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АНОТАЦІЯ 

Чебан І. В. Формування ринку біоенергії в Україні. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності                  

051 «Економіка». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичного засад та 

розробленню практичних рекомендацій щодо функціонування та подальшого 

розвитку ринку біоенергії в Україні, а саме з акцентом на ринок рідкого біопалива 

в умовах нестабільного розвитку ринку традиційних енергоресурсів та виконання 

Україною взятих на себе зобов’язань щодо відновлюваної енергетики. 

У дисертації представлено та запропоновано авторське трактування сутності 

поняття «ринок біоенергії», що має свої особливості формування та розвитку. 

Обґрунтування та визначення цього поняття є перспективним для подальших 

досліджень у напрямі розвитку біоенергетики та використання біоенергії у всіх 

галузях народного господарства, що сприятиме поступовому посиленню позиції 

України у раціональному виробництві енергії та ощадливому її споживанні. 

Встановлено, що в цілому ринок біоенергії – це система відносин між виробниками, 

постачальниками, фінансовими установами, державою, з одного боку, та 

покупцями – з іншого, з приводу купівлі-продажу біоенергії (електричної, 

теплової), виробленої з біопалива (твердого, рідкого, газоподібного) та/або 

допоміжних послуг, передачі та розподілі, постачанні біоенергії, для отримання 

максимального економічного ефекту всіма суб’єктами ринкових відносин. 

Стратегічна ціль у контексті даного дисертаційного дослідження спрямована 

на вирішення проблем з формування стабільного і конкурентоспроможного ринку 

біоенергії в Україні та забезпечення її енергетичної безпеки. Використання 

біопалива, а також розроблення і впровадження нових технологій для їх розвитку 

– це економічний пріоритет сьогодні для економіки нашої країни. В роботі 

обґрунтовано, що Україна не повною мірою використовує потенціал біомаси для 

задоволення внутрішньої потреби у паливі. Незважаючи на те, що вимогами 



 

  3  

 

 

Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, Цілей сталого 

розвитку України до 2030 року (частка енергії з відновлювальних джерел в 

енергетичному балансі має становити 17,1 % у 2030 році), Енергетичної стратегії 

до 2035 року, Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року 

передбачено створити всі умови для формування системи з логістичного 

забезпечення та інфраструктури для збирання біологічної сировини, її 

транспортування, виробництва біопалива другого покоління, прогрес у цьому 

напрямі є недостатнім. 

Сьогодні можна констатувати про невиконання визначених зобов’язань 

України щодо частки використання відновлювальних джерел енергії у кінцевому 

енергоспоживанні. Встановлено, що основною причиною є відсутність необхідних 

регуляторних актів, що законодавчо закріплювали та сприяли б виконанню вимог 

щодо показників використання біоенергії та біопалива як у транспортному секторі, 

так і загалом в інших сферах народного господарства. У дисертації обґрунтовано, 

що до основних бар’єрів розвитку біопаливної галузі у сфері стимулювання 

нарощування внутрішнього споживання моторного біопалива є неузгодженість 

державної політики. Додатковими проблемними питаннями виступає не 

оптимізоване для досягнення задекларованих цілей оподаткування 

альтернативного та традиційного палива (не суттєвий розрив величин акцизів, 

відсутність екологічного податку на паливо), відсутність дієвої системи контролю 

та нагляду за діяльністю учасників ринку та захисту прав споживачів. В цілому, 

враховуючи різницю в цінах на традиційне та альтернативне паливо, сумнівні 

споживчі характеристики палива, високу концентрацію ринку традиційних 

моторних палив, що реалізується на роздрібному ринку, представлених переважно 

компаніями-імпортерами, ані продавці нафтопродуктів, ані споживачі не достатньо 

зацікавлені в розвитку біопаливної галузі. 

В роботі проаналізовано та обґрунтовано використання системи механізмів 

державного регулювання ринку біоенергії та виділено ті з них, що, по-перше, 

спрямовані на збалансування попиту і пропозиції на ринку на рівні держави, та, по-

друге, – на підвищення ефективності виробництва біопалива та біоенергії з 



 

  4  

 

 

урахуванням особливостей ринку рідкого біопалива в Україні. Підтверджено, що 

основними інструментами, які сприяють збільшенню попиту на рідке моторне 

біопаливо, є впровадження обов’язкової норми домішування біопалива в дизель та 

бензин (блендування), дотримання вимог щодо частки використання рідкого 

біопалива в Україні у загальному споживанні моторних палив до 2030 року. В 

дисертації запропоновано застосування державної підтримки та преференцій 

виробникам моторного біопалива, адже вона є базовою умовою інтенсифікації 

внутрішнього виробництва та споживання моторного біопалива, проте, така 

підтримка має бути мінімально необхідною і зваженою. 

За наявності рамкових передумов щодо можливості України досягти 

Національної індикативної цілі споживання біопалива на транспорті до 2020 року, 

проаналізовано стан справ з виробництва рідкого біопалива в Україні, виявлено 

перешкоди, що існують у досягненні вищевказаних цілей, оцінено реалістичність 

виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань України щодо моторного 

біопалива на період з 2020 до 2030 року, а також запропоновано заходи для 

уможливлення досягнення вищевказаних зобов’язань. 

Вперше в Україні з метою кількісної оцінки розміру, виду підтримки, 

обґрунтування введення податкових преференцій для виробників палива 

моторного альтернативного та реалістичності виконання взятих на себе 

міжнародних зобов’язань України щодо моторного біопалива, було використано 

економетричну модель часткової рівноваги – AGMEMOD – динамічну модель, яка 

моделює наслідки змін в аграрній політиці на виробництво, споживання, імпорт, 

експорт та ціни на сільськогосподарську продукцію до 2030 року. Для оцінки 

розвитку ринку біоетанолу, палива моторного альтернативного, біодизеля і 

досягнення вищевказаних цілей, було розроблено сім сценаріїв розвитку ринку 

рідкого біопалива в Україні до 2030 року: «Політичний_10 %», «Пряма 

підтримка_10 % до 2025 року», «Пряма підтримка_10 % до 2030 року», 

«Зменшення акцизу», «Відміна акцизу», «COVID-19», «Базовий». 

За результатами сценарію «Пряма підтримка_10 % до 2025 року» 

встановлено, що підтримка виробників біоетанолу у вигляді прямих дотацій 
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позитивно сприятиме стрімкому розвитку ринку біоетанолу та продукції на його 

основі і дасть поштовх до досягнення індикативної цілі 10 % споживання 

біоетанолу до 2025 року, досягши споживання біоетанолу та продукції на його 

основі на рівні 171,02 тис. т у загальному споживанні автопалив. Порівнюючи 

результати моделювання з «Базовим сценарієм», у 2025 році виробництво 

біоетанолу за державної підтримки зросте майже у 4,36 раза. 

Результати сценаріїв «Зменшення акцизу» та «Відміна акцизу» вказують те, 

що нова система підтримки позитивно вплине на розвиток ринку палива моторного 

альтернативного, однак, у порівнянні з сценаріями прямої підтримки виробників 

біопалив, як і очікувалося, показники виробництва та споживання дещо нижчі. 

Встановлено, що введення системи зменшення акцизного податку виробникам 

палива моторного альтернативного за реалізоване паливо стимулюватиме 

збільшення його споживання, в порівнянні з «Базовим сценарієм», майже в 1,49 

раза, а при його відміні – стимулюватиме збільшення споживання майже в 1,76 

раза, що матиме такий самий ефект як і за сценарієм підтримки виробників 

біоетанолу та продукції на його основі. 

