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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Використання енергії біомаси, виробленої
в сільській місцевості може забезпечити додат-
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ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF BIOENERGY ALTERNATIVES
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

У статті обгрунтовано та проведено аналіз концептуальних основ та існуючих перспектив щодо можливостей біоенер-
гетичного забезпечення в контексті економічного розвитку сільськогосподарських підприємств України загалом та Жито-
мирської області зокрема. Обгрунтовано доцільність та необхідність розвитку біоенергетичного виробництва сільськогос-
подарської продукції як інноваційного та високорентабельного напряму аграрного бізнесу. Проведено аналіз впливу зовнішніх
та внутрішніх факторів господарювання сільськогосподарських підприємств на перспективи альтернативного біоенерге-
тичного забезпечення регіону. Виділено стратегічні напрями поліпшення біоенергетичної системи виробництва та реалізації
продукції, а також факторів, котрі її обмежують. Вказано на необхідність докорінної перебудови існуючої системи біоенер-
гетичного забезпечення країни в контексті розробки та залучення ефективних державних та регіональних програм. Окрес-
лено перспективи розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах та умови їх досягнення.

The article substantiates and analyzes conceptual foundations and practical recommendations concerning the current state
of investment attractiveness of organic production in agricultural enterprises of Ukraine. The expediency and necessity of the
development of organic production of agricultural products as an innovative and highly profitable direction of agrarian business
is substantiated. The analysis of influence of external and internal factors of management of agricultural enterprises on the prospects
of alternative investment support of organic production is carried out. The strategic directions of improvement of the investment
climate of the system of production and sale of organic products and the factors that limit it are highlighted. The necessity of
radical restructuring of the existing system of investment support for the production of organic products in the context of
development and attraction of effective state and regional programs is indicated. The prospects for the development of organic
products in agricultural enterprises and the conditions for their achievement are outlined.
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кові можливості сільського розвитку: підви-
щення доходів дрібних і середніх товаровироб-
ників за рахунок вирощування енергетичних
культур та їх переробки на власних енергетич-
них потужностях; створення нових робочих
місць у сільській місцевості; збільшення обсягів
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дешевих, відновлювальних енергоресурсів для
задоволення потреб як сільських домогоспо-
дарств, так і агропродовольчого комплексу в
цілому.

Проте з розвитком біоенергетики також
пов'язують ряд нових проблем: зростання цін
на продукти харчування; посилення конку-
ренції за землекористування між енергетични-
ми, продовольчими та кормовими культурами;
виснаження та деградація грунтів; вирубуван-
ня лісів тощо. У цьому контексті невід'ємною
умовою розвитку європейської біоенергетики
є дотримання підприємствами галузі критеріїв
сталого розвитку: зменшення викидів парнико-
вих газів на всіх стадіях виробництва; обмежен-
ня використання земель (з багатим біорозмаї-
ттям, з високим вмістом вуглецю, торфовищ);
вимог належної практики господарювання
(правила для країн-членів ЄС); соціальної ста-
лості (питання конкуренції з харчовими куль-
турами; можливого негативного впливу на умо-
ви праці; захисту прав власності на землю; біо-
безпеки тощо) [2].

Існує значний інтерес до соціально-еконо-
мічних наслідків більш активного використан-
ня суспільством відновлювальних джерел
енергії. Актуальним для України є досліджен-
ня вітчизняної біоенергетики на предмет відпо-
відності її розвитку критеріям сталості. Диску-
сійними залишаються економічні та соціальні
вигоди, які вона може забезпечити для сіль-
ського розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблематиці перспектив розвитку біое-

