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REALIZATION OF THE MODEL OF SOCIAL-ORIENTED ENTERPRISE ON THE 

EXAMPLE OF A SOLAR POWER PLANT 
 
Головним завданням даного дослідження є визначення доцільності будівництва сонячної 
електростанції на основі моделі соціально-орієнтованого підприємництва. 
Модель соціально-орієнтованого підприємництва являється одним з видів соціального 
підприємства, суть якого полягає у взаємодії місцевої влади, населення і соціально-
орієнтованого підприємства задля соціально-економічного зростання громади. 
Залежно від потужності інверторів досліджуємо електропанелі 15 кВт*год і 30 кВт*год. 
Відповідно до цього залежить кількість електропанелей, які необхідно встановити, щоб 
забезпечити електроенергією досліджуваний населений пункт – село Погреби Броварського 
району Київської області. 
Дохід від реалізації даного проекту отримуємо з двох джерел. По-перше, це зекономлені 
кошти, які нам необхідно було заплатити, якби ми купували електроенергію в держави. По-
друге, це кошти, які нам платить держава за придбану у нас електроенергію на основі 
«зеленого тарифу». 
Джерела фінансування проекту розглядаються наступні: кожен будинок пропорційно до 
середнього показника споживання електроенергії платить за встановлення електропанелей; 
продавець електропанелей в розстрочку встановлює обладнання, а погашення відбувається 
по мірі оплати державою купленою електроенергії на основі «зеленого тарифу». Також 
розглядається комбінований варіант, який більш доцільним, тому що пришвидшується 
термін окупності проекту, не впливає сильно негативно на економічний добробут 
населення, відповідає принципу парципативності моделі соціально-орієнтованого 
підприємництва. 
 
The main task of this study is to determine the feasibility of building a solar power plant based on 
the model of social-oriented entrepreneurship. 
The model of social-oriented entrepreneurship is one of the types of social enterprise, the essence of 
which is the interaction of local authorities, the population and social-oriented enterprise for the 
socio-economic development of the community. 
Depending on the power of the inverters, we investigate electric panels 15 kWh and 30 kWh. This 
affects how much we need to install electrical panels to provide electricity to the locality – the 
village of Pogreby of the Brovary district of the Kyiv region. 
Receiving income from the implementation of this project comes from two sources. Firstly, it is the 
saving money that we could pay the state for electricity consumed. Secondly, it is the money that the 
state pays for the energy purchased from us on the basis of the «green tariff». 



Sources of financing for the project are considered as follows: each house in proportion to the 
average consumption of electricity pays for installing electric panels; the seller of electric panels 
installs equipment in installments, and repayment occurs as the state purchases electric energy on 
the basis of the «green tariff». Also, a combined option is considered, which is more expedient, 
because the payback period of the project is accelerating, does not significantly affect the economic 
well-being of the population, and is in line with the principle of participatory nature of the model of 
social-oriented entrepreneurship.  
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Актуальність. Питання соціально-економічного розвитку жителів України стоїть дуже гостро. 

Депресивність регіонів, занепад і зникнення сіл і міст – це звичайне явище в наш час. Лише в період 2005-2015 
років зникло 174 села [1]. Це спричиняється безробіттям, низькою заробітною платнею, відсутністю необхідної 
соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади тощо), дефіцитним місцевим бюджетом в цих 
населених пунктах та інше. Як результат, жителі сіл, які занепадають, переїжджають жити в міста чи села, що 
мають хороші темпи розвитку та гідні умови життя. Модель соціально-орієнтованого підприємництва, 
запропонована в статті, покликана сприяти розвитку населених пунктів завдяки створенню нових робочих 
місць, активізації діяльності населення та примноженню місцевих фінансів задля реалізації соціально значущих 
проектів. На прикладі сонячної електростанції розглядається можливість створення підприємства такої моделі в 
с.Погреби Броварського району. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До питання занепаду українського села зверталася велика 
кількість вітчизняних вчених-економістів, зокрема Саблук П.Т.[2], Шанін О.В.[3] та інші. Значний вклад в 
розвиток соціального підприємництва, що лежить в основі моделі соціально-орієнтованого підприємства, 
зробили такі дослідники як Грегорі Діз [4], Джил Кікал, Томас Лайонс [5] та інші.  

Метою статті є оцінка можливості створення соціально-орієнтованого підприємства на прикладі 
сонячної електростанції в с.Погреби Броварського району Київської області. 

