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Україна володіє значними відновлюваними
енергетичними ресурсами та суттєвим потен�
ціалом заходів з енергоефективності. Для того,
щоб відновлювані енергетичні ресурси відігра�
вали значну роль у структурі енергетики, по�
трібно опиратися на підтримку громадськості.
Необхідно об'єднати зацікавлені сторони для
пошуку шляхів до такої інфраструктури, яка
дійсно забезпечить екостійке використання
енергоресурсів в Україні.

У цій системі на сучасному рівні розвитку
провідне місце відводиться агропромисловому
комплексу України. Традиційні підходи до
АПК як виробника лише продуктів харчуван�
ня та сировини для забезпечення життєдіяль�
ності людини не охоплюють всього спектра про�
блем. Сьогодні недостатньо забезпечити вироб�
ництво необхідною для суспільства кількістю
продукції — ця продукція повинна відповідати
міжнародним стандартам якості, найважливі�
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шими компонентами якого якраз і є екологічні
складові всього, що виробляється та спожи�
вається, у тому числі й виробництво та спожи�
вання біологічних видів палива як одного із
факторів покращення екології оточуючого се�
редовища.

На жаль, у нашій країні ця, одна із най�
важливіших проблем, знаходиться на почат�
ковому ступені свого розвитку, а до вирішен�
ня завдань ми тільки наближаємось. Держа�
ва цими процесами не керує, ефективні меха�
нізми державного регулювання екологічними
процесами в цілому, і в АПК зокрема, не ство�
рені.

Тим більше, що аналіз розвитку світового
сільського господарства свідчить, що співвід�
ношення між зростанням урожаю сільськогос�
подарських культур і ресурсними витратами
становить 1:2:5:10, де 1 — приріст сільськогос�
подарської продукції; 2 — приріст витрат за
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механізацію виробництва; 5 — приріст вкла�
день у туки; 10 — приріст вкладень у засоби
захисту рослин. Отже, додаткова продукція
обходиться людині дедалі дорожче, що є за�
кономірним явищем. Структура енергетичних
витрат склалася так, що її найбільша частка
припадає на мінеральні добрива та енерго�
носії.

 Прорахунки державного управління за час
перехідного періоду призвели до того, що знач�
на частина населення втратила трудові, демо�
графічні, соціальні стимули проживання та ро�
боті, а також держава просто ігнорувала еко�
логічні загрози та зростання забруднення ото�
чуючого середовища.

Таким чином, відбувається подальше по�
глиблення сировинної орієнтації економіки
України, що вкрай негативно впливає на еко�
логію. І як наслідок — надлишкове природо�
техногенне навантаження, яке загрожує вихо�
дом за межі екологічного кордону.

Україна має обмежені запаси нафти, при�
родного і супутнього нафтового газу, які є по�
хідною сировиною для промисловості органіч�
ного синтезу.

Метою даної статті є розкриття ролі агро�
промислового комплексу України у вирішенні
проблем енергетичної та екологічної безпеки
держави, а також здійснення розрахунків по�
треби у земельних ресурсах для вирішення заз�
начених проблем.

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Є

СТРАТЕГІЧНИМ ПИТАННЯМ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ ТА

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
ЗОКРЕМА

Це зумовлено цілою низкою об'єктивних
факторів:

1. Забезпечення енергетичної безпеки дер�
жави та зменшення залежності держави від
імпорту енергоносіїв.

2. Розвиток і стабільність роботи агропро�
мислового комплексу країни.

3. Створення нових робочих місць та
збільшення надходжень до бюджетів.

4. Покращення екологічної ситуації.
Головними причинами виникнення проблем

забезпечення України біологічними паливами
є суттєва залежність держави від імпорту енер�
гоносіїв.

Серед відновлюваних джерел енергії все
більшого розвитку набувають енергоносії біо�
логічного походження або біопалива: біоди�
зель, біоетанол, біогаз, сировинна база для ви�
робництва яких в Україні більш ніж потужна,

можливо найпотужніша серед інших країн
світу.

Не дивлячись на вкрай складну ситуацію
із забезпечення населення та народного госпо�
дарства нафтопродуктами та природним газом,
пов'язану із імпортом цих продуктів, з одного
боку, і величезними можливостями сільського
господарства для продукування сировини для
біопалив, а промисловості — для виробництва
необхідного обладнання, з іншого боку, роз�
витку біоенергетики в Україні практично не
відбувається.