нергетики, виявленню можливостей та існую-
чих бар'єрів, оцінці світових тенденції розвит-
ку ринку біопалив, питанням законодавчого
регулювання галузі присвятили свої проаці
Г. Гелетуха, Т. Желєзна, П. Кучерук, Є. Олій-
ник, Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Лев-
чук, В. Дубровін, І. Кириленко, Г. Черевко, Ю. Лу-
зан, С. Козловський, О. Шпичак, Г. Калетнік,
В. Гавриш, Н. Міщенко, Б. Оверченко та інші.
Одними з перших акцентували на проблемі
збільшення ризиків для сільського розвитку
від стихійного розвитку біоенергетики В. Геєць,
О. Бородіна. Значний внесок у просування ідеї
вагомості біоенергетичної економіки для роз-
витку сільської місцевості здійснив Д. Моріс,

який, зокрема, визначив право власності сіль-
ських товаровиробників на заводи з перероб-
ки біопаливної сировини ключовим аспектом
сталого сільського розвитку [4].

Проте проблеми розроблення та покращен-
ня організаційно-економічного механізму роз-
витку біоенергетичного комплексу з позиції
аналізу умов системного забезпечення сталості
сільськогосподарських підприємств майже не
відображені в наукових працях, що зумовлює
необхідність подальших досліджень у цьому
напрямі. Це зумовлює необхідність продовжен-
ня наукових досліджень, спрямованих на роз-
робку концептуальних основ моделі роз витку
біоенергетичного сектора економіки України з
негайним залученням вагомих інвестиційних
ресурсів у цому напрямі виробництва.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Аналіз умов розвитку біоенергетичного
сектору в Україні та світі доводить необхідність
розроблення дієвого механізму їх функціону-
вання для забезпечення конкурентоспромож-
ності в національному та світовому середовищі.
При цьому такий напрям забезпечує високо-
рентабельні показники діяльності сільськогос-
подарських підприємств, але потребує залучен-
ня вагомих капітальних вкладень. Метою дос-
лідження є аналіз сучасного стану та перспек-
тив створення умов для розвитку вітчизняного
біоенергетичного комплексу. Для досягнення
цієї мети було використано ряд наукових ме-
тодів, зокрема, порівняння (для співставлення
стану біоенергетичного забезпечення в Україні
та інших країнах), експертних оцінок (для ви-
явлення проблем розвитку внутрішніх та зов-
нішніх чинників біоенергетичної системи окре-
мого регіону), екстраполяції (для визначення
перспектив розвитку біоенергетичного комп-
лексу), синтезу (для розробки рекомендацій
для розвитку біоенергетичного забезпечення
України).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Згідно із Законом України "Про альтерна-
тивні джерела енергії" альтернативна енерге-
тика — сфера енергетики, що забезпечує ви-
роблення електричної, теплової та механічної
енергії з альтернативних джерел енергії, до
яких належать сонячна, вітрова, геотермальна,
гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль
та припливів, гідроенергія, енергія біомаси,
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газу з органічних відходів, газу каналізаційно-
очисних станцій, біогазів, та вторинні енерге-
тичні ресурси — доменний та коксівний гази,
метан дегазації вугільних родовищ, перетво-
рення скидного енергопотенціалу технологіч-
них процесів [1]. Особливостями альтернатив-
ної енергії є те, що вона добувається з невикоп-
них джерел, які постійно існують, самовіднов-
люються або періодично з'являються в навко-
лишньому природному середовищі.

На противагу відновлюваним джерелам
енергії використання викопного палива є руй-
нівним для навколишнього середовища за ра-
хунок викидів парникових газів та, відповідно,
глобального потепління. Риттман [8] описав
небезпеку використання викопного палива з
трьох точок зору: виснаження запасу паливних
ресурсів; геополітичного конфлікту через кон-
курентну боротьбу за обмежений ресурс; і
зміна клімату внаслідок збільшення концент-
рації CO2 в атмосфері. Тому пошуки "чистої"
енергії стали однією з найважливіших завдань
сучасної науки.