Результати досліджень. Соціально-орієнтованим підприємством являється суб’єкт господарювання, 
який створюється громадою населеного пункту за рахунок їхній вкладів; у працевлаштуванні перевага 
надається місцевим жителям; весь прибуток (або майже весь) спрямовується в місцевий бюджет для 
фінансування соціально-економічних проектів [6]. Актуальність такої моделі підприємництва в Україні 
посилюється в міру погіршення соціально-економічного стану регіонів та занепаду віддалених від великих міст 
сіл і містечок. Спробуємо дослідити можливість створення соціально-орієнтованого підприємства в с.Погреби 
Броварського району на прикладі сонячної електростанції. 

Відновлювана енергетика зараз стає дуже популярною в усьому світі. Не виключенням являється і 
Україна, де створені певні умови для розвитку сонячних електростанцій. Зокрема, «зелений тариф» дозволяє 
споживачам не тільки економити завдяки сонячній енергетиці, але й заробляти. Однак спочатку необхідно 
зробити значну інвестицію у встановлення такої електростанції. На основі цих факторів, а також враховуючи, 
що тарифи на електроенергію щороку зростають, дослідимо доцільність встановлення сонячних 
електропанелей, які б забезпечували електроенергією весь населений пункт (с.Погреби Броварського району). 

Село Погреби знаходиться в передмісті столиці,  на північному сході від Києва. Станом на 01.10.2017 
року в населеному пункті зареєстровано 1300 житлових будинків [7]. Для спрощення розрахунків беремо 
усереднений показник по споживанню електроенергії. 

Дослідження, проведені автором, показують, що річне споживання електроенергії один будинком 
становить 4913 кВт*год. Тобто щоденно один будинок споживає 13,46 кВт*год електроенергії. Загальна 
потреба в електроенергії всіх 1300 будинків в рік становитиме 6 386 900 кВт*год. Враховуючи останні тарифи 
на електроенергію [8], згідно яких перші 100 кВт*год спожитих щомісяця коштують 0,9 грн за 1 кВт*год, решта 
спожитою електроенергії коштують 1,68 грн за 1 кВт*год, загальна річна вартість спожитою селом 
електроенергії становить 9 320 116 грн (Таблиця 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. 
Середньорічне споживання електроенергії в с. Погреби 

Місяць 
Загальне 

споживання, 
кВт*год 

Споживання 
електроенергії по 
0,9 грн/кВт*год, 

Споживання 
електроенергії по 
1,64 грн/кВт*год, 

кВт*год 

Вартість споживання 
електроенергії одним 

будинком, грн. 

Вартість споживання 
електроенергії всіма 
1300 будинками, грн. 

1 322 100 222 454.08 590304 

2 267 100 167 363.88 473044 

3 251 100 151 337.64 438932 

4 1000 100 900 1566 2035800 

5 645 100 545 983.8 1278940 

6 248 100 148 332.72 432536 

7 501 100 401 747.64 971932 

8 220 100 120 286.8 372840 

9 359 100 259 514.76 669188 

10 340 100 240 483.6 628680 

11 326 100 226 460.64 598832 

12 434 100 334 637.76 829088 

Разом 4913 1200 3713 7169.32 9 320 116 
Джерело: таблиця складена автором на основі власних розрахунків 

 
Зараз на українському ринку пропонуються різні варіанти сонячних електропанелей в залежності від 

потужності генерування ними електроенергії. Враховуючи середньоденне споживання електроенергії одним 
будинком, пропонуємо встановлення електропанелей потужністю 15 кВт*год, які будуть обслуговувати по 
одному будинку, або електропанелей потужністю 30 кВт*год, які будуть обслуговувати по два будинки. 
Залежно від цього, кількість необхідних електропанелей буде різна. В першому випадку нам необхідно буде 
1300 панелей, а в другому – 650. 

Розглянемо кожен варіант окремо. 
 
1. Встановлення електропанелей потужністю 15 кВт*год. 
Аналіз ринку сонячних електростанцій виявив, що середня вартість однієї сонячної електростанції 

потужністю 15 кВт*год становить 399 000 грн [9, 10, 11]. 
При генеруванні електроенергії сонячною електростанцією необхідно враховувати, що залежно від пір 

року генерується різна кількість електроенергії: найбільше весною-ранньою осінню, а найменше – взимку [9]. 
Залишки генерованої електроенергії на договірних відносинах можна продавати державі на основі 

«зеленого тарифу». Згідно з Постановою НКРЕКП від 29.09.2017 №1186, тариф на електричну енергію для 
приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з сонячного випромінювання з 01.01.2017 
року по 31.12.2019 рік становить 5,6165 грн./кВт*год без ПДВ або 6,7398 грн/кВт*год з ПДВ. 

