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Вступ та постановка проблеми. Вичерпність тра-
диційних джерел енергії зумовило звернути увагу на 
збільшення використання відновлювальних джерел енер-
гії, які в законодавстві багатьох країн кваліфікуються як 
альтернативні джерела з огляду на те, що вони є замінни-
ком (альтернативою) найбільш використовуваних, проте 
обмежених традиційних джерел енергії. Визначення про-
блем і вирішення завдань, пов’язаних з використанням 
різних видів та груп енергетичних ресурсів, насамперед 
потребує чіткості в їх розмежуванні та класифікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у розробку теоретико-методологічних основ кла-
сифікації джерел енергії зробили провідні вітчизняні 
вчені, такі як В. Дудюк, Р. Колісник, Ю. Котиков, Т. Мусі-
єнко, С. Нараєвський, А. Прокіп, О. Руда. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми. 
Аналіз робіт вітчизняних та закордонних науковців свід-
чить, що класифікаційні критерії енергетичних ресурсів 
є недостатньо чіткими та формалізованими, а отже, про-
блема класифікації енергетичних ресурсів не є цілком 
вирішеною. Ті критерії, які існують сьогодні, потребують 
ґрунтовного дослідження та уточнення.

Метою статті є поглиблення підходів до теоретичного 
та нормативного визначення джерел енергії та обґрунту-
вання пропозицій щодо вдосконалення наявної терміно-
логії у цій сфері.

Результати дослідження. Види енергії можна виді-
ляти на основі різних класифікаційних критеріїв. Важли-
вим є розподіл енергії на первинну і вторинну. До пер-
винної відноситься енергія, яка безпосередньо існує в 
природі, а до вторинної – енергія, що отримується люди-
ною після перетворення первинного джерела енергії на 
спеціальних установках [1, с. 5].

У тлумачному словнику української мови слово «дже-
рело» в одному зі своїх значень визначається як «те, що 
дає початок чому-небудь, звідки що-небудь виходить» 
[2, с. 262]. Тобто джерело – це щось, що містить у собі 
певний об’єкт, який за певних обставин можна витягти.

У широкому розумінні термін «ресурси» можна визна-
чити як сукупність засобів праці, які підприємство вико-
ристовує для досягнення власних цілей і задоволення 
потреб [3]. 

Ю. Котиков під ресурсами розуміє кошти, цінності, 
джерела цінностей, запаси, можливості [4]. В. Маляренко 
дає таке визначення: природні ресурси – це запаси сиро-
вини та енергії, які видобувають із біосфери, наприклад, 
будівельні матеріали, метали, вода, викопне паливо, гео-
термальна енергія тощо [5].

Підмножиною категорії «природні ресурси» є 
паливно-енергетичні ресурси (далі – ПЕР). Паливно-
енергетичні ресурси – це сукупність всіх природних і 
перетворених видів палива та енергії, які використову-
ються в національному господарстві [6]. Ю. Воєводкіна 
визначає паливно-енергетичні ресурси як особливий рід 
матеріальних ресурсів, які, будучи допоміжною сирови-
ною, виділяються в окрему групу [3].

Місце енергоресурсів у множині ресурсів, що вико-
ристовуються суспільством, можна визначити за допомо-
гою діаграми класів UML (див. рис. 1).

На даний момент більшість науковців поділяють дже-
рела енергії на дві великі групи, але в різних класифікаціях 
є певні відмінності та особливості. Так, джерела енергії 
поділяють на відновлювальні та невідновлювальні, або на 
традиційні та нетрадиційні (див. рис. 2) [7].

Одним із найпоширеніших критеріїв класифікації 
енергетичних ресурсів є їх відновлюваність, тобто мож-
ливість чи здатність збільшення кількості ресурсу або ж 
поновлення обсягів використаних ресурсів унаслідок при-
родних процесів чи цілеспрямованої діяльності людини. 
Відповідно до цього критерію, як правило, енергетичні 
ресурси поділяють на відновлювані та невідновлювані [9].

