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У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методичні та науково-

практичні положення щодо управління енергетичним розвитком 

територіальних громад.  

Встановлено, що для українських територіальних громад актуальною 

є проблема ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Так, 

ними недостатньо використовуються енергозберігаючі технології, 

інфраструктура та будівлі є застарілими та потребують оновлення. 

Основними споживачами енергоресурсів у муніципалітетів є промисловість 

(30,2% від сукупного енергоспоживання), побутовий (32,8%) та 

транспортний сектори (19,5%).  

У ході виконання дослідження було встановлено, що підвищення 

енергетичної ефективності часто є найдешевшим, найшвидшим та екологічно 

найчистішим шляхом до задоволення енергетичних потреб територіальних 

громад. Тому чимало засобів із забезпечення енергетичної ефективності є 

економічними та самоокупними за рахунок зменшення витрат на енергію.  

Виходячи з цього було також запропоновано і власне бачення 

дефініції «енергетичний розвиток територіальних громад» - це якісні зміни в 

свідомості мешканців територіальної громади, що забезпечують динамічний 

перехід в структурі споживання енергії від викопних до альтернативних 

джерел, забезпечуючи власну енергоефективність та енергонезалежність. 

Було визначено цільові стратегічні установки енергетичного розвитку 

– пріоритети, цілі та першочергові завдання із забезпечення збалансованого 



розвитку енергетики, визначені з урахуванням проблематики на 

регіональному та місцевому рівні, що призведуть до поліпшення соціально-

економічного становища територіальної громади.  

Враховуючи здобутки науковців у даному питанні, на нашу думку, в 

системі управління енергетичним розвитком територіальної соціально-

економічної системи, якою і є територіальна громада, головними 

принципами варто визнати такі: інтеграції (пошук балансу між економічним, 

соціальним та екологічним аспектами збалансованого розвитку); партнерства 

(залучення зацікавлених сторін до процесу стратегічного планування та 

прийняття рішень); пріоритетності (побудова чіткої ієрархії цілей 

енергетичного розвитку територіальної соціально-економічної системи); 

комплексності (орієнтація на досягнення згоди в різних сферах та галузях 

економіки); ефективності (здатність досягти позитивних результатів 

керуючого впливу як для суб’єкта, так і для об’єкта управління 

найраціональнішим шляхом при мінімальних витратах); гнучкості (реакція на 

постійні соціальні, економічні та екологічні внутрішні та зовнішні зміни, що 

стосуються конкретної територіальної громади); відповідальності 

(відповідальність суб’єктів управління за виконання поставлених завдань або 

бездіяльність); прозорості (відкритість державної політики із забезпечення 

збалансованого розвитку територіальної соціально-економічної системи та 

процедур прийняття управлінських рішень).  

Результатом реформи енергоефективності має стати комплексна 

система, яка може бути ефективно застосована на місцевому рівні з 

урахуванням локальних особливостей, планів місцевого розвитку та нового 

розподілу повноважень в результаті децентралізації влади. В такій структурі 

дуже важливу роль відіграватиме місцева влада, від якої залежить не тільки 

швидкість та масштаби впровадження заходів з енергоефективності, але й 

досягнення синергії від взаємодії ключових інституцій та інструментів в 

системі енергоефективності.  



Було запропоновано системну концепцію енергетичного розвитку 

територіальних громад в умовах децентралізації («4Е» модель),  де в якості 

складових автором пропонується розглядати енергозбереження, 

енергодостатність, енергонезалежність та енергетичний патріотизм. 

Встановлено, що підвищення енергетичної ефективності та використання 

відновлюваних джерел часто є найдешевшим, найшвидшим та екологічно 

найчистішим шляхом до задоволення енергетичних потреб територіальних 

громад. Вектором енергетичного розвитку територіальних громад було 

визначено сонячну енергетику.  

Було встановлено, що клімат та географічне положення України 

сприятливі для розвитку сонячної енергетики і будівництва сонячних 

електростанцій (СЕС). Навіть північні області країни мають значний 

потенціал для розвитку даної галузі, який не поступається більшості 

європейських регіонів. Проведення заходів з енергоефективності дозволить 

скорочувати енергоємність економіки та негативний вплив на клімат шляхом 

зменшення викидів CO2, а також заощаджувати на витратах на комунальні 

послуги за рахунок зменшення втрат тепла у будівлях.  