Україна належить до країн із високим по-
тенціалом генерування альтернативної енергії.
В оновленій Енергетичній стратегії України до
2035 року прогнозована частка імпортованих
компонентів в енергобалансі країни може бути
суттєво знижена за рахунок розвитку віднов-
люваних джерел енергії, власного видобутку
природного газу, а також енергозбереженню
та підвищенню енергоефективності [6]. Проте,
станом на 2016 р. в енергетичному балансі Ук-
раїни імпортні енергоресурси й досі становлять
високу питому вагу — 46 %, або 29151 тис. т н.
е. (табл. 1).

У структурі виробництва електроенергії в
Україні станом на кінець 2016 р. найбільшу пи-
тому вагу займають атомні та теплові електро-
станції — 51 та 34 % відповідно, на альтерна-
тивні електростанції доводиться лише 7 % ви-
робленої електроенергії (табл. 2).

Наведені дані свідчать про високу за-
лежність енергетичного сектора України від
викопних ресурсів, що не відповідає стратегії
розвитку країн ЄС стосовно переходу до "чис-

Таблиця 1. Енергетичний баланс України у 2016 р., тис. т нафтового еквівалента

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України (2016 р.).
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Таблиця 2. Структура виробництва електроенергії
за джерелами постачання (2016 р.)

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України (2016 р.)

Вид електростанцій 
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% 

Атомні 
електростанції 

13835 75931 
51,4 

Теплові 
електростанції 

27489 50215 
34,0 

Теплоелектроцентралі 10569 11078 7,5 
Гідроелектростанції 6167 9004 6,1 
Сонячні 
електростанції 

324 408 
0,3 

Вітрові 
електростанції 

387 949 
0,6 

Інші енергогенеруючі 
установки 

405 192 
0,1 

Усього  59176 147777 100,0 
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тої" енергії. Тому вітчизняні науковці ведуть
пошук вирішення проблем становлення та роз-
витку альтернативної енергетики України.
Найбільший потенціал заміщення прогнозуєть-
ся у використанні біомаси, сонячної та вітро-
вої енергії. Згідно з Національним планом дій
з відновлюваної енергетики (НПДВЕ) на пері-
од до 2020 р., затвердженим Кабінетом Мініст-
рів України 1 жовтня 2014 р. біоенергетика по-
винна вийти на рівень заміщення природного
газу обсягом 8,3 млрд м3 на рік.

За оцінкою Біоенергетичної асоціації Ук-
раїни потенціал енергії з біомаси складає
20,2 млн т н.е. [8]. За даними Держенергоефек-
тивності за останні три роки в Україні було вве-
дено більш ніж 1.6 ГВт теплових потужностей,
що працюють на альтернативних видах палива.
У 2016 р. збільшилась кількість встановлених
сонячних панелей — 1109 господарств порівня-
но з 244 у 2015 р. Водночас зросла їх потужність
майже у 7 разів: з 2,2 МВт станом на кінець
2015 р. до 16,7 МВт на кінець 2016 р. [8]. Окрім
того за останні три роки було введено в дію
3 вітроелектростанції загальною потужністю
11,6 МВт та 1 електростанцію на біомасі потуж-
ністю 3,5 МВт. Також у 2016 році встановлено
3,3 МВт потужностей малих ГЕС та 3,1 МВт —
об'єктів, що виробляють електроенергію з біо-
газу.

Виробництво альтернативних видів енергії
також може здійснюватися в аграрному сек-
торі економіки: нарощується виробництво
ріпаку для промислового використання біо-
дизеля, є резерви для переорієнтації вироб-
ництва харчового спирту на паливний етанол,
запропоновано використання енергії біома-
си та інших альтернативних джерел для енер-
гетичної безпеки сільських територій [7, с.
115].

