньому в ЄС частка АДЕ в системах опалення та охолодження зросла до
21% (порівняно з 14% у 2014 році) і продовжує підвищуватися. Найкращі за цим
показником здобутки мають Швеція, Латвія, Фінляндія, Естонія, де частка АДЕ
складає більше 50%. Водночас варто зазначити, що останніми в цьому рейтингу
країнами ЄС, показники яких дорівнюють чи нижчі за український, (8%) є країни,
що мають ресурсний потенціал АДЕ в рази менший, ніж в Україні. Крім того, в
Україні він представлений за усіма видами альтернативних джерел (сонячна,
вітрова, енергія біомаси, геотермальна та ін.), а в цих країнах, як правило, спектр
звужений до 1–2 джерел. Загалом відновлюване тепло в ЄС на більш ніж 80%
виробляється з біомаси та біогазу. Решта джерел – це теплові насоси, сонячне тепло
і тепло з побутових відходів.
На наш погляд, поряд з існуючими потужностями, новими майданчиками
забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних
джерел енергії для національної економіки мають стати індустріальні парки, яких
наразі в Україні нараховується 43 одиниці (рис. 2.).
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Ініціаторами створення ІП можуть бути органи державної влади щодо
земельної ділянки державної власності; органи місцевого самоврядування щодо
земельної ділянки комунальної власності; юридичні або фізичні особи – власники
земельної ділянки приватної власності; юридичні або фізичні особи – орендарі
земельної ділянки щодо земель державної, комунальної та приватної власності.
Учасниками ІП можуть бути суб’єкти господарювання, зареєстровані на території
адміністративно-територіальної одиниці України, у межах якої розташований ІП [5].
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року [9]
одним із пріоритетних напрямів розвитку регіонів визначено створення
регіональної мережі індустріальних парків і надання державної підтримки суб’єктам,
які створюють такі парки.
Вигоди для учасників індустріальних парків очевидні – це мінімізація витрат
матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для
започаткування господарської діяльності, можливість отримання послуг,
пов’язаних із забезпеченням господарської діяльності, від керівної компанії.
Вигоди для держави і місцевих громад – створення робочих місць, активізація
господарської діяльності та забезпечення соціально-економічного розвитку
відповідних територій. Як видно з рис. 3., найбільше індустріальних парків
створено у Київській та Львівській областях, а у Запорізькій, Луганській,
Рівненській, Харківській, Херсонській та Чернігівській вони взагалі відсутні [5].
Фінансування розвитку інфраструктури індустріальних парків, включених у
Реєстр, а також створення умов для їх функціонування, можливе за рахунок коштів
ДФРР, що передбачено статтею 241 Бюджетного кодексу України. У 2016–2019 рр.
за даними ДФРР [10] було профінансовано лише 4 проєкти регіонального розвитку,
пов’язані з індустріальними парками на суму 4,35 млн грн у 2016 році (3 проєкти);
5,175 млн грн у 2018–2019 роках (1 проєкт). На вебпорталі ДФРР розміщено
інформацію стосовно ще п’яти проєктів облаштування індустріальних парків,
реалізацію яких заплановано впродовж 2019–2020 років, їхнє фінансування
передбачається за кошти ДФРР на суму близько 75 млн грн. Крім коштів ДФРР,
можливим є фінансування роботи щодо підключення індустріальних парків до
зовнішніх інфраструктурних мереж за рахунок коштів субвенції на створення
інфраструктури ОТГ, секторальної підтримки за рахунок коштів ЄС [10].
За результатами дослідження встановлено, що наразі лише в статутній та
проєктній документації 10 із зареєстрованих індустріальних парків мають місце
проєкти розвитку альтернативних джерел енергії. Це такі ІП: «Нововолинськ» та
«Екотехнопарк «Волинь» (Волинська область); «Павлоград» (Дніпропетровська
область); «Лиманський», «Техносіті» (Донецька область); «Перший український
індустріальний парк», «Мироцьке» (Київська область); «Славута» (Хмельницька
область); «Свема» (Сумська область), «BIONIC HILL» (м. Київ).
Зокрема, перший в Україні успішно реалізований проєкт компанії UDP
Renewables у галузі альтернативної енергетики в інвестиційному парку «Перший
український індустріальний парк» – Димерська СЕС-1. Це найбільша сонячна
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Рис. 3. Індустріальні парки в Україні у розрізі регіонів
Джерело: адаптовано автором за [8]