Необхідно зазначити, що потенційна вигода від встановлення сонячної електростанції становить не 
тільки дохід від продажу «надлишків» електроенергії державі, але й суму зекономлених грошей, які 
домогосподарствам не потрібно платити державі за спожиту «традиційну» електричну енергію. В нашому 
випадку сума зекономлених коштів дорівнює 9 320 116 грн. 

Розрахунок доцільності обладнання кожного з 1300 будинків електричною станцією потужністю 15 
кВт*год представлено в таблиці 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. 
Розрахунок доцільності встановлення 1300 електростанцій потужністю 15 кВт*год 

Мі-
сяць 

Загальне 
спожи-

вання 1300 
будин-
ками, 
кВт*год 

Електрична 
енергія 

вироблена 1300 
сонячними 

електростанці-
ями, кВт*год 

"Надлиш-
ки на 

продаж", 
кВт*год 

Дохід від 
продажу 

"надлишків" 
грн 

Вартість 
споживання 
електроенер-
гії всіма 1300 
будинками, 

грн. 

Потенційна 
вигода, грн 

Вартість 
1300 

електри-
чних 

станцій, 
грн 

Термін 
повернен-

ня 
інвестицій, 

рік 

1 418600 592800 174200 1174073 590304 1764377.16 

2 347100 906100 559000 3767548 473044 4240592.2 

3 326300 1859000 1532700 10330091 438932 10769023.46 

4 1300000 2262000 962000 6483688 2035800 8519487.6 

5 838500 2639000 1800500 12135010 1278940 13413949.9 

6 322400 2561000 2238600 15087716 432536 15520252.28 

7 651300 2561000 1909700 12870996 971932 13842928.06 

8 286000 2379000 2093000 14106401 372840 14479241.4 

9 466700 1807000 1340300 9033354 669188 9702541.94 

10 442000 1365000 923000 6220835 628680 6849515.4 

11 423800 624000 200200 1349308 598832 1948139.96 

12 564200 585000 20800 140187.8 829088 969275.84     

Разом 6386900 20140900 13754000 92699209 9320116 102019325.2 518700000 5.1 
Джерело: таблиця складена автором на основі власних розрахунків 

 
Таким чином, встановивши 1300 сонячних інверторів для генерації електроенергії село зможе 

зекономити 9 320 116 грн., а також заробити на продажі «надлишків» генерованої енергії 92 699 209 грн. Це 
становить 102 019 325,2 грн. потенційного доходу. Закупівля і встановлення 1300 сонячних інверторів складає 
518 700 000 грн. Тобто термін окупності проекту становить 5.1 рік. 

 
2. Встановлення електропанелей потужністю 30 кВт*год. 
Середня вартість купівля і встановлення сонячної електростанції потужністю 30 кВт*год складає 663 000 

грн. Як зазначали вище, для забезпечення електроенергією всіх 1300 будинків нам потрібно 650 сонячних 
електростанцій такою потужністю. 

Варто зазначити, що генерування електроенергії з електропанелями потужністю 30 кВт*год збільшиться 
вдвічі. Разом з цим кількість електропанелей теж зменшиться в два рази. Тобто щомісячний та загальнорічний 
обсяг генерованої електроенергії буде таким же, як і при потужності електропанелей в 15 кВт*год. Споживання 
електропанелей теж не зміниться і буде рівне споживанню, що є в першому варіанті. Це означає, що розрахунок 
доцільності встановлення 650 електропанелей потужністю 30 кВт*год буде відрізнятися від доцільності 
встановлення 1300 електропанелей потужністю 15 кВт*год лише загальною вартістю закупівлі та монтажу 
електропанелей (Таблиця 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 3. 
Розрахунок доцільності встановлення 650 електростанцій потужністю 30 кВт*год 

Мі-
сяць 

Загальне 
спожи-
вання, 
кВт*год 

Електрична 
енергія 

вироблена 
сонячною 
електростан-
цією, кВт*год 

"Над-
лишки на 
продаж", 
кВт*год 

Дохід від 
продажу 
"надлиш-
ків", грн 

Вартість 
споживання 
електро-

енергії всіма 
1300 

будинками, 
грн. 