Наприкінці 2011 р. Україна вперше була
включена в міжнародний рейтинг привабли-
вості країн для розвитку відновлюваної енер-
гетики, в якому зайняла 32 місце серед 40 країн
світу. Лідерство очолили Китай, США і Німеч-
чина. В 3-му кварталі 2012 р. За заявами украї-
нського уряду, до 2020 р. планується вивести
виробництво альтернативної енергії до рівня
15% від усього обсягу виробництва енерго-
носіїв. При використанні енергозберігаючих
технологій та обладнання на такому рівні, як у
країнах ЄС, споживання енергоресурсів могло
б зменшитися до обсягу 650 млн т умовного
палива. Тобто потенціал енергозбереження
України становить приблизно 35 % [9, c. 54].

Отже, поступова реалізація стратегії енер-
гозбереження на основі розширення альтерна-

тивної енергетики сприятиме досягненню
трьох ефектів:

— екологічного — обмеження впливу тра-
диційного енергетичного сектору на навко-
лишнє середовище;

— соціального — створення додаткових ро-
бочих місць, зниження цін на енергоресурси;

— економічного — диверсифікація поста-
чання енергії забезпечить енергоефективність
та енергоавтономію окремих територій,
зміцнить енергетичну незалежність країни.

Концепція енергетичної трансформації
країни дозволить порівняно недорого для сус-
пільства отримати вигоду від застосування аль-
тернативних джерел енергії і створити еколо-
гічно безпечне безперебійне постачання енер-
гії. Особливу увагу слід приділити вивченням
питань розвитку біоенергетики.

Біоенергетика — галузь електроенергетики,
заснована на використанні біопалива, яке ство-
рюється на основі використання біомаси. До
біомаси відносять усю рослинну і вироблену
тваринами субстанцію. При використанні біо-
маси в енергетичних цілях для виробництва теп-
ла, електроенергії і палива, розрізняють енер-
гетичні рослини і органічні відходи. Енергетич-
ними рослинами вважаються: сорти дерев, що
швидко ростуть і спеціальні однорічні рослини
з високим вмістом сухої маси для використан-
ня як твердого палива; цукро- та крохма-
левмісні польові культури для переробки в ета-
нол, а так само маслянисті культури для вироб-
ництва біодизеля для застосування як рідкого
палива; польові культури, придатні для сили-
рування і використання у виробництві біогазу
[2].

До органічних відходів відносяться відходи,
що виникають в сільському, лісовому, домаш-
ньому господарстві і промисловості: відходи
деревообробки, солома, трава, листя, гній,
шлам, органічні відходи домашнього господар-
ства тощо. До біогенного твердого палива
відносяться усі не викопні види палива органі-
чного походження, які до моменту їх викорис-
тання знаходяться в твердому стані, як наприк-
лад: деревина усіх видів і у будь-якій формі,
солома, макуха, зерно, кукурудза, злаки, цук-
ровий буряк, ріпак, рослинні олії, біологічні
відходи,екскременти, водорості тощо [3, c. 92—
93].

Виробництво електроенергії та тепла з твер-
дої біомаси на сьогодні здійснюється в основ-
ному шляхом спалювання в твердопаливних
котлах, з отриманням пари високого тиску. Цей
процес здійснюється за допомогою біомасових
енергетичних установок. Розрізняють відпо-
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відно: біомасові котельні — установки що ви-
робляють тільки тепло; біомасові теплоелект-
роцентралі (Біо-ТЕЦ) — виробляють разом з
теплом ще і електрику.

Щорічно приріст біомаси у світі оцінюєть-
ся в 200 млрд т (у перерахунку на суху речови-

ну), що енергетично еквіва-
лентно 80 млрд т нафти. Од-
ним із джерел біомаси є ліси.
При переробці ділової дере-
вини 3—4 млрд т складають
відходи, енергетичний еквіва-
лент яких становить 1,1—1,2
млрд т нафти. Світова потре-
ба в енергії (11 млрд т у.п.)
становить тільки 12 % енергії
щорічного світового прирос-
ту біомаси. Частка і кількість
біомаси, використовуваної
для одержання енергії, по-
стійно знижується, що мож-
на пояснити порівняно низь-
кою теплотою згоряння біо-
маси, унаслідок високого
вмісту в ній води.