В дисертації підкреслено, що для розвитку та розширення використання 

біоетанолу, біодизелю та продукції на їх основі, в Україні рекомендовано ввести як 

пряму підтримку виробників, так і податкові преференції у вигляді зменшення 

(відміни) акцизу виробникам вищевказаної продукції на певний строк для 

налагодження та розширення їх виробництва. Для досягнення індикативної цілі 

споживання 10 % біопалива у транспортному секторі запропоновано також ввести 

обов’язкове його домішування в традиційні бензини та дизель і повернути 

безакцизне виробництво моторного палива альтернативного та біодизеля на певний 

період (до 10 років), а після досягнення 10 % використання біопалива ввести 

стимулюючий акциз на економічно обґрунтованому рівні 10–20 % від ставки 

акцизу на традиційні бензини та дизель. Однак, всі вищеперераховані заходи мають 

бути законодавчо врегульованими, контролюватися з боку держави на 

відповідність чинному законодавству. 
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У дисертації висвітлено та проаналізовано розвиток ринку на його основі з 

урахуванням економічної та політичної ситуації в Україні до 2030 року, 

спричиненої пандемією COVID-19, для чого було розроблено сценарій «COVID-

19». Встановлено, що виробництво біопалива у 2020 році у порівнянні з Базовим 

сценарієм, знизиться на 30 %, а споживання біоетанолу – на 11 %. З 2024 року, як і 

очікувалося, спостерігатиметься поступове збільшення виробництва та 

споживання біопалива в середньому на 2 % в рік. Обґрунтовано та сформульовано 

стратегічні пріоритети сталого розвитку ринку біопалива в Україні, оскільки він 

неможливий без вирішення низки економічних та організаційних проблем. 

Розвиток ринку біопалива залежить від державної політики у сфері заміщення 

традиційних видів палива альтернативними, цін на традиційні енергоносії, 

політичної та економічної ситуації в країні. З цією метою Україні необхідна добре 

скоординована стратегія для виробництва біопалива різних видів та створення 

чіткого і прозорого законодавства, яке визначить основні напрями для сприяння 

розвитку біопаливної галузі, що підтвердили результати PESTEL-аналізу. 

Запропоновано, що для активізації ринку моторного біопального в Україні 

можливі наступні заходи: законодавче розширення видів моторного біопального; 

проведення широких інформаційних кампаній щодо популяризації біопального та 

стимулювання попиту на нього; налагодження системи обліку та контролю 

виробництва біодизеля та біоетанолу; сприяння переоснащенню наявних цукрових 

заводів, насамперед, для зниження енергоємності виробничих процесів; надання 

фінансових преференцій продавцям традиційних нафтопродуктів з метою 

формування інфраструктури для домішування біологічного компонента палива 

протягом визначеного періоду часу, після чого передбачення системи санкцій за 

відсутність такої інфраструктури; уведення контролю за виконанням положень 

закону та системи економічних санкцій для продавців нафтопродуктів, оскільки 

відсутність контролю та покарання в реаліях України призводить до невиконання 

положень закону. 

Ключові слова: біомаса, біоенергія, рідке біопаливо, біоетанол, біодизель, 

економетричні моделі часткової рівноваги, AGMEMOD. 
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ANNOTATION 

 

Cheban I.V. The formation of the bioenergy market in Ukraine. Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript.  

The thesis for the degree of a Doctor of Philosophy of the specialty                                      

051 “Economics”. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the deepening of theoretical and methodological 

substantiation and development of practical recommendations for the formation and 

functioning of the bioenergy market in Ukraine, namely with an emphasis on the liquid 

biofuel market in the unstable market of traditional resources and Ukraine's commitments 

to renewable energy. 

The issues of energy security of the country, reducing dependence on imported fuels 

remain priority areas of state policy in the field of energy efficiency. One of the most 

urgent challenges facing Ukraine in recent years is to reduce the consumption of 

expensive imported fuels, as well as increase the share of renewable energy sources in 

total energy consumption, and most importantly, through the use of bioenergy produced 

from biofuels. The biofuels use, as well as the development and implementation of new 

technologies for their development – is today an economic priority for the economy of 

our country. 

In the thesis of the basic theories of the origin of the market, market equilibrium is 

investigated, and it is established that the driving force of the genesis of economic theories 

is the change of conditions of economic processes (change of structure of consumption 

and production, strengthening of globalization, development of information technologies, 

etc.). In addition, the theories of the bioeconomic and “green economy” are described and 

generalized, but none of the considered concepts can be considered universal and taken 

as the only one for further research of the bioenergy market. The theoretical bases of the 

essence of the market are defined and the definition of the concretized concept «the 

bioenergy market» which has the features of formation and development is offered. 

Substantiation and definition of this concept are promising for further research in the 



 

  8  

 

 

development of bioenergy and the use of bioenergy in all sectors of the economy, which 

will gradually strengthen Ukraine's position in the rational production of energy and its 

economical consumption. It is established that in general, the bioenergy market is a 

system of relations between producers, suppliers, financial institutions, the state, on the 

one hand, and buyers – on the other hand, concerning purchase and sale of bioenergy 

(electric, thermal) produced from biofuels (solid, liquid, gaseous) and/or ancillary 

services, transmission, and distribution, a supply of bioenergy, to obtain the maximum 

economic effect by all parties. 

The strategic goal in the context of this dissertation research is aimed at solving 

problems of forming a stable and competitive bioenergy market in Ukraine and the most 

global task – to achieve energy security of our country. The biofuels use, as well as the 

development and implementation of new technologies for their development – is an 

economic priority today for the economy of our country. 

The paper substantiates that Ukraine does not yet fully use the potential of biomass 

to meet domestic fuel needs. Despite the fact that the requirements of the National 

Renewable Energy Action Plan until 2020 (hereinafter – NREAP), Ukraine's Sustainable 

Development Goals by 2030 (the share of energy from renewable sources in the energy 

balance should be 17.1% in 2030), the Energy Strategy until 2035, the Concept ”Green” 

energy transition of Ukraine by 2050 provides for the creation of all conditions for the 

formation of a system of logistics and infrastructure for the collection of biological raw 

materials, its transportation and production of second-generation biofuels, progress in this 

direction is still insufficient. 

Today, it can be stated that Ukraine has not fulfilled certain obligations regarding 

the share of the use of renewable energy sources in final energy consumption. It is 

established that the main reason is the lack of the necessary regulatory acts that would 

legislate and promote compliance with the requirements for the use of bioenergy and 

biofuels in the transport sector and in general in other areas of the economy.  

In the dissertation it is substantiated that the main barriers to the development of the 

biofuel industry in the field of stimulating the increase of domestic consumption of motor 

biofuels are the inconsistency of state policy. Additional problematic issues are non-
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optimized for achieving the declared goals of alternative and traditional fuel taxation (not 

significant gap in excise taxes, lack of environmental fuel tax), lack of an effective system 

of control and supervision of market participants and consumer protection. In general, 

given the difference in prices for traditional and alternative fuels, questionable fuel 

consumption characteristics, high market concentration of traditional motor fuels sold in 

the retail market, represented mainly by importing companies and not sellers of petroleum 

products or consumers who are not sufficiently interested in development of the biofuel 

industry. 

The paper analyses and substantiates the use of the system of mechanisms of state 

regulation of the bioenergy market and identifies those that, firstly, are aimed at balancing 

supply and demand in the market at the state level, and secondly – to increase the 

efficiency of biofuel and bioenergy production. Taking into account the peculiarities of 

the liquid biofuel market in Ukraine. It is confirmed that the main tools that increase the 

demand for liquid biofuels are the introduction of a mandatory rate of admixture of 

biofuels in diesel and petrol (blending), compliance with the share of liquid biofuels in 

Ukraine in total consumption of motor fuels by 2030. The dissertation proposes the use 

of state support and tax preferences for producers of motor biofuels, because, in our 

opinion, these measures are a basic condition for intensifying domestic production and 

consumption of motor biofuels, however, such support should be minimally necessary 

and balanced. 

If there are framework preconditions for Ukraine's ability to achieve the National 

Indicative Target for Biofuel Consumption in Transport by 2020, the state of affairs on 

liquid biofuel production in Ukraine is analyzed, obstacles to achieving the above goals 

are identified, the feasibility of Ukraine's international obligations is assessed. For motor 

biofuels, and measures are proposed to enable the above commitments to be achieved. 

For the first time in Ukraine, an econometric partial equilibrium model – the 

AGMEMOD – a dynamic model that simulates the effects of changes in agricultural 

policy on production, consumption, imports, exports and prices of agricultural products 

until 2030. 
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To assess the development of the bioethanol, MFA, biodiesel market and achieve 

the above goals, seven scenarios for the development of the liquid biofuel market in 

Ukraine by 2030 were developed: “Political_10%”, “Direct support_10% by 2025”, 

“Direct support_10% by 2030”, “Reduction of excise duty”, “Abolition of excise duty”, 

“COVID-19”, “Baseline”. 