У багатьох джерелах не наведено конкретних визна-
чень понять відновлювальних (ВЕР) та невідновлюваль-
них (НЕР) енергетичних ресурсів, а лише подано їх пере-
лік [10–14]. При цьому іноді має місце невідповідність 
щодо віднесення певного енергоресурсу до конкретної 
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групи за критерієм відновлюваності. Самі поняття «від-
новлювані» та «невідновлювані» не можуть бути викорис-
тані як повноцінні критерії.

Дж. Твайделл та А. Уейр класифікують всі джерела 
енергії на відновлювальні і невідновлювальні (висна-
жуються). На їх думку, ВДЕ – це джерела потоків енер-
гії, які існують постійно або періодично виникають у 
навколишньому середовищі. Відмітною ознакою від-
новлюваної енергії виступає те, що в навколишньому 
середовищі вона виступає у вигляді енергії, яка не є 
наслідком цілеспрямованої діяльності людини. Невід-
новлювальними ж джерелами енергії є природні запаси 

речовин і матеріалів, які можуть бути використані 
людиною для виробництва енергії, а енергія невіднов-
люваних джерел знаходиться в природі у зв’язаному 
стані й вивільняється в результаті цілеспрямованих дій 
людини [11, с. 12–13].

Ю. Сібікін і М. Сібікін дотримуються схожих погля-
дів і відзначають, що основною перевагою ВДЕ є їх неви-
черпність та екологічна чистота, а використання ВДЕ не 
змінює енергетичний баланс планети [13, с. 41]. С. Воро-
нін, С. Оськін, А. Головко відзначають, що ВДЕ не схильні 
до виснаження, а також практично не надають шкідливого 
впливу на екологію [14, с. 15].
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Рис. 1. Ієрархія ресурсів (діаграма класів UML)

Таблиця 1
Основні підходи до визначення понять ВЕР та НЕР

Визначення поняття «відновлювальні енергетичні 
ресурси» Автор Визначення поняття «невідновлювальні 

енергетичні ресурси»

Джерела на основі енергетичних потоків, які існують 
постійно або періодично виникають у природі

Дж. Твайделл, 
А. Уейр, [15]

Природні запаси речовин і матеріалів, які 
може використати людина для отримання 
енергії

Є відтворюваними біосферою (за допомогою кругообігу 
речовин: водні, біотичні, для яких не досягнуто поріг 
виродження) або за допомогою господарської діяльності 
людини (виготовлення ядерного палива, створення штучних 
ізотопів, синтез органічних речовин тощо)

Л. Батурин, [16]

Ресурси неперервного використання люди-
ною без поповнення їх запасів унаслідок 
господарської діяльності людини та в 
кругообігу речовин у природі

Періодичні або постійні потоки енергії, які розповсюджу-
ються в природі й обмежуються лише стабільністю Землі 
як космопланетарного елементу: променева енергія сонця 
вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо

Н. Мхітарян, 
[17]

Енергоресурси з фактичною й потенційно 
обмеженим ресурсом, а саме: вугілля, 
нафта, газ, торф, ядерне паливо

Джерела, які існують або періодично виникаючих у довкіллі 
потоків енергії, речовини або процесів різної інтенсивності; 
енергія цих джерел існує у довкіллі та не є наслідком ціле-
спрямованої діяльності людини (за винятком біомаси)

О. Руда, [18]

Природні запаси речовин і матеріалів, які 
можуть бути використаними для виробни-
цтва енергії, наприклад, нафта, газ, вугілля, 
торф, ядерне паливо



12

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 7, частина 2 • 2016

Вугілля (включаючи лігніт)
Сира нафта та природний газовий конденсат
Важкі нафти, пальні сланці, бітум
Природний газ
Ядерна енергія

Біомаса (за винятком дров)
Сонячна енергія
Геотермальна енергія
Вітрова енергія
Енергія припливів
Енергія хвиль
Теплова енергія океану

