
 
1. Сонячна енергетика агропромислового комплексу України 
 
В Україні мало що зроблено  для   використання сонячної енергетики. По рівню сонячного 
випромінювання Україна випереджає майже всі розвинені країни Євросоюзу, хіба що за 
виключенням Іспанії, Греції та Італії. Для прикладу на рис. 1,2,3 показано рівні сонячного 
випромінювання у ФРН, Чехії та Україні. Тому використання сонячної енергетики перевести 
показати не тільки у бізнес площині, але й у соціальній. Тоді наступлять позитивні зміни у 
свідомості учасників агропромислового комплексу. Це зрештою приведе до розуміння вигоди від 
використання пристроїв сонячної енергетики у с/г виробництві.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Можна визначити такі сфери потенційного використання сонячної енергетики на селі: 

 Нагрівання води у житлових будинках, фермах, майстернях 
 Опалення житлових та виробничих приміщень 
 Сушіння с/г продукції 
 Вирощування парникової продукції 
 Освітлення вулиць  



 
Для прикладу розглянемо використання сонячної енергії для сушіння плодоягідної продукції. 

Як відомо, більша частина продуції садів чи городів зігниває, що наносить серйозні збитки системі 
ведення сільського господарювання. Адже палити дрова для сушіння продукції дорого і неякісно, 
оскільки температура сушіння не повинна перевищувати 43°С. Кращим способом є застосування 
сонячних колекторів «повітря-повітря» в енергоощадних сушарках. Це значить, що такі сушарки 
мають здатність накопичувати та утримувати тепло. Тоді цикл сушіння продукції включає нічний 
час. Оскільки глина є дешевим, екологічним та термонакопичуючим  матеріалом, то для умов 
України її застосування у сонячних сушарках вважається найбільш доцільним.    

На рис. 4, 5 зображено перерізи саманної сушарки у вертикальній та горизонтальній 
площинах. 
Сушарка має три саманні стіни. Четверта, південна стіна повністю прозора і служить для 
отримання сонячноїї ненргії. На східній та західній сторонах сушарки розміщені також повітряні 
сонячні колектори, які нагрівають фундаментний акумулятор. При північній стіні розміщені 
сушильні камери, через які проходить гаряче повітря, нагріте Сонцем та колекторами. Далі воно 
надходить до фундаментного акумулятора і догріває його.  
 

 
 



 
 Рис.5. Вид згори на сушарку. Штриховими лініями показані повітряні ходи в 
тепловому фундаментному акумулторі. На східній та західній стінах навішені сонячні колектори. 
Це ж саме перед прозорою південною стороною. Сушильні камери зображені квадратиками при 
північній стіні  
 
Передбачено функціонування сушарки у нічному та денному режимах. У нічному режимі 
температура всередині сушарки зменшується, а вологість збільшується. У денному режимі 
застосований повітрообмін, оскільки при денних сонячних теплових надходженнях  теплові втрати 
від видаллення  вологого повітря не дуже впливають на продуктивність сушарки.  
Процес сушіння складається з двох фаз. На першій фазі вимиті та порізані продукти розкладають у 
робочій зоні на сітці з харчової нержавіючої сталі. Тобто відбувається теплова обробка сировини, 
впродовж якої виділяється волога. На другій фазі підв’ялена сировина поміщається у камери, де 
вона кінцево висушується до 17-24% вологості. В обох випадках температура обробки сировини 
не повинна перевищувати 43°С 
 



2. Бачення майбутнього села  
Дешеві сонячні сушарки мають невеликий термін окупності, при умові їхнього  цілорічного 

використання і постійного продажу виробленої ними продукції. При наявності певних навиків їх 
легко збудувати самотужки. Завдяки цілорічному функціонуванню для обслуговування сушарки 
потрібні робочі руки. З іншого боку, можливість реалізації сушарки стимулюватиме утворення і 
розвиток переробних кооперативів у сільській місцевості. Адже доходи, отримані від продажу 
продукції, можна буде інвестувати у розвиток інших переробних технологій. Наприклад, з часом 
кооператив може інвестувати у технології переробки молока або придбати біогазову установку, 
що забезпечить автономію від постачальників газу та електроенергії.    

Нижче на діаграмах демонструються дві ситуації. Перша діаграма стосується нинішніх 
проблем села: закриття переробних підприємств різних форм власності, ліквідації шкіл, садків, 
лікарень, зростання рівня беробіття. В основі цих проблем є різні чинники, від небажжання 
політичних партій брати участь у виирішшенні проблем села до нерозуміння чиновниками різних 
рангів значимості використання сонячної енергетики.  
 На наступному рисунку зображене дерево цілей, коли розв’язання кожної проблеми 
розглядається як ціль для діяльності. Зрозуміло, що для кожної місцевості проблеми можуть бути 
різними, але з формалізація проблеми впливає на спосіб її розв’язання  шляхом отримання 
позитивного результату.   



Висока собівартість та енерговитратність послуг переробних підприємств 

Відсутність інформації 
про енергозаощадження 
та способи застосування 

швидкоокупного 
обладнання  

Банкрутство переробних підприємств різних форм власності  

Зростання рівня безробіття, закриття школи, 
лікарні, садка,  згортання соціальних програм   

Депресія, зниження прожиткового мінімуму родин

Алкоголізм, 
наркоманія

Вимушена 
міграція 

Дерево проблем

Відсутність програм створення та 
розвитку переробних неприбуткових 

сільськогосподарських кооперативів на 
рівні органів місцевого самоврядування 

Добробут села є поза 
пріорітетами 

політичних партій 

ЦЕНТРАЛЬНА  
ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНИ

НАСЛІДКИ

 
 



Підвищено прибутковість  сільського переробного кооперативу 

Створити нові робочі місця (в тому числі для батьків 
неповносправних дітей), дати рекомедації щодо 

термореновації школи, дитячого садка, клубу, лікарні

Дерево цілей

Запроектувано та побудовано  екологічну енергоощадну 
сонячну сушарку  фруктів, овочів, деревини 

Проведено майстер класи  
„створення переробних 
кооперативів”  для 

представників законодавчої 
влади та бажаючих 

Проведено навчальні семінари 
„екологічне енергозаощадження та 
його застосування в переробних 

кооперативах” 

Ознайомлено 
політиків з 

можливостями 
розвитку села через

кооперативи

ЗАГАЛЬНА 
МЕТА

РЕЗУЛЬТАТИ

КОНКРЕТНА 
ЦІЛЬ

Підвищити рівень оплати праці в кооперативі  

Сертифікація  грунтів у поставщиків  продукції  згідно 
з нормами ЄС  

Розпочати поставки продукції на експорт 
Прийняти участь в розробці генерального 

плану плану села

 
 
 
 
 
 
 



3. Співпраця між громадами та соціально відповідальним бізнесом 
   

Принципи такої співпраці та її успішність залежать від спільності ззадекларованих цілей. 
Якщо спільною метою, крім отримання прибутків, є відновлення та покращення інфраструктури 
села, то така співпраця буде успішною. В усякому разі, в основу діяльності має бути покладений 
юридичний документ, в якому мають бути чітко виписані права та обов’язки сторін, передбачені 
ефективні дії по припиненню спільної діяльності, якщо завдається  шкода довкіллю тощо. Крім 
того соціально орієнтований бізнес має взяти на себе зобов’язання щодо сертифікації грунтів 
згідно з нормами ЄС.   
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