According to the results of the scenario “Direct support_10% by 2025” it is 

established that the support of bioethanol producers in the form of direct subsidies will 

positively contribute to the rapid development of the bioethanol market and products 

based on it and give impetus to the indicative target of 10% bioethanol consumption and 

products based on it at the level of 171.02 thousand tons in the total consumption of motor 

fuels. Comparing the simulation results with the Baseline Scenario, in 2025 the 

production of bioethanol with state support will increase almost 4.36 times. 

The results of the Excise Reduction and Excise Abolition scenarios indicate that the 

new support system will have a positive impact on the development of the motor 

alternative fuel market, however, compared to the scenarios of direct support for biofuel 

producers, production and consumption are expected to be slightly lower. It is established 

that the introduction of a system of reducing the excise tax to producers for sold fuel will 

stimulate an increase in its consumption, compared to the Baseline scenario, almost 1.49 

times, and if it is abolished – will stimulate an increase in consumption of almost 1.76 

times, which will have the same effect as well as under the scenario of supporting 

producers of bioethanol and products based on it. 

The dissertation emphasizes that for the development and expansion of the use of 

bioethanol, biodiesel and products based on them, in Ukraine it is recommended to 

introduce both direct support for producers and tax preferences in the form of reduction 

(cancellation) of excise duty to producers of the above products for a certain period. 

production. To achieve the indicative target of 10% biofuel consumption in the transport 

sector, it is also proposed to introduce its mandatory admixture with traditional gasoline 

and diesel and return excise-free production of alternative and biodiesel for a certain 

period (up to 10 years), and after reaching 10% use biofuels to introduce a stimulating 

excise tax at an economically justified level of 10-20% of the excise tax rate on traditional 
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gasoline and diesel. However, all the above measures must be regulated by law, controlled 

by the state for compliance with applicable law.  

The dissertation highlights and analyses the development of the biofuel market, 

taking into account the economic and political situation in Ukraine until 2030, caused by 

the pandemic COVID-19, for which the scenario “COVID-19” was developed. It is 

established that the production of biofuels in 2020 compared to the Baseline scenario will 

decrease by 30%, and the consumption of bioethanol – by 11%. From 2024, as expected, 

there will be a gradual increase in production and consumption of biofuels by an average 

of 2%. The strategic priorities of sustainable development of the biofuel market in 

Ukraine are substantiated and formulated, as it is impossible without solving a number of 

economic and organizational problems. The development of the biofuel market depends 

on the state policy in the field of replacing traditional fuels with alternative ones, prices 

for traditional energy sources, political and economic situation in the country. To this end, 

Ukraine needs a well – coordinated strategy for the production of biofuels of various types 

and the creation of clear and transparent legislation that will identify the main directions 

for promoting the development of the biofuel industry, which confirmed the results of 

PESTEL – analysis. 

It is proposed that the following measures are possible to activate the market of 

motor biofuels in Ukraine: legislative expansion of types of motor biofuels; setting up a 

system of accounting and control of biodiesel and bioethanol production; promoting the 

re-equipment of existing sugar factories, primarily to reduce the energy intensity of 

production processes; providing financial preferences to sellers of traditional petroleum 

products in order to form the infrastructure for mixing the biological component of fuel 

for a certain period of time, followed by the provision of a system of sanctions for the 

lack of such infrastructure; introduction of control over the implementation of the 

provisions of the law and the system of economic sanctions for sellers of oil products, as 

the lack of control and punishment in the realities of Ukraine leads to non-compliance 

with the provisions of the law. 

Key words: biomass, bioenergy, liquid biofuel, bioethanol, biodiesel, econometric 

partial equilibrium models, AGMEMOD. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан 

економіки в державі та рівень життя населення. Однією з найважливіших 

складових добробуту в цивілізованих державах є забезпечення громадян і компаній 

необхідними енергоресурсами. Запорукою реалізації цієї мети має стати надійне, 

економічно обґрунтоване й екологічно безпечне задоволення потреб населення й 

економіки в енергетичних продуктах шляхом впровадження у всі сфери економіки 

нових енергоощадних технологій і розвиток альтернативних та екологічно чистих 

джерел енергії, в першу чергу, за рахунок ролі використання біоенергетичних 

ресурсів відновлювальної енергетики (далі – ВЕ), до яких, в тому числі, відноситься 

біомаса.   

Україна залишається активним учасником міжнародної боротьби зі зміною 

клімату і послідовно ратифікувала укладені міжнародні угоди: Рамкову Конвенцію 

ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), Кіотський протокол. Україна стала однією з 

перших європейських країн, що ратифікували Паризьку угоду від 14.07.2016 року 

[1], одним із аргументів чого стали питання суттєвих кліматичних змін на території 

України, що зумовлюють підвищення ризиків для здоров’я і життєдіяльності 

людини, природних екосистем та секторів економіки, а також питання 

забезпечення національної, екологічної, економічної та енергетичної безпеки 

України.  

Вагомим поштовхом для наукових досліджень в галузі біоенергетики було 

усвідомлення думки про вичерпність природних енергоресурсів, постійне 

зростання виробництва споживчих товарів та транспортних засобів, стрімке 

зростання кількості населення (споживачів) призводить до невпинного підвищення 

цін на нафтопродукти (за останні 35 років в Україні ціни на них зросли майже в 100 

разів).  

Слід відзначити, що Енергетичною стратегією України на період до 2030 

року, було визначено, що освоєння відновлюваних джерел енергії (далі – ВДЕ) є 

важливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження 

антропогенного впливу енергетики на навколишнє природне середовище. 
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Масштабне використання потенціалу ВДЕ в Україні має не тільки внутрішнє, а й 

значне міжнародне значення як вагомий чинник протидії глобальним змінам 

клімату в цілому [2]. 

Відповідно до глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року 

(забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного і сучасного 

енергопостачання; значно збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у 

світовому енергетичному балансі; подвоїти глобальний показник підвищення 

енергоефективності), проголошених на саміті ООН у 2015 році та яких має 

дотримуватися Україна, перехід економіки країни на траєкторію 

низьковуглецевого зростання є одним зі стратегічних завдань державної політики 

України. 

Економіка України є енергозалежною, імпортуючи значні обсяги паливно-

енергетичних ресурсів з-за кордону. Україна забезпечує себе лише на 25% 

власними ресурсами, а 75% енергоресурсів – імпортні. Україна щороку витрачає на 

імпорт нафтопродуктів близько 5–6 млрд дол., що є однією з найбільших статей у 

платіжному балансі країни. 

Разом з цим, останні декілька років ціни на імпортований в Україну 

природний газ значно зросли, що спричинило підвищення тарифів на опалення для 

споживачів, і, відповідно, необхідності скорочення споживання газу Україною, та 

його заміщення біопаливом. Тож, рівень тарифів робить біомасу перспективним і 

економічно-ефективним видом палива для виробництва біоенергії в Україні. 

Біомаса може стати ресурсом, який може збалансувати розрив між власними та 

імпортованими енергетичними ресурсами. 

Україна завжди була країною з розвиненим сільським господарством, однак 

до тих пір поки ціни на енергоносії були низькими, а проблеми екології практично 

не піднімались, на аграрний сектор економіки як на можливого постачальника 

паливних ресурсів не звертали уваги. В останні роки у зв’язку зі світовою 

енергетичною кризою продукцію і відходи сільського господарства почали 

розглядати в якості паливних ресурсів. Подібний підхід кардинально змінює 

традиційне розуміння ролі сільського господарства в економіці країни та структуру 
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розподілу новоствореної вартості з перебудовою фінансових потоків в економічних 

відносинах учасників ринку біосировини і біопалива.  

У листопаді 2018 року Європейська Комісія представила довгострокову 

стратегічну концепцію зниження викидів парникових газів, показавши, яким чином 

ЄC може прокласти шлях до кліматичної нейтральності – економіки з нетто-

нульовими викидами ПГ до 2050 року. Вона містить сім основних стратегічних 

складових: максимізація енергоефективності; максимальне розгортання 

відновлюваних джерел енергії та електрифікації; перехід до екологічно-чистого 

транспорту; запровадження «кругової» економіки (економіки замкнутого циклу); 

розробки «розумних» мереж та комунікацій; розширення біоенергетики та 

технологій природного поглинання вуглецю; поглинання решти викидів СО2 за 

рахунок технологій поглинання, зберігання та повторного використання вуглецю 

(carbon capture, storage and utilization). 