В Україні на кінець 2020 року працювало 30 199 (188 промислові та 

29 931 СЕС домогосподарств) об’єктів відновлюваної електроенергетики, 

яким встановлено «зелений» тариф. Наша держава входить в десятку країн 

Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. Промислові СЕС у 2020 

році виробили 1917,95 МВт електроенергії. З даних районування території 

України випливає, що реалізація проектів впровадження фотоелектричних 

станцій є найбільш ефективна в Одеській, Херсонській, Харківській, 

Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській,  Луганській 

областях та в АР Крим. Після анексії Росією Криму Україна лишилася 

значної частки промислових сонячних електростанцій. Зокрема, Україна 

позбулася істотної частки електроенергії, що виробляється наступними 

сонячними електростанціями: Охотникове (82,65 МВт), Миколаївка (69,7 

МВт), Старокозаче (42,95 МВт), Перово (105,56 МВт) та іншими. На 



території автономії залишилось 23 фотоелектростанції сумарною потужністю 

229,5 МВт.  

Лідерами серед регіонів України з загальної кількості приватних 

домогосподарств, що встановили сонячні електростанції, є: 

Дніпропетровська область – 3013 домогосподарства; Київська область – 2144 

домогосподарств; Тернопільська область – 2117 домогосподарств та  Івано-

Франківська область – 2113 домогосподарств з СЕС. Варто зауважити, що 

найбільше монтують станції потужністю у 30 кВт, тому що вони є 

найефективнішим в плані економічної ефективності (річний прибуток та 

термін окупності). Для порівняння: термін окупності 5кВт домашньої СЕС 

становить 10,8 років при інвестиціях в розмірі 8 тис.євро, а найбільш 

популярної 30 кВт дахової СЕС – 6,8 років за умови вкладення 36 тис.євро. 

Рівень енергоспоживання в Україні є надзвичайно високим у 

порівнянні з країнами Європейського Союзу. Нами в ході виконання 

дисертаційного дослідження було розраховано загальний рейтинг 

енергетичного розвитку територіальних громад в розрізі областей. За 

еталон ефективного енергоспоживання була взята середня енергоємність 

відповідного сектора/галузі в ЄС. Таким чином, ми розрахували ефективне 

енергоспоживання в регіоні за умови досягнення кожною галуззю рівня 

енергоємності в ЄС при збереженні поточної структури економіки. Такий 

підхід дозволяє розділити головні чинники, що визначають 

енергоспоживання: економічну діяльність, структуру економіки й 

енергоємність виробництва. Це дозволяє отримати більш точні оцінки 

енергоефективності порівняно зі стандартними оцінками (кількість 

спожитих ресурсів на одиницю виробленої продукції).  

У ході дослідження було запропоновано розраховувати індикатор 

енергоефективності, що знаходиться в інтервалі від 0 до 100%: якщо він 

дорівнює 100%, то енергоефективність регіону повністю відповідає 

стандартам ЄС, тобто регіон досягнув максимально можливої 

енергоефективності, яку можуть забезпечити наявні технології. Якщо 



індикатор прямує до нуля, регіон витрачає енергію на технологічні процеси, 

які взагалі не потребують затрат енергії. Таким чином, чим вищий відсоток 

енергоефективності регіону, тим вищим є місце цього регіону в рейтингу.  

Згідно нашого рейтингу енергетичного розвитку таблицю очолює 

Тростянецька ОТГ (Сумська область). За нею розташувалися: Коростенська 

ОТГ (Житомирська область) та Миргородська ОТГ (Полтавська область), 

Кам’янець-Подільська та Дунаєвецька ОТГ з Хмельниччини, Прилуцька ОТГ 

(Чернігівська область), Славутицька ОТГ (Київська область), а замикають 

десятку кращих малих та середніх громад  Добропільська ОТГ (Донецька 

область), Володимир-Волинська ОТГ з Волині та Бахмутська ОТГ, що на 

Донеччині. 