За даними Держкомстатистики, земельний
фонд становить 60,4 млн га. На одного жите�
ля України припадає 0,8 га сільськогоспо�
дарських угідь, у тому числі 0,65 га ріллі, у той
час коли у 27 державах Євросоюзу ці показ�
ники становлять в середньому відповідно: 0,37
та 0,21 га [1].

Тобто, враховуючи те, що на сьогодні (з по�
гляду продовольчої кризи у світі) хто має
більше родючої землі, той багатший, кожен ук�
раїнець повинен бути багатшим європейця у 3,1
раза.

Для ефективного розвитку виробництва та
використання біопалив не можна не врахову�
вати перешкоди, які створюють нафтотрейде�
ри, але їх можна зрозуміти — виробники біо�
палив стають прямими і ефективними конку�
рентами як з боку заміни, так і з екологічної
точки зору. Тому й виникають легенди, які
створюють перешкоди і гальмують прогрес у
цій галузі, як, наприклад, про голод і продо�
вольчу безпеку.

В Україні ці проблеми можна розглядати
таким чином:

— По�перше, категорія голоду, в першу чер�
гу, залежить від фінансових можливостей за�
купівлі продуктів харчування, а не від їх відсут�
ності на ринку як таких.

— По�друге, держави, які мають світові за�
паси нафти та газу не діляться своїми надпри�
бутками для стимулювання виробництва про�
дуктів харчування у країнах, де є посівні площі
для їх вирощування.

— По�третє, кожна держава має право роз�
поряджатися своїм потенціалом у найбільш ви�
гідному для неї напрямі розвитку національних
інтересів.

Продовольча безпека як пріоритетне стра�
тегічне завдання будь�якої країни, у тому числі
й України, обумовлена необхідністю всебічно�
го аналізу, вивчення, узагальнення та вирішен�
ня актуальних проблем збільшення ефектив�
ності використання, відновлення та зберіган�
ня природних ресурсів у аграрному секторі —
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земельного, водного, лісового, а також по�
вітряного басейнів. При цьому особлива увага
повинна бути звернена на досягнення опти�
мального рівня еколого�економічної ефектив�
ності використання, відновлення та зберіган�
ня земельних ресурсів — найзначніших скла�
дових ресурсного потенціалу продовольчого
комплексу.

В Україні є достатня кількість плодючих
земель, які можуть і повинні забезпечити по�
треби як харчування населення, так і потребу
у транспортному паливі в повному обсязі й на
період, як кажуть, поки "світ і сонце".

Так, наприклад, для розрахунку кількості
посівних площ, необхідних для забезпечення
продовольством населення країни вибрано 2
варіанти:

Варіант 1.
Забезпечення населення України продо�

вольством відповідно до норм споживання, зат�
верджених постановою Кабінету Міністрів Ук�
раїни №244 від 03.10.1991 р. (для розрахунків
взято кількість населення із перспективою, а
саме: 50 млн осіб).

Під всі види продуктів пораховано норма�
тиви вирощування, виробництва, затрат, добо�
вих привісів, урожайність тощо [2].

Варіант 2. (За методикою Держкомстату).

Для здійснення оцінки мож�
ливостей трансформації частки
сільськогосподарських угідь для
виробництва продуктів харчу�
вання на вирощування сільсько�
господарських культур, як біоси�
ровини для виробництва біопа�
лив, при цьому не знижуючи
рівня виробництва продуктів
харчування, можна взяти мето�
дику розрахунків, яка викорис�
товується Держкомстатом.

У відповідності до цієї мето�
дики, для забезпечення повноці�
нного раціону однієї людини не�
обхідно задіяти під вирощування
сільськогосподарської продукції
0,5 — 0,6 га сільськогосподарсь�
ких угідь.

Застосуємо нескладні розра�
хунки:

S п.з. = 50 000 000 осіб х 0,55
га = 27 500 000 га с/г угідь,

або 27 500 000 х 0,778 = 21 395
000 га ріллі.

За статданими всього ріллі в
Україні — Sз =32 500 000 га.