Оголошена новою Європейською Комісією мета переходу ЄС до кліматично 

нейтрального розвитку до 2050 року, викладена у стратегії «Європейська Зелена 

Угода» (European Green Deal), зумовить істотне пришвидшення енергетичних 

трансформацій в країнах ЄС, що відображатиметься на усіх сферах економіки, а 

також на співпраці з іншими країнами Європи та світу [3]. Ці трансформації стануть 

одночасно великим викликом та можливістю для України як держави, що має 

надзвичайно амбітну Угоду про асоціацію з ЄС і є стороною Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства. Водночас взяті Україною міжнародні 

зобов’язання та цілі забезпечення сталого розвитку накладають на національну 

економіку та енергетичний сектор низку обмежень щодо необхідності 

інноваційного оновлення енергетичного сектору, розширення використання 

відновлювальних джерел енергії, зниження енергоємності національної економіки, 

впливу енергетики на навколишнє середовище тощо [3]. 

З наведеного слідує, що Україні, враховуючи існуючу енергетичну та 

екологічну ситуацію, пропонується приступити до широкого впровадження 

біоенергетичних технологій і застосування всіх видів біопалива – твердого, 

рідкого, газового як альтернативи традиційним видам палива. Однак це має 
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здійснюватися з урахуванням питання сталого розвитку та необхідності 

збереження біорізноманіття країни. У той же час, виробництво біомаси може 

забезпечити промисловість, що розвивається в сільських районах зручними 

енергоносіями, що принесло б суттєву соціальну та економічну користь як 

сільському так і міському населенню. У свою чергу, розвиток альтернативних видів 

палива може сприяти розриву зв’язку між цінами на нафтопродукти і 

продовольство, тобто вберегти продовольчий ринок від подальшого 

неконтрольованого подорожчання продуктів харчування з одночасним 

покращенням екологічної ситуації в селах і містах.  

Сьогодні Україна не в повній мірі використовує свій потенціал енергії з 

біомаси – лише на 10 % (2,3 млн. т. у. п. на рік) від загального потенціалу біомаси. 

Тому, розвиток АПК – основа становлення конкурентоспроможного виробництва 

біопалива в Україні та стабільного його розвитку. Тож варто розвивати автономне 

енергопостачання агропромислового комплексу для забезпечення фермерів 

електроенергією власного виробництва. Адже аграрні підприємства, як основні 

виробники енергетичних культур, мають всі підстави отримувати преференції від 

вирощування енергонасичених рослин через кооперацію процесів виробництва 

сировини, її переробки і реалізації продукції кінцевого споживання. 

Враховуючи вищезазначене, в сучасних умовах розвитку суспільства постала 

необхідність відокремлення від загального поняття «ринок» конкретизованого 

поняття «ринок біоенергії», що має свої особливості формування та розвитку. 

Обґрунтування та визначення цього поняття є перспективним для подальших 

розвідок у напрямку розвитку біоенергетики та використання біоенергії у всіх 

галузях народного господарства, що сприятиме поступовому посиленню позиції 

України у раціональному виробництві енергії та ощадливому її споживанні. У 

дисертаційному дослідженні запропоновано насамперед, провести комплексне 

дослідження визначення поняття «ринок біоенергії» та надання йому науково-

обґрунтованого трактування. Це допоможе зрозуміти вплив на нього окремих 

суб'єктів ринкових відносин, зокрема держави, забезпечити стабільний його 

розвиток, враховуючи інтереси кожного з учасників ринку. 
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Актуальність цієї проблеми зумовлює пошук передумов, які б забезпечили 

формування конкурентоспроможного ринку біоенергії в Україні та розробці 

теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо забезпечення 

конкурентоспроможності біотехнологій отримання енергії на підприємствах 

енергетики з огляду на відповідність концептуальним засадам сталого розвитку, а 

саме орієнтуючись на без вуглецеві технології отримання енергії.  

Значний внесок у розвиток теоретико-методологічних аспектів виробництва 

та споживання біологічних видів палива, розвитку ринку біоенергії, дослідження 

можливості вирішення проблеми реалізації різних напрямів біоенергетики через її 

всезростаючу актуальність, висвітлено у працях низки вітчизняних та зарубіжних 

вчених, серед яких Г. Г. Гелетуха [4], Т.А.  Желєзна [4], В. К. Савчук [5], 

О. Г. Макарчук [5-6], М.П. Талавиря [7], А. Д. Діброва [8-11], Г.М.  Калетник [12], 

В.О. Дубровін [13], О. М. Шпичак [14], В. М. Бутенко [15], Ю. М. Гальчинська 

[16], О.О. Красноруцький [17-18], Г.С. Трипольська [19-20], В. В. Байдала [21], 

С.О. Кудря [22], Н.М. Мхітарян [23] та інших відомих вітчизняних та зарубіжних 

вчених і практиків.  

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій та робіт з даної 

проблематики, кількість дискусійних питань не зменшується, особливо в частині 

пошуку сировинної бази для виробництва біологічного палива і біоенергії та 

створення ринкових засад для формування конкурентоспроможного ринку 

біоенергії в Україні.  

Економіко-математичне моделювання засобами теорії нечіткої логіки 

досліджували: в технічних системах – Л. Заде [24], Х. Бандемер [25], в економічних 

системах – Н. Пришляк [26] та ін. Питання державного регулювання ринку 

біопалива висвітлені О. Прутською [27]. Моделювання розміщення виробництва 

біопалива висвітлено у працях І. Бурденюка, Л. Волонтира, Н. Черняка, засноване 

на поєднанні статистичних і оптимізаційних методів [28]. 

Разом з тим у вітчизняних літературних джерелах залишаються майже не 

проаналізованими і не висвітленими питання використання методів                  

економіко-математичного моделювання виробництва та споживання біопалива для 
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створення сценаріїв його подальшого розвитку. Тому, дослідження розвитку ринку 

біопалива та біоенергії за допомогою економетричних моделей часткової рівноваги 

– одне з наших головних завдань. 

Сучасність вимагає як найшвидшого переходу до промислового 

використання біологічних видів палива для виробництва біоенергії у всіх галузях 

народного господарства України, що актуалізує наукові дослідження в даній царині 

науки. Проте, у науковій літературі практично відсутні дослідження щодо розробки 

науково-прикладних засад нових для українського ринку біоенергії важелів 

економічного впливу, які у вітчизняній концепції управління біомасою можуть 

розглядатися як альтернатива діючим на сьогодні механізмам стимулювання 

розвитку ринку біоенергії, так і застосовуватися у комбінації з ними. Невирішеність 

на теоретичному та методичному рівнях вищезазначених питань, їх актуальність і 

практична значущість для забезпечення досягнення державних цілей енергетичної 

політики у галузі виробництва біоенергії, обумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження, визначили його мету, об’єкт, предмет дослідження та окреслили коло 

завдань, що потребують вирішення.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дисертаційного дослідження узгоджується з науково-дослідними темами 

навчальних і науково-дослідних закладів. Наукові результати, теоретичні 

положення та висновки дисертаційного дослідження безпосередньо пов'язані з 

тематикою науково-дослідних робіт Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, а саме, на тему: «Прогнозування біоекономічного 

потенціалу сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін» 

(номер державної реєстрації 0115U003458). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертації – обґрунтувати теоретико- 

методичні засади та розробити практичні рекомендації щодо формування та 

ефективного розвитку ринку біоенергії в Україні, що дозволить зменшити 

залежність національної економіки від імпорту енергоносіїв, знизити її 

енергоємність та сприятиме підвищенню якості життя суспільства забезпечуючи 

його розвиток. 
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Досягнення визначеної мети зумовило необхідність постановки й вирішення 

наступних основних завдань:  

– систематизувати наукові підходи щодо тлумачення категорій «ринок», 

«ринок біоенергії», «ринок біопалива» з урахуванням технологічної 

характеристики об’єкту дослідження в контексті їх генезису та сучасних концепцій 

розвитку біоенергетики і біоекономіки, що поглиблює пізнання означених понять, 

розкриває їх зміст та особливості для забезпечення методологічної бази 

дослідження; 