Найбільш успішним прикладом в Україні щодо кількості 

встановлених сонячних батарей на дахах є громада міста Харкова. Станом на 

01.03.2021 року загальна кількість дахових СЕС налічувала 518 одиниць 

загальною потужністю 14,2 МВт. Для порівняння, це 5% потужності 

Зміївської ТЕС, але це чиста енергія, що не потребує вугілля. 

Було удосконалено методичний підхід до визначення стану 

енергетичного розвитку регіональних економічних систем в Україні, який, на 

відміну від існуючого, ґрунтується на інструментарії SWOT - аналізу, що 

дало змогу довести єдність проблематики регіонального розвитку для всіх 

територіальних громад України. 

Згідно отриманих даних від перехресного SWOT- аналізу, головний 

вектор зусиль енергетичного розвитку територіальних громад має бути 

спрямований на енергоефективність та енергоощадливість; розвиток 

видобутку власних вуглеводневих енергоресурсів; розширення ніші ВДЕ; 

диверсифікація через кооперацію з ЄС в постачанні енергоресурсів до 

України; поступове заміщення вугільної генерації іншими видами відповідно 

обраного енергетичного міксу. Отже, на найближчу перспективу пріоритетом 

є надійне, ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення за умов 



зменшення питомих витрат палива та збільшення обсягів використання 

альтернативних видів палива. 

Створений методичний підхід до визначення рейтингу розвитку 

територіальних громад в розрізі областей, де на відміну від існуючих 

підходів, оцінка стану проводиться також за показниками 

енергоефективності дозволив розділити головні чинники, що визначають 

енергоспоживання: економічну діяльність, структуру економіки й 

енергоємність виробництва, що дає змогу отримати більш точні оцінки 

енергоефективності порівняно зі стандартними оцінками (кількість спожитих 

ресурсів на одиницю виробленої продукції).  

У ході дослідження було проведено опитування домогосподарств, які 

використовують сонячну фотоелектрику, щоб визначити перспективи 

використання сонячної енергії в сільських громадах. До факторів, що 

впливають на бажання використовувати додаткову сонячну енергію, 

належать дохід, рівень освіти, тривалість використання сонячної енергії, 

задоволеність користувачів, час доби для електропостачання та державна 

фінансова підтримка закупівель. Це може пояснити парадоксальні аспекти 

субсидій, які широко використовуються як соціально-політичний інструмент 

для поліпшення якості життя тих, хто перебуває у скрутному фінансовому 

становищі, але не враховує фундаментальних структурних аспектів 

енергетичної системи.  

Було проведено рандомний вибір домогосподарств у 7 районах 

Сумської, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей як 

представників децентралізованих споживачів сонячної фотоелектричної 

енергії. 254 опитаних домогосподарств було згруповано за двома 

категоріями: домогосподарства, що є лише користувачами сонячної 

фотоелектричної енергії (PV) (110 домогосподарств), та домогосподарства, 

що мають як сонячну фотоелектричну енергію, так і підключені до основної 

енергетичної мережі (PV+) (144 домогосподарства). Більшість 

домогосподарств використовували сонячну енергію лише для житлових 



потреб. Приблизно 30% цих домогосподарств також використовували 

електроенергію для малого бізнесу (наприклад, овочеві теплиці, придомові 

магазини, переробні цехи,  ремонтні майстерні тощо). 

Задоволення користувачів було надзвичайно високим у 

домогосподарствах, що використовують лише сонячну енергію (PV). Для цієї 

групи понад 67% учасників (порівняно з 76% домогосподарств PV +) оцінили 

сонячну енергію краще, ніж раніше використовувані джерела освітлення, в 

даному випадку респонденти відзначали перебої в постачанні електроенергії 

центральною мережею. Ми виявили, що задоволені домогосподарства, 

швидше за все, бажатимуть більше сонячної енергії. Іншими словами, зміна 

задоволеності домогосподарств на 1% збільшує прагнення до сонячної 

енергії на 0,16% (коефіцієнт кореляції 0,161 зі стандартною похибкою 

0,0186). Так, інтерпретуючи отримані показники, було виявлено, що 

наприклад люди з вищою освітою та середньорічним доходом до 200 тис.грн 

на 1 члена домогосподарства на 13% частіше встановлюють генератори 

сонячної енергетики, ніж люди із професійно-технічною освітою. 