Безумовно, реалізація проєктів розвитку альтернативних джерел енергії на
території індустріальних парків, як про це переконливо свідчить і наявний
вітчизняний і особливо зарубіжний досвід, має низку переваг, у т.ч. довгострокових
інвестиційних. Водночас, реалізація таких проєктів потребує залучення значних
інвестиційних ресурсів на стадії проєктування, створення та впровадження. У
цьому контексті доречним є залучення потужних інноваційно-інвестиційних
корпорацій, які працюють на світовому ринку альтернативної енергетики, а
відповідно і забезпечення сприятливого інвестиційного клімату територій
розташування парків та сприятливих умов для ведення бізнесу. На жаль, наразі
існує низка проблем, які під силу вирішити як державним органам управління
шляхом реалізації інвестиційної політики та політики регіонального розвитку так і
місцевим органам самоврядування, від ініціативності, відповідальності та
прозорості яких багато в чому залежить рішення інвесторів щодо конкретних
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електростанція Київської області. До енергосистеми країни у серпні 2017 року було
підключено першу чергу цієї СЕС потужністю 6 МВт, яка складається з 22200
сонячних модулів [8]. У 2018 році мали бути завершені три наступні черги, але
будівництво триває. Загальна потужність Димерської СЕС-1 в майбутньому має
досягнути 50 МВт, що відповідає 5% потужності типового блоку атомної
електростанції [5].
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проєктів на території [5]. Як приклад – опубліковані результати робочих поїздок та
моніторингу індустріальних парків компанія EVON [11], у яких зазначається, що
дуже багато (до 30%) індустріальних парків не працюють через непродуманий
вибір земельних ділянок, на яких потім планується розміщення індустріальних
парків. Як правило, до цього призводить недалекоглядність місцевої громади та
обласної влади, які виділяють ділянки під індустріальні парки.
Що ж стосується основних можливих форм державної підтримки
забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних
джерел енергії загалом та на території індустріальних парків зокрема, то до них, на
наш погляд, варто віднести:
 фінансування проєктів регіонального розвитку, що спрямовані на розвиток
альтернативних джерел енергії на території ІП, які в т.ч. передбачають облаштування
ІП, під’єднання ІП до зовнішніх мереж інженерно-транспортної інфраструктури за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (за умови
співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 % від їхньої кошторисної вартості);
 субвенції на формування інфраструктури ОТГ;
 встановлення стимулюючого рівня ставок місцевих податків, надання
пільг (на землю, її оренду, нерухомість);
 ввезення основних засобів для проєктів розвитку АДЕ без сплати ввізного
мита (відповідно до статті 287 Митного кодексу України);
 продовження практики «зелених тарифів»;
 спрощення процедур підключення незалежних виробників теплової
енергії з відновлюваних джерел до централізованого теплопостачання;
 впровадження процедур фінансової підтримки пільгового кредитування
суб’єктів господарювання та домогосподарств, які впроваджують комерційні та
індивідуальні проєкти розвитку альтернативної енергетики;
 впровадження конкурентних процедур надання державної підтримки
суб’єктам господарювання для забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку
альтернативних джерел енергії [5].
Щодо останньої пропозиції потрібно зазначити, що в ЄС широко
використовується підхід до надання державної підтримки виробникам електричної
енергії з відновлюваних джерел енергії на конкурентних засадах, а саме шляхом
запровадження аукціонів [12]. Конкурентні процедури допомагають встановити
рівень витрат, які готовий понести інвестор, забезпечивши йому привабливі
економічні умови повернення інвестицій, суспільству – прозорі та об’єктивні умови
для визначення одержувачів державної підтримки, споживачам – прийнятні ціни.
Необхідний новий механізм, який дозволив би, використовуючи дієві існуючі
інструменти і важелі впливу, значно збільшити обсяг інвестиційних ресурсів, що
спрямовуються на розвиток інноваційних технологій виробництва АДЕ (рис. 4.).
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Принципи