– з’ясувати економічну сутність ринку біоенергії, узагальнити розвиток 

підходів, напрямів та механізмів його регулювання з урахуванням об’єктивних 

закономірностей та специфічних особливостей біоенергетики в умовах 

глобалізації; 

– розробити авторську розширену класифікацію ринків України з 

виокремленням в ній ринку біоенергії, що поглибить пізнання особливостей 

економічних відносин у системі електроенергетики ПЕК України та АПК; 

– визначити основні методичні підходи до оцінки ефективності 

функціонування ринку біоенергії та кількісного впливу екзогенних чинників на 

його подальший розвиток;  

– проаналізувати та виявити резерви підвищення ресурсно-енергетичного 

потенціалу біомаси для виробництва біоенергії в Україні; 

– здійснити комплексний аналіз сучасного стану, тенденцій та 

закономірностей розвитку ринку біоенергії в світі з метою адаптування ринку в 

Україні до його окремих елементів, що підвищить якість прогнозування його 

розвитку на середню та короткострокову перспективу; 

– визначити за допомогою економетричної моделі AGMEMOD кількісний 

вплив факторів, які формують вітчизняний попит і пропозицію біопалива й 

ефективність його виробництва і розробити сценарії розвитку ринку рідкого 

біопалива в Україні на період до 2030 року; 

– обґрунтувати стратегічні орієнтири розвитку ринку біоенергії та механізму 

його регулювання на основі прогнозування основних параметрів попиту і 
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пропозиції для забезпечення енергетичної безпеки та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного біопалива; 

– розробити пропозиції щодо удосконалення механізму регулювання ринку 

біоенергії в умовах глобальних змін зовнішнього середовища для формування 

передумов подальшого збалансованого його розвитку. 

Об’єкт дослідження – процес формування і функціонування ринку 

біоенергії в Україні. Конкретні дослідження проведено на прикладі ринку рідкого 

моторного біопалива. 

Предмет дослідження – сукупність теоретико-методичних та організаційно-

економічних засад формування і функціонування ринку біоенергії в Україні для 

підвищення покриття продовольчих та енергетичних потреб за одночасного 

забезпечення енергозбереження, безвідходності виробництва, збалансованого 

використання природних біоресурсів. Поглиблені дослідження здійснено за 

допомогою економетричної, динамічної, мультипродуктової моделі часткової 

ринкової рівноваги – AGMEMOD. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічним підґрунтям 

дисертаційного дослідження стали фундаментальні положення теорії ринкової 

економіки, методологія і загальносистемні принципи проведення комплексних 

наукових досліджень, праці вітчизняних та іноземних вчених щодо проблем 

реформування ринків електроенергії, ринків біопалива із застосуванням 

біотехнологій, розвитку біоекономіки, зокрема щодо подальших напрямків 

формування та розвитку ринку біоенергії з біомаси. 

З метою проведення комплексного економічного дослідження, вивчення і 

реалізації поставлених у дисертації завдань, використано загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання, а саме: абстрактно-логічний – при визначенні мети і 

завдань дисертаційного дослідження; аналітико-монографічний – при вивченні 

літературних джерел, законодавчих та нормативно-правових актів у сфері 

альтернативної енергетики; метод групування – при систематизації та класифікації 

ринків, видів біомаси; факторний аналіз – при визначенні факторів, що впливають 

на формування ринку біоенергії; причинно-наслідковий аналіз – при визначенні 
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низки бар’єрів, що перешкоджають поширенню та розвитку рідких біопалив у 

вітчизняному транспортному секторі; логіко-конструктивного методу та 

структурного аналізу (при визначенні фактичних і прогнозних цін на біопаливо, 

попит та пропозицію на біопаливо та на товари-замінники), графічного (для 

характеристики динаміки та структурних змін окремих показників та уточнення 

результатів дослідження); пропорційних залежностей показників – при вивченні і 

виявленні залежностей між досліджуваними показниками; економіко – 

статистичний – у процесі збору, обробки статистичних даних та оцінюванні 

сучасного стану розвитку та функціонування ринку біоенергії в Україні; 

економічного моделювання – економетрична динамічна модель часткової ринкової 

рівноваги – AGMEMOD. 

Інформаційною базою дослідження є наукові монографії, статті зарубіжних і 

вітчизняних науковців, аналітичні журнали, нормативно-правові акти, що 

регулюють функціонування відновлювальної енергетики на державному та 

міжнародних рівнях, офіційні статистичні дані Державної служби статистики 

України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 

Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП), Української асоціації альтернативних та 

транспортних палив «Укрбіопаливо», Державного агентства з енергоефективності 

та енергозбереження України, Державної фіскальної служби України, міжнародних 

організацій у сфері енергетики, зокрема Міжнародного енергетичного агентства 

(International Energy Agency, ІEA), Міжнародного агентства з відновлювальної 

енергії (International Renewable Energy Agency, IRENA), комерційно-господарська 

та фінансова звітність підприємств, профільних асоціацій, консалтингових та 

інжинірингових компаній у галузі виробництва біоенергії та офіційних сайтів 

Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретичних положень, в обґрунтуванні й розробленні практичних засад щодо 

формування й функціонування ринку біоенергії в Україні і вдосконаленні методів 
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та інструментів його регулювання. Наукову новизну виконаного дослідження 

визначають такі результати:  

вперше: 

–  з використанням економетричного моделювання (модель часткової рівноваги 

AGMEMOD) розроблено сценарії розвитку ринку рідкого біопалива в Україні на 

період до 2030 року та обґрунтовано економічні наслідки застосування окремих 

інструментів державного регулювання (прямої підтримки виробників та 

податкових преференцій у вигляді зменшення та відміни акцизу виробникам 

біопалива), що дозволяє забезпечувати збалансований розвиток ринку за рахунок 

нарощування обсягів виробництва біопалива та широкого його використання для 

задоволення внутрішніх потреб споживачів моторного біопалива в Україні, а також 

виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо обов’язкового вмісту 

(10% рідкого біопалива (біокомпонентів)) у загальному річному обсязі продажу 

моторних автопалив. 

 удосконалено: 

–  науково - методологічні засади пізнання сутності ринку біоенергії як системи 

відносин між виробниками, постачальниками, фінансовими установами, 

державою, з одного боку, та покупцями – з іншого, з приводу купівлі-продажу 

біоенергії (електричної, теплової), виробленої з біопалива (твердого, рідкого, 

газоподібного) та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання 

біоенергії, для отримання максимального економічного ефекту всіма суб'єктами 

відносин.  

– класифікацію ринків з виокремленням в ній ринку біоенергії, що поглиблює 

пізнання і врахування в управлінні ринками особливостей економічних відносин у 

галузі електроенергетики ПЕК та АПК України; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові підходи щодо визначення сутності «ринок», «ринок біоенергії», «ринок 

біопалива» з урахуванням технологічної характеристики досліджуваного об’єкту в 

контексті їх генезису та сучасних концепцій розвитку біоенергетики, що 

поглиблює методологію дослідження та рельєфніше розкриває його зміст; 
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– обґрунтування методичного інструментарію побудови алгоритму дослідження 

ринку біоенергії й біопалива на основі теоретичних та методичних положень щодо 

формування ринку біоенергії і його суб`єктів та кількісної оцінки впливу на нього 

екзогенних факторів з використанням економетричної моделі часткової рівноваги 

–AGMEMOD; 

– напрями нарощування ресурсно-енергетичного потенціалу агробіомаси (повніше 

використання відходів аграрного виробництва – соломи і стебл кукурудзи на зерно 

та соняшнику і підвищення врожайності енергетичних культур) – основних джерел 

збільшення виробництва біоенергії в Україні; 

–система заходів державної підтримки формування і функціонування ринку 

біопалива, розроблена з урахуванням світового досвіду, що сприяє адаптуванню 

розвитку ринку біоенергії в Україні до окремих елементів світового ринку; 

– стратегічні орієнтири розвитку ринку біоенергії за рахунок удосконалення 

інструментів державного регулювання цього ринку для стимулювання попиту та 

пропозиції біоенергії через механізм їх коригування; 

– систематизація чинників регулювання ринку біопалива в Україні, яка виступає 

основою для обґрунтування напрямів стратегічного розвитку ринку біоенергії і 

визначає засоби ефективного її функціонування, що, на відміну від інших, 

узагальнює і визначає ширший спектр інструментів і показників державного 

регулювання, які можуть бути використані у сфері біоенергетики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

методологічних підходів та практичних положень щодо понятійного і 

інструментального апарату для формування напрямів розвитку та регулювання 

ринку біоенергії України, які допоможуть приймати обґрунтовані рішення 

органами державного управління та використовувати запропоновані здобувачем 

пропозиції щодо оцінки базових регуляторів прямої і непрямої підтримки галузі та 

переходу до широкого впровадження біоенергетики в Україні при розробці 

довгострокової стратегії її розвитку, через: інструментарій специфічного 

управління ринком біоенергії більшості суб'єктів господарювання; розробку 

моделей та стратегій формування і подальшого розвитку ринку біоенергії та 



 

  29  

 

 

біопалива на підставі сценаріїв моделювання ринку рідкого біопалива в Україні за 

допомогою моделі AGMEMOD до 2030 року. 