Під час розмови з респондентами також було виявлено, що 

домогосподарства, які отримали свою фотоелектричну систему в рамках 

гранту (безкоштовно), були менш схильні бажати більшої потужності, ніж ті, 

хто повністю оплатив свою систему, або ті, хто отримав часткову субсидію 

для підтримки їх придбання. Також примітним у цьому аналізі є те, що 

домогосподарства, які отримували щомісячну плату за зеленим тарифом за 

надлишок виробленої енергії, були схильні бажати збільшувати кількість 

фотоелектричних модулів, бо відчули не лише власну енергодостатність та 

незалежність, але й знайшли додаткове джерело прибутку. 

Отже, було удосконалено організаційно-економічні підходи до 

активізації підприємницької ініціативи шляхом реалізації проектів створення 

об’єктів енергетичної інфраструктури на умовах кооперації в тріаді соціо-

економіко-екологічного розвитку територіальних громад.  



Створення енергетичних кооперативів як організаційної системи 

посилення енергетичного розвитку територіальних громад дозволить 

отримати низку переваг екологічного (зменшення викидів СО2), 

економічного (забезпеченість власної енергодостатності, можлисть продажу 

надлишків енергії), соціального (розвиток комунальної інфраструктури), 

організаційного (використання місцевих ресурсів, наприклад відходів 

сільського господарства, в якості джерел енергії; зменшення залежності від 

ДТЕК та інших енергетичних гігантів) характеру.    

Було запропоновано власне бачення дефініції «енергетичний розвиток 

територіальних громад» - це якісні зміни в свідомості мешканців 

територіальної громади, що забезпечують динамічний перехід в структурі 

споживання енергії від викопних до альтернативних джерел, забезпечуючи 

власну енергоефективність та енергонезалежність. 

Таким чином, систематизація теоретико-методичних підходів до 

управління інноваційним розвитком енергосфери в умовах інтеграційних 

перетворень економіки регіонів дало змогу на основі світового досвіду 

запропонувати цільові стратегічні установки енергетичного розвитку – 

пріоритети, цілі та першочергові завдання із забезпечення збалансованого 

розвитку енергетики, визначені з урахуванням проблематики на 

регіональному та місцевому рівні, що призведуть до поліпшення соціально-

економічного становища територіальної громади. Отже, розроблена 

концептуальна модель забезпечення енергетичної достатності територіальної 

громади  передбачає ефективне формування енергетичної незалежності усіх 

суб’єктів економіки громади (органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання, домогосподарств), що дозволить активізувати процеси 

енергетичного розвитку територіальної громади. 

Ключові слова: енергетичний розвиток, територіальні громади, 

енергоефективність, сонячна енергетика, управління розвитком, 

альтернативні джерела енергії, відновлювана енергетика 
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The dissertation substantiates the theoretical, methodological, scientific and 

practical provisions for the energy development management of local 

communities. 

It is established that the problem of efficient use of fuel and energy 

resources is relevant for Ukrainian territorial communities. So, they do not make 

enough use of energy-saving technologies, infrastructure and buildings are 

outdated and in need of renovation. The main consumers of energy resources in 

municipalities are industry (30.2% of total energy consumption), household 

(32.8%) and transport sectors (19.5%). The result of energy efficiency reform 

should be a comprehensive system that can be effectively applied at the local level, 

taking into account local characteristics, local development plans and the new 

division of powers as a result of decentralization. In such a structure, a very 

important role will be played by local authorities, on which depends not only the 

speed and scale of implementation of energy efficiency measures, but also the 

achievement of synergies from the interaction of key institutions and tools in the 

energy efficiency system. 

It is proposed a systemic concept of energy development of territorial 

communities in the conditions of decentralization ("4E" model), where the author 

proposes to consider energy saving, energy sufficiency, energy independence and 

energy patriotism as components. It has been established that increasing energy 

efficiency and the use of renewable sources is often the cheapest, fastest and most 

environmentally friendly way to meet the energy needs of local communities. Solar 



energy was determined as a vector of energy development of territorial 

communities. 