Для ефективного функціонування галузі
біоенергетики України слід створити сучасну
організаційну систему управління, котра за-
безпечить її прогресивне функціонування
(рис. 1). Оскільки галузь біоенергетичного за-
безпечення розвивається досить динамічно,

Сільськогосподарське 
підприємство 

Ринкове середовище 
біоенергетики 

Постачальники 
матеріально-технічного 
забезпечення біоенерге-

тичного виробництва 

Управління 
агропромислового розвитку 

Інвестори 

Служби сертифікації та 
контролю сфери 
біоенергетики 

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 

України 

Департамент 
контролю розвитку 
біоенергетичного 

забезпечення 

Відділ формування 
стратегічних альтернатив 

розвитку біоекономіки 

Департамент реалізації 
біопродукції в сфері ЗЕД 

Відділи фопстизу 
біоенергетики 

місцевих ринкових 
структур 

Прибуток

Рис. 1. Формування організаційної системи управління
біоенергетичним комплексом України

Джерело: власні розробки авторів.
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Наявність придатних 
сільськогосподарських угідь 

0,15                  +   

Стань сільськогосподарських 
угідь 

0,1             +        

Доступність технології 0,1        +             

Рівень матеріально-технічного 
забезпечення виробництва 

0,1             +        

Рівень фінансового 
забезпечення виробництва 

0,1         +            

Наявність кваліфікованих 
працівників 

0,1            +         

«Глибина» переробки 
виробленої продукції 

0,05        +             

Якість біоенергетичної 
продукції 

0,1         +            

Перспективи розширення 
виробництва 

0,05             +        

 

Таблиця 2. Оцінка перспектив розвитку регіонального біоенергетичного забезпечення
на основі економічних можливостей сільськогосподарських підприємств Житомирської області

в перспективному періоді (2017—2019 рр.)

Джерело: власні розробки авторів.
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ефективність її ресурсного забезпечення має
напряму залежати від ефективності функціо-
нування самих сільськогосподарських підпри-
ємств.

Неабиякий вплив на формування ефектив-
ної системи біоенергетичного забезпечення Ук-
раїни спричиняють чинники кон'юнктури світо-
вих сільськогосподарських систем даного на-
пряму виробництва. Тому державна підтримка
біоенергетики, в першу чергу має будуватися
за принципом дотаційного забезпечення під-
приємств біоенергетичного підкомплексу, а
також сприяти розробці різного роду програм
щодо здешевлення кредитних ресурсів та дос-
тупу на міжнародні ринки передових біоенер-
гетичних розробок. Саме тому для якісної оці-
нки біоенергетичних перспектив розвитку в
сучасному господарському середовищі країни
пропонуємо застосувати методику експертних
бальних оцінок, котру було проведено на осно-
ві основних показників діяльності сільськогос-
подарських підприємств Житомирської області
(2014—2016 рр.).

Як ще одним бар'єром для розвитку біо-
енергетики фахівці називають проблему
спрощення процедури ліцензування вироб-
ництва альтернативних видів енергії. Також
існує прогалина у діючому законодавстві,
згідно з якою більшість енергетичних куль-
тур досі не віднесені до сільськогосподарсь-
ких. Тому їх вирощування на землях сіль-
ськогосподарського призначення неможли-
ве. А існуюча процедура включення до реє-
стру агрокультур є довгою — випробування
тривають три роки. Таким чином, необхідно
внести належні корективи до відповідних
нормативних актів. І це не єдині законодавчі
проблеми, які створюють додаткові пере-
шкоди для розвитку біоенергетики. Фахівці
вважають, що потрібно врегулювати питан-
ня заготівлі деревного палива приватними
компаніями, які мають відповідну техніку, в
лісах державної форми власності. Разом з
тим існує ціла низка обмежень для приват-
них компаній з цього виду діяльності. Окрім
того, недосконалим є законодавство щодо
"зеленого" тарифу на електроенергію, ви-
роблену з біомаси та біогазу. Наприклад, за
думкою фахівців в галузі біоенергетики, ко-
ефіцієнти "зеленого" тарифу є заниженими.