Результати дисертаційного дослідження у вигляді пропозицій щодо 

формування та розвитку ринку біоенергії використано при розробці нормативно-

правових актів Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження 

України. Зокрема, аналітичні розрахунки та прогнози розвитку ринку рідкого 

біопалива, заходи щодо стимулювання його виробництва і споживання, розробка 

пропозицій щодо удосконалення системи підтримки та запровадження 

обов’язкового вмісту рідкого біопалива у традиційних видах палива, має дати 

новий імпульс науковим пошукам і практичному вирішенню актуальних питань і 

проблем на основі формування та впровадження концептуальних організаційних 

структур. Позитивно схвалені та рекомендовані до застосування пропозиції автора 

дозволять визначити перспективні напрями удосконалення та розвитку державної 

політики на різних рівнях управління (довідка про результати впровадження 

наукових досліджень від 04.03.2019 № 161-17/17/4/19). 

Висновки і практичні рекомендації дисертаційного дослідження знайшли 

практичне застосування в аналітичній та практичній роботі Української асоціації 

виробників альтернативних транспортних палив «Укрбіопаливо». Позитивно 

схвалені та рекомендовані до застосування запропоновані автором: науково-

обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення та приведення вітчизняних норм 

законодавства у сфері альтернативних палив у відповідність з нормами ЄС; 

удосконалення структури інституційного механізму управління розвитком та 

виробництвом біопалива в Україні; сценарії розвитку ринку рідкого біопалива в 

Україні до 2030 року за умови введення політики державної підтримки та 

податкових преференцій виробникам біопалива (звільнення або зменшення акцизів 

на альтернативні палива); науково-методичні засади щодо формування 

скоординованої стратегії для стимулювання та розвитку ринку біопалива в Україні 

на довгострокову перспективу (довідка про практичне застосування результатів 

дисертаційного дослідження від 15.04.2019 № 648). 
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Формування скоординованої стратегії для стимулювання та розвитку ринку 

біопалива в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу на основі: 

удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо функціонування та 

розвитку ринку біопалива, а також гармонізації її із відповідними законами та 

нормами європейських країн; створення системи фінансових заохочень 

господарським суб'єктам у вигляді дотацій та субсидій для стимулювання 

виробництва та споживання біологічного пального, а також надання їм податкових 

преференцій при виробництві та реалізації біопалива позитивно схвалено та 

використано Біоенергетичною асоціацію України (далі – БАУ). Крім того, 

пропозиції щодо створення системи моніторингу і системи контролю виконання 

поставлених цілей, що дозволить об’єктивно оцінювати стан біоенергетичного 

потенціалу, здійснювати прогнозування тенденцій подальшого розвитку галузі в 

Україні також набуло позитивного схвалення та запропоновано до подальшого 

впровадження (акт про впровадження/використання результатів дисертаційної 

роботи від 10.05.2019 № 455). 

Результати дослідження ринку рідкого біопалива були використані та набули 

подальшого використання у роботі Німецько-українського агрополітичного 

діалогу (довідка від 17.05.2019 № 17052019/15). Вперше у модель AGMEMOD був 

імплементований ринок рідкого біопалива та, відповідно, створена база даних для 

ринку. Використання моделі в подальшому рекомендовано ввести у навчальний 

процес для аграрних економічних спеціальностей в Україні, як приклад 

моделювання з використанням моделей часткової ринкової рівноваги із залученням 

міжнародного досвіду. Крім того, результати дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі Національного університету біоресурсів 

і природокористування України при викладанні дисциплін «Аграрна політика» та 

«Прикладні програмні рішення». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Усі розробки, висновки, пропозиції, що виносяться на захист є 

результатом власних досліджень і авторських здобутків. З наукових праць,  
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опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, 

які є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались та обговорювались на: Міжнародній науковій конференції «Economy 

and management: modern transformation in the age of globalization» (Klaipeda 

University, Lithuania, 2017 р.); Міжнародній науково – практичній конференції 

«Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи» (м. Ніжин, 2017 

р.); Міжнародній науково – практичній конференції «Сучасні наукові підходи до 

вдосконалення політики економічного зростання (м. Ужгород, 2017 р.);                                  

II Міжнародній науковій конференції «Economy and society: a modern foundation for 

human development» (м. Лейпциг, Німеччина, 2017 р.); Міжнародній науково – 

практичній конференції «Модернізація економіки та фінансової системи країни: 

актуальні проблеми та перспективи» (м. Дніпро, 2017 р.); Міжнародній науково – 

практичній конференції «Наукові підходи до модернізації економіки та системи 

управління» (м. Київ, 2017 р.); Conference International scientific days 2018, «Towards 

Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems» (Nitra, The 

Slovak Republic, 2018 р.); Міжнародній науково – практичній конференції «Цілі 

сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» 

(м. Київ, 2018 р.); IAMO FORUM 2018 «Large-scale agriculture – for profit and 

society?» (Halle (Saale), Germany, 2018). 

Публікації результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертації викладено у 19 наукових працях, з яких: 1 стаття у періодичному 

науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 5 статей – у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних науко метричних баз 

даних, 3 статті – у наукових фахових виданнях України, 10 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 261 сторінка. Робота містить 23 таблиць, 48 рисунків та 

52 додатки. Список використаних джерел налічує 259 найменування. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ 

БІОЕНЕРГІЇ  

 

1.1. Економічна сутність, передумови та особливості формування ринку  

 

Визначення економічної сутності ринку біоенергії потребує з'ясування 

загального поняття категорії «ринок». З цією метою необхідно, в першу чергу, 

з'ясувати все, що розкриває родові ознаки ринку для того, щоб простежити, як вони 

проявляються в ринковій економіці України та що ж собою являє ринок біоенергії 

[10, С.8]. 

Ринок як економічна категорія формувалася багатьма науковцями протягом 

всього періоду розвитку ринкових відносин. В будь-який період розвитку 

економічної науки має місце множинність її шкіл, напрямів та методів 

дослідження. Впродовж останніх щонайменше 400 років питання моделювання 

ринку можна віднести до найбільш популярних в економічній літературі [10, С.8].  

Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм – 

це абстракція. Сучасний же ринок – один з елементів іншої значно складнішої 

системи господарювання, елементами якої є власне ринкові відносини, численні 

регулюючі інститути, система законодавства, ринкова інфраструктура, стан 

масової свідомості [10, С.8]. 

Сучасні теоретики ринкової економіки спираються на теорію таких класиків 

економічної науки, як А. Сміт, Д. Рікардо, Д. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу, Л. Мізес, 

Дж. Кейнс, Ф. Хайєк тощо. Наразі необхідно використовувати весь потенціал 

економічної думки, віддавати перевагу систематизуючим теоріям і досвіду 

передових країн, пам'ятаючи про власні надбання. Значний внесок в теорію ринку 

внесли такі українські вчені, як В. Геєць, І. Лукінов, Ю. Пахомов, А. Чухно, 

Г. Климко, В. Мочерний та ін. 