Торф
Дрова
Гідроенергія
Енергія мускульної сили тварин та людей

В
ід

но
вл

ю
ва

ль
ні

 
Н
ев
ід
но
вл
ю
ва
л

ьн
і

Тр
ад

иц
ій

ні
Н

ет
ра

ди
ці

йн
і

 

Рис. 2. Класифікація джерел енергії 
Джерело: побудовано на основі даних Світової енергетичної ради 
[8, с. 228–229]

Г. Денисенко ділить усі енергоресурси на Землі на дві 
основні групи: акумульовані природою та в більшості 
випадків не поновлювані й не акумульовані, але ті, що 
постійно відновляються. При цьому особливість ВДЕ, яка 
дає змогу виділити їх в окрему групу, полягає в тому, що 
такі енергетичні джерела мають властивості практичної 
невичерпності та повною відсутністю забруднення навко-
лишнього середовища [10, с. 17].

У табл. 1 зображено основні підходи до визначення 
понять «відновлювальні енергетичні ресурси» та «невід-
новлювальні енергетичні ресурси».

Ще одним критерієм класифікації енергетичних 
ресурсів є традиційність, які, у сою чергу поділяються на 
традиційні й нетрадиційні. Проте в науковій літературі 
немає єдиної думки щодо змісту груп традиційні та нетра-
диційні енергоресурси [9].

Поняття традиційних джерел енергії хоча і здається 
зрозумілим, проте викликає кілька дискусійних питань. 
Насамперед, не існує загально визначених факторів тра-
диційності: якщо мати на увазі так звану історичну тра-
дицію, то до традиційних джерел енергії слід віднести 
деякі види біомаси (дрова, сухий гній, відходи сільсько-
господарського виробництва), енергію руху вітру й води 
(вітряки та млини) [19]. Якщо традиційність – це рівень 
сучасного поширення, тоді, на думку М. Рабіновича, в 
Україні – це велика гідроенергетика [20]. 

Зважаючи на невизначеність критеріїв класифікації під 
час поділу енергоресурсів на традиційні та нетрадиційні, 
вчені здебільшого використовують свої, різні за змістом 
критерії, а це приводить до віднесення різних енергоре-
сурсів до різних класифікаційних груп. Більшість учених 
схиляється до думки, що розподіл енергетичних ресурсів 
у першій групі проведено з огляду на рівень освоєння та 
розповсюдження енергетичних технологій їх викорис-
тання [21]. При цьому до традиційних джерел енергії від-
носяться вичерпні викопні природні ресурси, перелік яких 
в науковій літературі, а тим більше в нормативно-право-
вих актах невизначений. До них відносять вугілля, нафту, 
природний газ балансових родовищ, ядерне паливо, проте 
що стосується великої гідроенергетики, торфу, сланців, 
інших видів пального на основі вуглеводнів, думки вче-
них не збігаються [20]. 

До нетрадиційних (нових) енергоресурсів належать 
усі види відновлюваних джерел енергії: біомаса (за 
виключенням дров), сонячна енергія, вітрова енергія, 
геотермальна, теплова енергія океану, гідроенергія при-
пливів, хвиль, водотоків (за виключенням гідроенергії 
великих водотоків). Крім того, до нетрадиційних джерел 
можна віднести такі невідновлювані енергоресурси, як 
природний газ малих газових, газоконденсатних та нафто-
газоконденсатних родовищ, попутний нафтовий газ, про-
мислові гази, метан вугільних родовищ [20]. Тобто, на 
думку науковців, термін «нетрадиційні джерела енергії» 
включає в себе всі відновлювані джерела енергії та деякі 
з тих, що входять до групи невідновлюваних. Не можемо 
не погодитись з думкою Т. Мусієнко, що таке визначення 
є неправильним, адже законодавець розрізняє поняття 
нетрадиційних та відновлювальних джерел [19].