Given the achievements of scientists in this matter, in our opinion, in the 

management of energy development of the territorial socio-economic system, 

which is the territorial community, the main principles should be recognized as 

follows: integration (finding a balance between economic, social and 

environmental aspects of sustainable development); partnerships (stakeholder 

involvement in the strategic planning and decision-making process); priorities 

(building a clear hierarchy of energy development goals of the territorial socio-

economic system); complexity (focus on reaching agreement in various areas and 

sectors of the economy); efficiency (ability to achieve positive results of 

management influence both for the subject, and for object of management in the 

most rational way at the minimum expenses); flexibility (response to constant 

social, economic and environmental internal and external changes affecting a 

particular territorial community); responsibilities (responsibility of management 

subjects for performance of the set tasks or inaction); transparency (openness of 

the state policy on maintenance of balanced development of the territorial social 

and economic system and procedures of acceptance of administrative decisions). 

Have been improved organizational and economic approaches to the 

intensification of entrepreneurial initiative through the implementation of projects 

to create energy infrastructure facilities on the terms of cooperation in the triad of 

socio-economic and environmental development of territorial communities. 

It was also created a methodical approach to determining the rating of 

development of territorial communities in terms of regions, where, in contrast to 

existing approaches, the assessment of the state is also carried out on the basis of 

energy efficiency indicators. This approach allows to separate the main factors that 

determine energy consumption: economic activity, economic structure and energy 

intensity of production, which allows to obtain more accurate estimates of energy 

efficiency compared to standard estimates (number of resources consumed per unit 

of output). 



Were identified target strategic attitudes of energy development - priorities, 

goals and priorities for sustainable energy development, identified taking into 

account issues at the regional and local levels, which will improve the socio-

economic situation of the local community. 

It has been developed a conceptual model of ensuring the energy 

sufficiency of the territorial community, which provides the effective formation of 

energy independence for all subjects of the community economy (local 

governments, businesses, households), which will intensify the energy 

development of the territorial community. Also it was proposed the vision of the 

definition of "energy development of territorial communities" - it is a qualitative 

change in the minds of residents of the territorial community, providing a dynamic 

transition in the structure of energy consumption from fossil to alternative sources, 

ensuring their own energy efficiency and energy independence. 

It has been improved the methodological approach to determining the state 

of energy development of regional economic systems in Ukraine, which, in 

contrast to the existing one, is based on SWOT analysis tools, which allowed to 

prove the unity of regional development issues for all territorial communities of 

Ukraine. 

According to the data obtained from the cross-SWOT analysis, the main 

vector of energy development efforts of territorial communities should be aimed at 

energy efficiency and energy saving; development of own hydrocarbon energy 

production; expanding the niche of RES; diversification through cooperation with 

the EU in the supply of energy resources to Ukraine; gradual replacement of coal 

generation by other types of appropriately selected energy mix. Therefore, in the 

near future the priority is a reliable, efficient and environmentally friendly energy 

supply in terms of reducing specific fuel consumption and increasing the use of 

alternative fuels. 

In time of research it were are generalized theoretical determinants of 

energy development management of territorial communities, which provide for the 

development of a comprehensive system of energy efficiency improvement, which 



can be effectively applied at the local level taking into account local features, local 

development plans and new division of powers as a result of decentralization. 

Thus, have been improved organizational and economic approaches to the 

intensification of entrepreneurial initiative through the implementation of projects 

to create energy infrastructure facilities on the terms of cooperation in the triad of 

socio-economic and environmental development of territorial communities. 

Establishment of energy cooperatives as an organizational system to 

strengthen the energy development of local communities will provide a number of 

environmental benefits (reduction of CO2 emissions), economic (self-sufficiency, 

ability to sell surplus energy), social (municipal infrastructure development), 

organizational (use of local resources such as rural waste economy, as energy 

sources, reducing dependence on DTEK and other energy giants) nature. 

Finally it were systematized theoretical management approaches for 

innovative development of energy sphere in the conditions of integration 

transformations of region’s economy, namely: on the basis of world experience 

target strategic installations of energy development are offered - priorities, 

purposes and priority tasks on maintenance of balanced energy development, 

which will improve the socio-economic situation of the territorial community. 

Thus, the developed conceptual model of ensuring the energy sufficiency 

of the territorial community provides the effective formation of energy 

independence of all economic entities of the community (local governments, 

businesses, households), which will intensify the energy development of the local 

community. 