У буденному розумінні ринок – це базар – місце взаємодії продавців і 

покупців (як поєднання попиту і пропозиції) для визначення ціни та необхідної 

кількості товару. Крім того, ринок – це простір, місце, де відбуваються відносини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Продавець
https://uk.wikipedia.org/wiki/Товар
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купівлі-продажу товарів і послуг (результатів людської діяльності) у грошовій 

формі.  

Ринок для «економікс» визначається як також місце, де здійснюються 

операції з купівлі-продажу товару та взаємодіють продавці й покупці. В 

економічній науці пізніше ринок став визначатись як уявне місце, де і без особистої 

зустрічі продавця та покупця, шляхом зіставлення цін на речі й обсягу їх пропозиції 

урівноважують попит і готовність до поставки товару через інформаційний обмін 

[30, С. 4-5]. 

В. Даль розглядає ринок як площу в містах і селах для торгівлі запасами 

харчування на волі (на повітрі), місце з'їзду та сходин продавців і покупців у 

визначені дні [31, С.8-9]. В енциклопедії Брокгауза-Ефрона ринок ототожнюється 

з поняттям «торгівля», а замість продавця вживається «виробник» [32].  

Антуан Курно – французький математик, філософ, економіст (1801-1877 рр.) 

–  вперше спробував дати наукове визначення ринку як «ринок» вважав як «...будь-

який район, у якому відносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на ті 

самі товари мають тенденцію легко і швидко вимірюватися» [33]. 

Розглядав ринок У.С. Джевонс як всяку групу людей, які вступають у тісні 

ділові відносини і укладають великі угоди щодо будь-якого товару [82, С. 166]. 

Сучасні економісти  визнають, що «доцільніше говорити про ринок як про процес, 

у якому оферент і покупець разом визначають ціну і кількість товару» [82].  

Виділяють відносно концептуальних підходів до аналізу функціонування 

сучасного ринку чотири основні концепції: неокласицизм, кейнсіанство, 

інституціоналізм, неокласичний синтез, які засновані на системі поглядів творців 

економічної думки. 

Засновниками ідеї класичної політекономії, які досліджує неокласицизм з 

урахуванням сучасних умов, стали У. Петті, П. Буагільбер, А. Сміт і Д. Рікардо. 

Відповідно як фундаментальні роботи з питань теорії ринку в індустріальну епоху 

необхідно розглядати, насамперед, праці видатного англійського вченого-

економіста Адама Сміта, де було визначено роль та принципи існування 

суспільства з ринковою економікою. Центральне місце в методології А. Сміта 
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займає концепція економічного лібералізму, в основі якої він поклав ідею 

природного порядку, тобто ринкових економічних відносин. Тому, і ринок А. Сміт 

трактував як природний процес, породжений діями індивідуумів, які намагаються 

досягти своєї мети і з різноманітності їх дій формується цей економічний порядок 

[36, С. 49].  

А. Сміт – автор «Багатства народів» увів поняття «економічна людина» і 

«невидима рука». Суть «невидимої руки» полягає у пропаганді таких суспільних 

прав і умов, за яких завдяки вільній конкуренції підприємців і через їх власні 

інтереси ринкова економіка буде якнайкраще вирішувати суспільні завдання і 

приведе до гармонії власної й колективної волі з максимально важливою користю 

для всіх і кожного [36]. 

«Невидима рука» припускає таке співвідношення між «економічною 

людиною» і суспільством, тобто «видимою рукою» державного управління, коли 

остання, не протидіючи об'єктивним законам економіки, перестає обмежувати 

експорт і імпорт і виступати штучною перешкодою «звичайному ринковому 

порядку». Звідси ринковий механізм господарювання, а за Смітом – «очевидна і 

проста система звичайної свободи», завдяки «невидимій руці» завжди буде 

автоматично врівноважуватися [37].  

Фрідріх фон Хайєк (1899-1988) характеризує ринок як «складну 

високоорганізовану структуру, де відбувається процес несвідомої самоорганізації». 

Ринок – це інформаційний механізм, що забезпечує отримання системних знань про 

економіку, без яких не можлива ефективна господарська діяльність [37]. 

Варто відзначити, що термін «ринок» у працях А. Сміта і Д. Рікардо не мав 

чіткого визначення, оскільки його відносили до зовнішніх, поверхових явищ 

ринкової економіки, тому він використовувався головним чином для 

характеристики ринкового попиту.  

Засновником кембриджської школи економічної думки був Альфред 

Маршалл (1842-1924) та А. Пігу. Неокласицизм заперечує необхідність втручання 

держави в економіку, розглядає ринок як саморегульовану економічну систему, 

здатну самостійно встановити необхідну рівновагу між сукупним попитом і 
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сукупною пропозицією. Так, А. Маршалл, систематизувавши теоретичні розробки 

своїх попередників, створив власну економічну теорію [33, С.231] (рис. 1.1).  

 

 

 

Рис.1.1. Логічна схема концепції «економіксу»* 

Примітка.* Побудовано автором на основі [33, С.231] 

 

А. Маршалл стверджував: «Коли попит та пропозиція перебувають у 

рівновазі, кількість товару, виробленого за одиницю часу, можна назвати 

рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною». 

Маршалл стверджував, що «чим досконалішим є ринок, тим сильнішою є тенденція 

у всіх його пунктах у той самий момент платити за той самий предмет однакову 

ціну...» [33]. 

Як вважає, Н.І. Бережна, ринок як економічна категорія являє собою систему 

відносин між людьми з приводу купівлі-продажу товарів [38]. Американський 

маркетолог Ф. Котлер, визначав ринок як сукупність існуючих і потенційних 

покупців товарів. Автор лише визначав суб'єкт попиту – покупця для позначення 

поняття ринку, знехтувавши при цьому  такими важливими суб'єктами ринку, як, 

продавці, виробники, фінансові інституції, так і відсутня основа ринкового процесу 

– товарна маса та її грошовий еквівалент [39]. 

Б. Гаврилишин сутність ринку вбачає у будь-якій діяльності, де наявні процес 

купівлі-продажу й де набувають сили закони ринкової економіки. П. Хейне – 

американський економіст – стверджував, що ринок є набором взаємозв'язків, або 

процесом конкурентних торгів [33, С. 166].  

Ж. Тіроль (2014 р.) – лауреат Нобелівської премії в галузі економіки – 

визначає ринок як однорідний товар або групу різних продуктів, які є добрими 

замінниками (доповнювачами) для одного товару з групи і мають обмежену 

взаємодію [40]. Однак, учі вищезгадані визначення не характеризують відносини 

між людьми у процесі виробництва, реалізації і обслуговування товару. 

Теорія попиту 

Основні елементи концепції «економікс» Теорія пропозиції 

Теорія рівноваги 
Теорія ціни 
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Американські вчені К. Макконелл і С. Брю розглядають ринок як «інститут 

або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту) і продавців 

(постачальників) окремих товарів і послуг» [41]. П. Самуельсон наводить слідуюче 

визначення ринку, а саме: «ринок – це механізм, через який покупці і продавці 

взаємодіють, щоб визначити ціну і кількість товару» [42].  

Неокласичний напрям охоплює багато різних концепцій і теорій. Так, 

особливою популярністю користується концепція монетаризму, визнаним 

теоретиком якої є Мілтон Фрідмен, основні положення якої, він виклав у збірнику 

«Дослідження у галузі кількісної теорії грошей» (1956 р.). Представники 

монетаризму (М. Фрідмен, Ф. Макхлуп, Л. Роббінс) визначають ринок як спосіб 

координації дій учасників, який забезпечує їм свободу вибору, наділяють ринок 

рисою цілеспрямованості з елементами ринкової і директивної економічної 

координації. Варто відзначити, що представники неокласицизму зосередили увагу 

на використанні кількісних методів дослідження, зокрема методу математичного 

моделювання економічних процесів, які відіграють позитивну роль у створенні 

міжгалузевої моделі народного господарства на основі методу «випуску-затрати», 

запровадженого В. Леонтьєвим. Моделі математичної школи є вихідними при 

розробці проблем ціноутворення за умов економічної рівноваги (моделі Д. Гейла, 

К. Ароу, Дж. Дебре та ін.) [43].  

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) вважав ринковий механізм 

саморегулювання державним впливом, що допоможе досягти відповідності між 

основними параметрами ринку [44]. 