Так, у державному стандарті ВДЕ подається як дже-
рело енергії, що використовує потоки енергії Сонця, 
вітру, тепла Землі, біомаси, морів та океанів, річок (з 
використанням міні та мікроГЕС), які існують постійно 
або періодично виникають у навколишньому серед-
овищі. Згідно із Законом України «Про альтернативні 
види палива», нетрадиційні джерела та види енергетич-
ної сировини – це сировина рослинного походження, 
відходи, тверді горючі речовини, інші природні й штучні 
джерела та види енергетичної сировини, у тому числі 
нафтові, газові, газоконденсатні й нафтогазоконденсатні 
вичерпані, непромислового значення та техногенні родо-
вища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені 
води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і пере-
робка яких потребує застосування новітніх технологій і 
які не використовуються для виробництва (видобутку) 
традиційних видів палива.

Із набуттям чинності Закону України «Про альтер-
нативні джерела енергії» [22] вводиться термін «альтер-
нативні джерела енергії», проте терміни «нетрадиційні 
джерела» і «відновлювальні джерела» не наводяться й 
не відміняються як такі. Згідно з цим законом, альтерна-
тивні джерела енергії – це відновлювані джерела енергії, 
до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, 
енергія хвиль і припливів, гідроенергія, енергія біомаси, 
газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних 
станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких 
належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації 
вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотен-
ціалу технологічних процесів [22]. 

Отже, поняття «альтернативна енергетика» включає 
усі інші, крім відновлюваних джерел енергії, що можуть 
заміняти традиційні викопні енергоносії – низькопотен-
ційне тепло Землі (використовується в теплових насосах), 
такі вторинні джерела енергії, як скидне тепло, побутові 
та промислові відходи (можуть бути як відновлюваними, 
так і невідновлюваними), тиск газу доменних печей і тиск 
природного газу під час його транспортування, шахтний 
метан, природний газ із невеликих родовищ, торф тощо 
[23]. З такого визначення альтернативної енергетики 
випливає, що до складу альтернативних джерел енергії 
входять відновлювані, нетрадиційні та деякі вторинні 
джерела енергії, які не відносяться до нетрадиційних. 

Здійснений огляд визначення понять відновлюваних 
та невідновлюваних, традиційних та нетрадиційних енер-
горесурсів засвідчив випадки ототожнення деякими авто-
рами понять «енергетичний ресурс» та «джерело енергії», 
з приводу чого слід зробити кілька зауважень. На думку 
А. Прокіпа, В. Дудюка, Р. Колісника, термін «джерело 
енергії» може мати два трактування. У вузькому розумінні 
це поняття може розглядатись як джерело забезпечення 
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енергетичними ресурсами різноманітних операційних 
(виробничих) процесів. У такому розуміння джерелом 
енергії можуть бути різні види твердих і рідких палив, 
електроенергія з центральної мережі чи автономного 
енергогенераційного обладнання, тяглова енергія тварин 
тощо. У широкому розумінні, джерелом енергії може 
бути речовина або матеріальний об’єкт, який піддається 
впливу за певною технологією для вивільнення та корис-
ного використання їх внутрішньої енергії [9].

Водночас енергетичний ресурс – це речовина, вну-
трішня енергія якої може бути корисно використаною 
шляхом застосування конкретної технології для задо-
волення виробничих або споживчих потреб. Тому 
доцільніше використовувати саме термін «енергетич-
ний ресурс», а не «джерело енергії». До того ж поняття 
«ресурс» є економічною категорією та передбачає потен-

ціал його використання для забезпечення протікання 
операційних процесів.