Key words: energy development, territorial communities, energy 

efficiency, solar energy, development management, alternative energy sources, 

renewable energy 



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ  

Публікації в періодичних виданнях, що індексуються базою даних Web 

of Science/ Scopus 

1. I.Lozynska, O.Skrypnyk, D.Skrypnyk. Study regarding using solar 

energy for household`s sufficiency and rural communities development in Uraine. 

Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and 

Rural Development. 2021 - #1. 478-485. Web of Science (автором проведено 

опитування респондентів та здійснено статистичний аналіз результатів) 

 

Публікації у наукових фахових виданнях України 

 

2. Сохань І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Енергодостатність, 

енергонезалежність, енергозбереження та енергетичний патріотизм – чотири 

кити розвитку територіальних громад. Ефективна економіка. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8531 (автору належить 

ідея розробки моделі) 

3. Сохань І.В., Скрипник О.А. Розвиток сонячної енергетики як 

передумова енергетичної незалежності територіальних громад. Вісник ХНАУ. 

Серія «Менеджмент». 2020. №4 С.88-94. (автором запропоновано критерії 

розвитку сонячної енергетики в громадах) 

4. Лозинська І.В., Скрипник О.А., Скрипник Д.М. Порівняльна 

характеристика заходів енергетичної ефективності на місцевому рівні для 

забезпечення умов сталого розвитку. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і 

менеджмент». 2020. №4. С.56-60 (автором здійснено підбір матеріалів 

щодо видів заходів енергетичної ефективності) 

5. Лозинська І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. ESCO як новий 

суб’єкт енергоменеджменту в умовах підвищення конкурентоспроможності 

енергоринку. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». №3. С.42-46. 



(автору належить дослідження передумов розвитку енергосервісних 

компаній)  

6. Лозинська І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Державна 

підтримка виробництва енергії з відновлюваних джерел. Вісник СНАУ. Серія 

«Економіка і менеджмент». 2019. № 4(82).  С.11-14 (автору належить 

систематизація заходів державної підтримки) 

7. Лозинська І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Сучасний стан та 

передумови розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Вісник СНАУ. 

Серія «Економіка і менеджмент».  2019. № 3 (81). С.12-15 (автором 

проведено дослідження передумов розвитку відновлюваної енергетики)  

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

8. Лозинська І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Енергетичний 

аукціон як засіб підвищення конкурентоспроможності енергетичного 

сектору. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та 

перспективи розвитку. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 

Херсонський національний технічний університет, 28.04.2020. – С.493-495 

(автором зібрано матеріал) 

9. Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Світові прогнози розвитку 

енергетики з відновлюваних джерел. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів СНАУ. 17-

20.04.2020, c.388 (автором розроблено прогноз використання ВДЕ) 

10. Лозинська І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Зелений тариф як 

інструмент розвитку альтернативної енергетики. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми енергоефективності  та 

автоматизації в промисловості та сільському господарстві (11-12.11.2020р.), 

м.Кропивницький, с.567-573. (автором проведено аналіз позитивних та 

негативних рис зеленого тарифу) 



11. Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Сонячні енергетичні системи в 

системі інноваційного розвитку сільських територій. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції "Розвиток світової економіки в умовах 

глобалізації" (16.09.2020 ) м.Ірпінь, с.1148-1152 (автором було узагальнено 

матеріал щодо інновацій в сільських територіях) 

12. Скрипник О.А. Сонячна енергетика як тренд розвитку 

відновлюваної енергетики в Україні та світі. Міжнародна науково-практична 

конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-23 

квітня 2021 р., Суми). С.467 

13. Скрипник О. А. Сонячна енергетика в системі забезпечення 

розвитку територіальних громад. Міжнародна науково-практична 

конференція «Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого 

агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в 

умовах інноваційної економіки» (Харківський національний аграрний 

університет,  20 травня 2021 р.). с.97-99 

 

Наукові праці в інших виданнях 

 

14. Лозинська І.В., Скрипник Д.М., Скрипник О.А. Прогноз та 

перспективи розвитку сонячної енергетики після COVID – 19. Збірник 

наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів СНАУ. – Суми – 

2020, c.118-121 (автором розраховано прогноз розвитку сонячної 

енергетики) 

 