Рілля вільна від продовольчого забезпечен�
ня становить:

Sбіо = Sз — Sп.з. = 32 500 000 — 21 395 000 =
11 105 000 га,

де: Sз — загальна площа ріллі в Україні;
Sп.з. — площа, що забезпечує рівень продо�

вольчої безпеки в Україні;
Sбіо — площа для вирощування біосирови�

ни.
Обидва варіанти дали наступні результати:
1�ий: Sбіо = 16 400 000 га,
2�ий: Sбіо =11 105 000 га.
Проведеними розрахунками по першому і

другому варіантах встановлено, що без зни�
ження продовольчої безпеки Україна має 11
млн га землі, яка може бути зайнята під виро�
щування культур з наступною їх переробкою
на біоетанол і біодизель. Причому ці землі не
виключаються із земель, які не працюють на
продовольчу програму, оскільки вирощені на
цій землі кукурудза, ріпак, пшениця, соя, цук�
ровий буряк та інші види біомаси після пере�
робки на біопаливо залишають значний обсяг
кормових ресурсів, використання яких у тва�
ринництві доповнюють продовольчі ресурси
м'ясом, молоком та іншими продуктами харчу�
вання [3].
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На цих посівних площах, за відповідними
сівозмінами, можна виробити майже 6 млн т
біодизельного палива і 9 млн т біоетанолу, що
дасть можливість практично на 30% замістити
нафтові палива, необхідні для використання
основними галузями економіки України (особ�
ливо сільським господарством і транспортом)
(табл. 2).

Згідно проведеного аналізу статистичних
даних можна зробити висновок, що Україна
має величезний потенціал посівних площ у
порівнянні з провідними країнами світу, які
активно використовують земельні ресурси
для заміщення нафтових палив на біопалива
[4].

Слід зазначити, що, окрім біопалива, сільське
господарство додатково одержить кормову ба�
зу з вище визначеної площі ріллі: 5,22 млн т
шротів, у тому числі 1,02 млн т соєвих і 4,2 млн т
ріпакових; 11, 2 млн т жому від переробки цук�
рових буряків та 12,2 млн т барди від переробки
кукурудзи. Згодовування одержаних шротів
дозволить виробити 15,6 млн т молока, а жом і
барда дають можливість одержати 1,8 млн т м'я�
са. Результати використання решти сіль�
ськогосподарських угідь (6,2 млн га) додатково
можуть бути використані для розширення зов�
нішньої торгівлі й отримання валютних ресурсів
з метою зміцнення фінансово�кредитної систе�
ми країни, здійснення інноваційно�інвестицій�
них вкладень у соціально�економічний розвиток
країни, надходження значних фінансових ре�
сурсів для розвитку сільських територій [3].

Звичайно, збільшення попиту на сільськогос�
подарську продукцію як сировини для вироб�
ництва біопалив і продуктів харчування суттєво
вплине на світовий ринок. Основні виробники
біопалив — ЄС, Бразилія, США та інші, значно
зменшать експорт сировини та палив, і разом з
цим збільшать їх імпорт. Використання біопалив
також збільшиться, у зв'язку з необхідністю
зменшення впливу на забруднення оточуючого
середовища в основному від транспорту. Таким

     
 10% 15% 20% 30% 
       

      (%) 
 43,7 65,6 87,4 131,1 

 27,5 41,3 55,0 82,5 
 13,5 20,3 27,0 40,5 

 33,6 50,4 67,2 100,8 
 3,0 4,5 6,0 9,0 

Таблиця 2. Потреба посівних площ (%) для заміщення
нафтових (бензину, дизпалива) біопаливами

(біоетанол, біодизель)

чином, це є обнадійливою і довготри�
валою перспективою для України, яка
має потужний біоресурсний потенці�
ал.

Економічна ефективність вироб�
ництва біопалив як на внутрішньому,
так і на світовому ринках має незво�
ротній характер, також як і незворот�
ними є процеси вичерпності та подо�
рожчання вуглеводів. В умовах пост�
ійного збільшення цін на нафту ви�
робництво біопалив стає високопри�

бутковим на віть без фінансової підтримки дер�
жави.

ІЗ ВИКЛАДЕНОГО МОЖНА ЗРОБИТИ
НАСТУПНІ ВИСНОВКИ

1. Україна та її агропромисловий комплекс
має величезний потенціал біомаси як сировини
для виробництва біопалив.

2. Вітчизняні вчені розробили і озброїли
сучасними технологіями:

— вирощування енерговмісної біосировини;
— виробництв обладнання;
— переробку біомаси на біопаливо.
3. Заміна в Україні мінеральних палив на біо�

логічні види палив (біоетанол і біодизель) сут�
тєво підвищить екологічну безпеку та зменшить
локальне забруднення оточуючого середови�
ща.

4. Для стійкого розвитку біоенергетики, в
тому числі біопаливної галузі, необхідно роз�
робити стратегію дій принаймні на 10—20 років.

5. Стабілізувати діяльність АПК і включи�
ти в обробку землі, які не використовуються
або мало використовуються у зв'язку з недо�
статньою і недоступною ціною на нафтове па�
ливо.

6. Створити додаткові робочі місця, особ�
ливо в сільськогосподарському секторі.
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