Висновки. Підсумовуючи запропоновані системи 
класифікації енергетичних ресурсів, необхідно наголо-
сити, що вони не є статичними. Інакше кажучи, неможли-
вим є незмінне статичне віднесення кожного енергетич-
ного ресурсу до конкретної групи, оскільки за деякими 
класифікаційними критеріями важливими є історичний 
та локальний аспект, тобто роль конкретного ресурсу в 
енергозабезпеченні в минулому та майбутньому, а також 
рівень його поширення (теоретичного, технологічно 
досяжного та економічно доцільного потенціалу) в про-
сторі, а також розмір території цього поширення. При 
цьому за зміни важливості ресурсу та його поширеності 
він може змінювати свою належність до класифікаційних 
груп, визначених за окремими критеріями.
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Аннотация. Раскрыты проблемы научного и нормативного определения терминологии источников энергии. Пред-
ложены проработки указанного вопроса с замечаниями в соотношении с такими смежными институтами, как возоб-
новляемые, нетрадиционные источники энергии, а также альтернативные виды топлива. Установлены недостатки со-
временного законодательного определения возобновляемых и альтернативных источников энергии. Определены пути 
совершенствования теоретического обеспечения в этой сфере.
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Summary. Describes the problems of scientific and regulatory definitions for terminology sources of energy. Given the 
proposals for consideration of the specified question with the comments in relation to such related institutions as renewable, 
unconventional energy sources and alternative fuels. Installed the deficiencies of current legislative definitions of renewable and 
alternative energy sources. Proposed ways of improvement of theoretical support in this field.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS
 
Анотація. У статті розглянуто основні види державної підтримки суб’єктів малого підприємництва для забезпечен-

ня їхнього сталого розвитку та подальшого функціонування. Детально розкрито головні принципи державної політики 
у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

Ключові слова: державна підтримка, суб’єкти малого підприємництва, розвиток, фінансова підтримка. 

Постановка проблеми. Підтримка та допо-
мога суб’єктам малого підприємництва повинна бути 
обов’язковою умовою економічної та політичної стабілі-
зації в країні. Мале підприємництво є основою економіки 
країни, воно сприяє зростанню матеріального потенціалу 
суспільства, створює нові умови для працевлаштування 
людей та здійснює різноманітні таланти громадян. Активна 
підтримка розвитку суб’єктів малого підприємництва 
сприяє зростанню ВВП та створенню нових робочих місць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
щодо державної політики підтримки суб’єктів малого 
підприємництва досліджуються у працях таких відомих 
вітчизняних науковців, як О. Власюк, Л. Воротіна, В. Геєць, 
С. Дрига, М. Єрмошенко, Т. Ковальчук, В. Кузьменко, 
Д. Ляпін, В. Ляшенко, С. Реверчук, В. Сизоненко та ін.

Мета статті полягає у розгляді та аналізі державної 
політики підтримки суб’єктів малого підприємництва 
як на національному рівні, так і на прикладі зарубіж-
них країн, висвітленні особливостей підтримки малого 
підприємництва, проблем та перспектив надання дер-
жавної допомоги.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
тримка підприємців зародилася ще в XV ст. у вигляді 

протекціоністських тарифів держав на імпортовані про-
мислові товари, а також заохочення експорту, особливо 
готової продукції. У подальшому підтримка підприємни-
цтва стала розширюватися заходами податкового стиму-
лювання для дрібних підприємців. Підтримка здійснюва-
лася переважно шляхом непрямих заходів і створенням 
сприятливих умов для розвитку. А цілеспрямована дер-
жавна політика підтримки підприємництва з’явилася 
лише в 1932 р. у США як міра по подоланню наслідків 
Великої депресії [1, с. 77]. 

Найбільш комплексне трактування даного поняття 
представлено в редакції З.С. Варналія: «Під держав-
ною підтримкою слід розуміти, з одного боку, державне 
регулювання цього сектора економіки, яке передбачає в 
першу чергу свідоме формування державними структу-
рами правових, економічних та організаційних умов ста-
новлення та розвитку малого підприємництва, а з іншого 
боку, – створення стимулів, використання матеріальних і 
фінансових ресурсів, які залучаються у сферу малого під-
приємництва на пільгових засадах або безоплатно». Дане 
визначення поняття «підтримка підприємництва» є більш 
широким, аніж попередні визначення, оскільки воно 
включає в себе не тільки непряму підтримку розвитку 