Потенційна 
вигода, грн 

Вартість 
650 

електрич-
них 

станцій, 
грн 

Термін 
повернення 
інвестицій, 

рік 

1 418600 592800 174200 1174073 590304 1764377.16 

2 347100 906100 559000 3767548 473044 4240592.2 

3 326300 1859000 1532700 10330091 438932 10769023.46 

4 1300000 2262000 962000 6483688 2035800 8519487.6 

5 838500 2639000 1800500 12135010 1278940 13413949.9 

6 322400 2561000 2238600 15087716 432536 15520252.28 

7 651300 2561000 1909700 12870996 971932 13842928.06 

8 286000 2379000 2093000 14106401 372840 14479241.4 

9 466700 1807000 1340300 9033354 669188 9702541.94 

10 442000 1365000 923000 6220835 628680 6849515.4 

11 423800 624000 200200 1349308 598832 1948139.96 

12 564200 585000 20800 140187.8 829088 969275.84     

Разом 6386900 20140900 13754000 92699209 9320116 102019325.2 430950000 4.2 
Джерело: таблиця складена автором на основі власних розрахунків 

 
Таким чином, при встановленні електропанелей потужністю 30 кВт*год вартість проекту є меншою на 87 

740 000 грн або 17%. За рахунок цього термін окупності проекту теж зменшується: з 5,1 років до 4,2 років. 
Тобто при реалізації проекту організації сонячної електростанції доцільніше використовувати другий 

варіант, тобто встановлення 650 електричних інверторів потужністю 30 кВт*год. 
 
3. Фінансування проекту 
Будівництво сонячної електростанції передбачає велику вартість проекту. Ми бачимо два можливих 

варіанти: 
а)кожен будинок заплатить одноразову суму, яка становить 331 500 грн. Це варіант є практично 

неможливим, тому що сума є занадто великою для переважної більшості населення села. 
б)компанія-продавець встановлює сонячні панелі в розстрочку з поступовим погашенням вартості 

проекту за рахунок доходу від продажу електроенергії згідно «зеленого тарифу» та додаткової плати. Оплата 
здійснюється з розрахунку, що кожен будинок повинен сплати рівну частку (в даному випадку по 331 500 грн.), 
без врахування відсотків за розстрочку чи знижок за велике замовлення. 

Очевидно, що найкращим є другий варіант. По-перше, він є економічно вигідним населенню. По-друге, 
він відображає сутність моделі соціально-орієнтованого підприємництва з врахуванням наступних принципів 
економічних відносин «населення-продавець електропанелей-місцевий орган самоврядування»: 

-компанія-продавець продає і монтує сонячні електропанелі в розстрочку. Оплата здійснюється лише за 
рахунок доходів від реалізації «надлишків», за цінами, які передбачені «зеленим тарифом». Це збільшить 
термін окупності з 4,2 років до 4,7 років, однак позбавить населення додаткового фінансового навантаження. 

-за користування електроенергією, яку виробляє сонячна електростанція, населення сплачує кошти, але 
за тарифами, які значно менші, ніж за електроенергією, яка отримана традиційними джерелами. Припустимо, 
що цей тариф становитиме не 0,9 грн чи 1,64 грн за 1 кВт*год як раніше, а 0,5 грн за 1 кВт*год. При цьому за 
досліджуваного обсягу споживання в розмірі 6 386 900 кВт*год загальну сума до сплати населенням буде 
становити 3 193 450 грн. це становить лише 204,7 грн щомісячно з кожного будинку. 

-населення сплачує місячну платню за споживання «сонячної» електроенергії в бюджет свого населеного 
пункту. Частина цих коштів спрямовується на обслуговування сонячної електростанції (заробітна платня 
робітників, заміна запчастин тощо). Решта коштів спрямовується місцевим органом самоврядування на 
соціальні цілі, що стосуються забезпечення комфортних умов проживання громадою села. 

Важливим залишається питання розташування сонячних панелей. Враховуючи, що площа поверхні 
одного сонячного інвертора становить 199 кв.м., необхідно 129 350 кв.м. площі для розміщення всіх 650 
панелей, або 12,935 га. Зважаючи на те, що відвести таку значну площу землі для розміщення сонячних панелей 
в селі Погреби не можливо, можна більшу частину інверторів монтувати на будинках в населеному пункті. 

 
Висновки. 
Модель соціально-орієнтованого підприємництва являється одним з дієвих інструментів забезпечення 

розвитку регіонів та зупинення процесу депресивності та занепаду населених пунктів. Будівництво сонячної 



електростанції для всього населеного пункту (на прикладі села Погреби) на основі принципі соціально-
орієнтованого підприємництва показує ефективність даного проекту. Згідно теоретичних розрахунків проект 
дозволить забезпечити електроенергією все село, а після закінчення періоду окупності стати одним з ключових 
джерел поповнення місцевого бюджету. 

Основними проблемами даного проекту є можливе небажання всього населення долучитися до даної 
ініціативи та зменшення або скасування розмірів «зеленого тарифу», що зробить будівництво сонячної 
електростанції неокупною та неефективною з економічної точки зору. Подальші дослідження повинні бути 
спрямовані саме на вивчення цих двох основних питань, що можуть призвести до неефективності проекту. 
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