Керуюча підсистема

- централізації;
- управління;
- своєчасності;
- координації;
- законності;
- комплексності;
- доцільності

Забезпечення стійкого розвитку альтернативних джерел енергії шляхом ефективної інноваційно-інвестиційної діяльності

Функції
- прогнозування;
- планування;
- координація;
- регулювання;
- моніторинг;
- мотивація;
- контроль.

Інструменти
екологічні нормативи та пільги; ліміти;
коефіцієнти та індикатори; екологічні податки
та збори; екологічні програми та проєкти;
бюджети; державні та недержавні джерела
фінансування.

- нормативно-правові;
- організаційні;
- аналітичні;
- економічні;
- фінансові.

Суб’єкти регулювання

Об’єкти регулювання

Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України; Міністерство енергетики та захисту довкілля
України; державні муніципальні органи влади; державні та недержавні комітети з охорони
навколишнього середовища, економічної політики та регіонального розвитку; керівники
підприємств та відповідальні посадовці; громадські організації; населення.

Аналіз взаємодії виділених
підсистем

Інформаційно-методичний
супровід

Методи

- економічна підсистема;
-екологічна підсистема
- соціальна підсистема;
- інноваційна підсистема;
- інвестиційна підсистема

Формування вимог інноваційноінвестиційного забезпечення

- суб’єкти господарювання
передбачені чинним
законодавством України, їх
поведінка та діяльність

Керована
підсистема

Мета

Інноваційно-інвестиційний розвиток
Інноваційний розвиток технологій виробництва АДЕ за рахунок
фінансово-інвестиційного забезпечення

Формування раціональної та екологічно-збалансованої просторової структури виробництва
АДЕ; розвиток ефективних ресурсозберігаючих технологій; раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення соціально-економічного розвитку; досягнення
енергоефективності

Підвищення
енергоефективності

Результати взаємодії виділених підсистем

Збереження природних ресурсів

Соціально-економічний блок

Екологічний блок

Інноваційнотехнологічний блок

Рис. 4. Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку АДЕ
Джерело: розроблено автором [5].

Інвестиційнофінансовий блок
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Окремо варто зупинитися на фінансових механізмах забезпечення
інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії.
Фінансування заходів енергоефективності та розвитку альтернативних джерел
енергії в Україні знаходиться на етапі становлення. Особливо це стосується пошуку
та впровадження відповідних механізмів для модернізації будівель житлового та
громадського секторів. Енергомодернізація житлового та громадського фонду має
більше 50% потенціалу скорочення витрат енергоресурсів та, відповідно, більшу
інвестиційну потребу. Однак, більшу частку наявного фінансування проєктів
енергоефективності, які формуються за рахунок коштів міжнародних фінансових
організацій та донорів на більш ніж 80%, становлять проєкти модернізації систем
теплопостачання [5].
Таким чином, при фінансуванні проєктів в Україні виникає суттєвий
дисбаланс між наявним та потрібним фінансуванням. Незважаючи на значну
кількість проєктів інвестування енергоефективності та розвитку альтернативних
джерел енергії в Україні за рахунком міжнародних джерел, потреба у
фінансуванні, що складає 51 млрд дол. США, перевищує бюджет поточних
програм із фінансування (200 млн дол. США) у 255 разів. Така ситуація склалася
через відсутність координації між усіма учасниками ринку (державою, місцевою
владою, донорами та інвесторами), недосконале законодавство, відносну
легкість фінансування виробників енергії відносно до споживачів. Водночас
варто зазначити, що левова частка такого фінансування спрямовується саме на
програми енергоефективності, а не на розвиток альтернативних джерел енергії.
Серед основних програм фінансової підтримки населення та муніципалітетів у
здійсненні програм енергоефективності варто виділити основні: програма «Теплі
кредити», «IQ Energy», державне кредитування, програма «Енергозбереження»,
місцеві програми та програми комерційних банків [5].
За опитуванням домогосподарств України в рамках проєкту Світового
Банку, 44% респондентів не інвестують в енергоефективність через нестачу
коштів, а згідно з опитуванням населення в рамках проєкту USAID
«Муніципальна енергетична реформа», 89% українців готові інвестувати в
енергоефективність та розвиток альтернативних джерел енергії. Для 81%
респондентів мотивацією інвестування є зменшення енергозалежності України,
для 76% – зменшення витрат на оплату комунальних послуг. Отже, за наявної
готовності домогосподарств до впровадження інновацій основною перешкодою є
відсутність фінансових ресурсів. Відповідно, враховуючи досвід реалізації
проєктів з енергоефективності, вважаємо за доцільне запропонувати
впровадження програм безвідсоткових кредитів населенню під встановлення
індивідуальних установок з виробництва альтернативної енергетики
домогосподарствами. На наш погляд, з огляду на ресурсний потенціал сонячної
енергетики та суттєве зростання кількості домогосподарств, що встановлюють
індивідуальні установки для виробництва сонячної енергії впродовж останніх
декількох років (детально у попередньому розділі дослідження), а також
потенціалу виробництва енергії з біомаси, насамперед на інвестиційну підтримку
таких проєктів розвитку альтернативних джерел енергії для домогосподарств має
бути спрямована увага на національному рівні. Сприяє цьому і постійне зниження