Прийнятий урядом план дій з ВДЕ до 2020 ро-
ку ставить завдання перед сектором біоенер-
гетики додатково замістити 5,27 млрд куб м на
рік природного газу твердим біопаливом і до-
сягти загального заміщення 7,2 млрд м3 на рік у
2020 році. Це потребуватиме значного нарощу-

вання використання теплогенеруючого об-
ладнання на біомасі: з 3 650 МВт у 2016 році до
15 750 МВт у 2020 році. Фактично збільшення
потужностей — у 4,3 рази. Досягнення таких
цілей неможливе без швидкого нарощування
енергетичного споживання аграрних відходів
та біопалива з енергетичних плантацій. Таким
чином, у поточному році необхідно вирішити
усі проблемні моменти , що заважають розвит-
ку біоенергетичної галузі в Україні. Тому що
це є стратегічне питання, вирішення якого без-
посередньо впливає на забезпечення енергоне-
залежності нашої держави.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Оцінка обсягів споживання теплової та
електричної енергії свідчить про зростання
ролі енергетичної галузі у формуванні ста-
лості розвитку сільськогосподарського ви-
робництва. Зважаючи на кореляційні зв'яз-
ки між обсягами валового регіонального
продукту та рівнем споживання енергетич-
них ресурсів, а також динаміку зростання
вартості традиційних енергоресурсів, питан-
ня енергозабезпечення сільськогосподарсь-
ких підприємств є одним із ключових. Пози-
тивна динаміка зростання обсягів виробниц-
тва сільськогосподарської продукції свід-
чить про стабільність біоенергетичного ре-
сурсу досліджуваного регіону, що є підста-
вою для розвитку біоенергетичної сіль-
ськогосподарської галузі, яка зможе вирі-
шити низку завдань як економічного, еколо-
гічного, соціального, агротехнологічного,
так і енергетичного характеру.

Першочерговими заходами щодо подаль-
шого розвитку біоенергетики включають: вико-
нання європейських і національних політичних
стратегій по тепловій енергії, бо вона утворює
найбільший ринок для біоенергетики, варто
наголосити, що для реалізації місцевих ініціа-
тив вкрай важливо наявність потужної політич-
ної підтримки; створення умов, що забезпечу-
ють економічну привабливість біотепла; опо-
даткування викопних палив полегшення опо-
даткування біопалив; стимулювання інвестицій
у системи біоенергетики; інформування насе-
лення з метою підвищення обізнаності про існу-
ючі обмеження енергетичних систем і можли-
востях біоенергетики; удосконалення інфрас-
труктури та матеріально-технічного забезпе-
чення для поставок біопалив; сприяння проце-
сам розвитку ринку шляхом впровадження ме-
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ханізмів стандартизації та контролю якості
щодо біопалив і технологій перетворення енер-
гії; комплексна розробка адміністративних і
законодавчих документів для біоенергетичних
проектів; науково-дослідні розробки для по-
дальшого підвищення ефективності біоенерге-
тики і зниження витрат.

Одним з можливих шляхів впроваджен-
ня біоенергетичних технологій в Україні
можливо лише за рахунок залучення інозем-
них інвесторів. При цьому можливе частко-
ве фінансування державою. Компанії вироб-
ники в такому випадку отримують держав-
ну підтримку у вигляді підготовленої для
будівництва майданчика з необхідною ін-
фраструктурою. Подібна схема дає певні
гарантії потенційним інвесторам, спрощує
для них доступ на ринок. Безумовно, дер-
жаві для створення біоенергетичної інфра-
структури потрібно здійснити значні ви-
трати, однак необхідно розуміти, що це дов-
гострокові інвестиції, які згодом забезпе-
чать створення робочих місць, а також ко-
мунальні та податкові платежі.
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