142

http://efm.vsau.org/

143

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020, № 4

цін на сонячні панелі та їх монтаж в Україні [5]. Так, за даними порталу Джоуль
[13], якщо у 2014 році вартість індивідуальної 10-ти кіловатної сонячної станції
для домогосподарства становила біля 18 тис. дол. США, то у 2020 році аналогічна
станція коштує у 2 рази дешевше. Вартість індивідуальної сонячної станції
включає вартість таких складових: сонячні панелі (50–60% вартості); інвертор
(14–18%); система кріплень (11–16%); матеріали для електромонтажу, монтажу,
захисту та комутації (4–9%); монтажні роботи, транспорт/доставка/відрядження
монтажників (7–15%); двонаправлений лічильник (2–3%).
Останні чотири роки ціни на сонячні панелі постійно падають: з 0,69 дол/Вт
до 0,37 дол/Вт, тобто на 53% менше ніж у попередні роки. Причому, 0,37 дол/Вт
– це середня ціна. Найдешевші моделі доступні менш ніж 0,3 дол/Вт. Лише за
2019 рік ціни на сонячні батареї знизилися на 25%, що зумовлено зниженням
вартості панелей у Китаї; скасуванням ПДВ на імпорт панелей в Україну;
покращенням логістики постачання в Україну та підвищенням конкуренції між
компаніями, які здійснюють монтаж в Україні, а відповідно і зменшенням цін на
монтажні роботи. Варто зазначити, що станом на травень 2020 року такі послуги
на ринку альтернативної енергетики України надають 84 компанії, а перелік
зарубіжних виробників сонячних панелей, що пропонуються для встановлення
становить понад 50 одиниць. Актуальний рейтинг сонячних панелей в Україні,
який розраховується автоматично на основі кількості дилерів бренду, кількості
збудованих станцій на панелях конкретного бренду, наявності офіційних
дистриб’юторів та відгуків інсталяторів та клієнтів, доступний споживачам на
порталі Джоуль [13].
Потрібно зазначити, що в Україні вже існує успішна практика пільгового
фінансування
інноваційного
розвитку
альтернативної
енергетики
домогосподарствами, але вона поодинока і територіально локалізована. Так,
наприклад, у Житомирській області місцевий бюджет повертає 20% вартості
будівництва сонячної електростанції; у Львівській області місцевий бюджет
повертає від 5 до 20% річних за кредитами, залученими на будівництво сонячних
електростанцій.
Що стосується пільгового кредитування, то відповідна програма
запроваджена Укргазбанком, але вона не може бути визнана як «суто
безвідсоткова» або повністю пільгова, адже згідно з умовами цієї програми сплата
відсотків за кредитом перекладається на підприємство, що здійснює монтаж
обладнання. Тому використання такого пільгового кредиту домогосподарством
автоматично збільшує для нього базову вартість станції на 10–15% порівняно з
купівлею без кредиту.
Новітнім фінансовим інструментом забезпечення інноваційноінвестиційного розвитку альтернативних джерел енергії є інноваційні ваучери,
орієнтовані на підтримку вітчизняних компаній, які працюють у сфері
кліматичних інновацій. Ваучери започатковані в рамках програми ЄБРР «Центр
передачі технологій і фінансів у сфері зміни клімату» (FINTECC) за
фінансування Європейського Союзу. Потенційно ваучерами можуть
користуватись різні компанії – від розробників кліматичних технологій до тих,
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хто прагне їх використати для скорочення свого впливу на довкілля чи
скорочення витрат енергії.
Відповідно до даних Bloomberg, у 2016 році глобальні інвестиції у стійкий
розвиток збільшились на більш ніж 2 трлн дол. США і досягли 8,7 трлн дол.
США. Як свідчить звіт IFC, до 2030 року загальний обсяг можливостей для
кліматично «розумних» інвестицій на ринках, що розвиваються, становитиме
23 трлн дол. США. При цьому, на країни Східної Європи, де одним із найбільших
ринків є Україна, припадає 665 млрд дол. США інвестиційних можливостей [5].
За допомогою Програми Інноваційних Ваучерів [14] ЄБРР планує
підтримати українські компанії, покращити умови для розвитку та впровадження
кліматичних технологій. Наразі ЄБРР пропонує ваучери двох категорій: звичайні ваучери на суму до 20 тис. євро; - мега-ваучери на суму до 50 тис. євро
– для компаній із проєктами, що мають потенціал стати проривними, які на ціле
покоління випереджають своїх конкурентів, та демонструють потенціал і
спроможність отримати значні результати в плані впровадження кліматичних
інновацій.
Компанії, які хочуть отримати фінансування для своїх проєктів через
Інноваційні Ваучери, подають свої проєкти на конкурс. Проєкти оцінюються
експертами програми і найкращі отримують фінансову підтримку. Отримати
ваучери можливо лише на засадах співфінансування – вони покривають більшу
частину витрат на впровадження інновацій, у той час як компанія, що отримує
інноваційний ваучер, також здійснює частину необхідних інвестицій.
У рамках програми кліматичними технологіями вважаються будь-які
технології, котрі: - зменшують використання викопного палива і заощаджують
енергію; - збільшують рівень використання відновлюваних джерел енергії; знижують викиди закису азоту або метану від сільськогосподарських процесів; полегшують адаптацію до змін клімату; - іншим чином зменшують викиди
парникових газів [5].
Висновки. Отже, запропонований механізм розвитку альтернативних
джерел енергії України містить новітні, диференційовані за ресурсною та видовою
ознаками, а також кінцевими набувачами вигід від його імплементації,
інструменти інноваційного та інвестиційного розвитку альтернативної енергетики
в Україні. Зокрема, організаційними інструментами є індустріальні парки,
фінансовими – пільгове кредитування суб’єктів господарювання та
домогосподарств, що використовують інноваційні технології самостійного
енергозабезпечення (повного або часткового) з використанням альтернативних
джерел енергії; інноваційні ваучери, які дозволяють на конкурентних засадах
здійснити безповоротне залучення міжнародних фінансових ресурсів для
фінансування інноваційних проєктів у сфері альтернативної енергетики за умови
дольового інвестування проєкту сторонами.
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У статті окреслено роль ринку зерна, здійснено оцінку його стану, виявлено тенденції
функціонування та розроблено нові наукові підходи щодо стратегічних напрямів
удосконалення та розвитку ринку зерна, що сприятиме подоланню інформаційної асиметрії
ринкового середовища. Відмічено, що ринок зерна формує основу продовольчої безпеки
держави та суттєво впливає на рівень життя населення, тому якісні й кількісні показники
його стану, тенденції розвитку мають стратегічне значення для усієї національної
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