Неолібералізм – напрям в економічній теорії, що базується на неокласичній 

методології і захищає принципи саморегулювання економіки, вільної конкуренції 

та економічної свободи і репрезентований багатьма школами такими як: 

лондонська (Ф. Хайєк), чиказька (М. Фрідмен), фрейбурзька (В. Ойкен та 

Л. Ерхард), паризька (М. Алле). Ринок розглядається як ефективна система, що 

якнайбільше сприяє економічному зростанню і забезпечує пріоритетне становище 

суб'єктів економічної діяльності. Держава має забезпечувати умови для 

конкуренції і здійснювати контроль там, де конкуренції бракує [43]. 



 

  37  

 

 

Жак-Леон Рюеф обстоює у своїй праці «Суспільний порядок» (1945) так 

звану «ринкову цивілізацію», яка спирається на саморегулювальний потенціал 

ринку, зумовлений процесом врівноваження цін та стабільністю грошового обігу 

за умов вільної конкуренції [45].  

Однією з перших спроб побудувати економетричну модель ринку були 

роботи У. Мітчелла – представника інституціоналізму (інституціонально-

соціологічного напряму) – за сукупністю узгоджених логічних соціально-

економічних показників, які відбивають характеристики тих чи інших 

інституційних норм як складових універсального ринку; проте і в цьому разі це, 

скоріше, одна з позицій опису технічних, результативних характеристик ринку, а 

не функціональних факторів та законів [46].  

Представники неокласичного синтезу (Д. Хікс, Дж. Б’юкенен, 

П. Самуельсон, Л. Клейн та ін.), яка є узагальнюючою концепцією, обґрунтовують 

принцип поєднання ринкового і державного регулювання економічних процесів та 

дотримуються синтезу неокласичного і кейнсіанського напрямків економічної 

теорії.  

Проаналізувавши та узагальнивши всі вищенаведені концепції та теорії 

ринку, варто відзначити, що вибір якоїсь теорії з множини альтернатив є 

фундаментальним етапом втілення методологічної позиції в життя. Саме тому, за 

кожною теорією і моделлю ринку, які було розглянуто, стоїть логіка побудови 

якогось типу регулятивної політики. Тож, теорія «вільного ринку» стала причиною 

для формування сучасних концепцій ринку.  

Враховуючи вищезазначене, було запропоновано структурувати теорії та 

концепції розвитку та регулювання ринку та запропоновано власну їх 

класифікацію, що наведена на рис. Б.1.  

Так, наприклад, у працях С.В. Мочерного наведено визначення ринку як 

систему товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем, яка 

включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємництво, що 

здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції 

суб'єктів господарювання у боротьбі за споживача [31]. 
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Й.С. Завадський розглядає ринок як сукупність соціально-економічних 

відносин у сфері обміну, за допомогою яких здійснюється реалізація товарів або 

послуг, цілковите визначення суспільного характеру праці, якою вони 

створюються [47]. Ринок відповідно до Тлумачного словника економіста –це 

система товарно-грошових відносин у сфері обміну, що сприяє реалізації товарів 

та послуг [52].   

Згідно з «Економічною енциклопедією» ринок – сукупність економічних 

відносин між фізичними і юридичними особами (промисловими, торговельними 

компаніями, корпораціями, банками, у т.ч. ТНК і ТНБ), а також між державами і 

наднаціональними органами, міжнародними фінансово-кредитними інститутами з 

організації та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг відповідно до законів 

товарного виробництва [49, C. 235]. Це є, на нашу думку, достатньо повним і 

точним визначенням сутності ринку  

Бережний В.М., досить вдало подав визначення ринку, яке охоплює не тільки 

суб'єкти ринку, але й відносини між ними, спрямовані на використання об'єктів і 

можливі шляхи реалізації цих відносин. Ринок автор трактує як систему 

економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів і послуг на основі широкого 

використання різноманітних форм власності, товарно-грошових та фінансово-

кредитних механізмів [51].  

Достатньо важко надати поняттяю «ринок» якесь одне визначення. Тому, 

різний підхід до визначення змісту ринку не є випадковим. Тож це породжує 

множинність визначень цього  поняття і всі вони по-своєму обґрунтовані. 

Проаналізувавши різні підходи авторів щодо визначення сутності поняття «ринок, 

результати цього дослідження було узагальнено у Таблиці Б.2. 

Ринок є складним утворенням з власною структурою і невід'ємним атрибутом 

товарного виробництва. На рис. Б.3 представлено визначення ринку, як способу 

організації товарного виробництва та систему економічних відносин, пов'язаних з 

обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм 

власності, товарно-грошових і фінансово-кредитних механізмів. Він забезпечує рух 
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товарів і грошей (Т-Г-Т та Г-Т-Г) і пов'язує між собою різних господарюючих 

суб'єктів [30, С. 190]. 

Ринок можна розглядати як обмін, який здійснюється за законами товарного 

виробництва та обігу і відбувається за суспільною оцінкою, що знаходить своє 

відбиття у ціні. Лише ринок виконує роль механізму, через який досягається 

рівновага попиту і пропозиції, тобто на ринку кількість товарів, яку хочуть купити 

покупці, має відповідати кількості товарів, яку хочуть продати продавці. Як 

наслідок, утворюється рівноважна ціна [31]. 

Тобто, ціна рівноваги – це ціна, за якої пропозиція відповідає попиту. Якщо 

ж рівноваги на ринку немає, то ринок через ціну впливає і на виробництво, тобто 

зумовлює його розгортання або скорочення.Отже, ринок – це механізм координації 

різноманітної діяльності людей через систему цін [31]. 

Крім того, ринок є сукупністю економічних відносин різних суб'єктів 

товарного господарства з приводу обміну продуктами праці або діяльності. 

Основними суб'єктами ринку є продавці й покупці, а ринок дійсно означає 

«зустріч» попиту і пропозиції, за якими стоять їх носії – покупці та продавці. 

Іншими словами, через ринок здійснюється уся сукупність угод купівлі-продажу 

товарів [31]. 

Більш глибоко і повно сутність ринку можна розкрити через його функції, а 

саме регулюючу, стимулюючу, інтегруючу, алокаційну, інформаційну, 

посередницьку, сануючу (оздоровчу), які наведено в Таблиці Б.4. 

З метою побудови стабільної ринкової економіки та функціонування 

сучасного ринку, який виконував би притаманні йому функції, мають бути 

відтворені основні передумови його функціонування (наявність суб'єктів ринкових 

відносин, еквівалентний обмін товарів, конкуренція, вільне ціноутворення, реальна 

інформація про ринок у його суб'єктів), випробувані світовою практикою (Таблиця 

Б.4). Якщо ж подібних умов не створено, то цей ринок називають псевдоринком, де 

гроші не виконують своїх функцій. Проте держава та суспільство  можуть створити 

сприятливі умови для його відтворення. Єдність економічних і юридичних 

передумов є середовищем, в якому відтворюються ринкові відносини [30]. 
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В.Д. Базилевич до вищевказаних умов дещо додає характерні для сучасного 

ринку наступні умови: економічна свобода, конкуренція, мобільність ресурсів, 

автономність дій учасників ринку, вичерпна поінформованість суб’єктів (ціна та 

цінність інформації з розвитком ринку зростають), соціалізація та глобалізація 

економічних зв'язків. Варто відзначити, якщо йдеться про роль ринку в загальному 

плані, то мається на увазі його функція забезпечення відповідності виробничих 

відносин характеру й рівню розвитку продуктивних сил. Варто відмітити, що ринок 

сприяє вирішенню трьох основних економічних завдань: що, як і для кого 

виробляти (Таблиця Б.4) [30]. 

Сучасний ринок – це один з феноменів, в якій тісно взаємодіють різні 

закономірності, численні регулюючі інститути (насамперед державні) і масова 

свідомість» [53, С.235]. Тому, у сучасній зарубіжній економічній літературі 

визначення ринку тлумачиться по-різному: «Ринок – будь-яка взаємодія, в яку 

вступають люди для торгівлі один з одним» [54, С. 19]; ринок розглядається і як 

сфера підприємницької діяльності – бізнесу. Адже, мова йде не лише про купівлю-

продаж товарів, а й про інші результати діяльності людей (інтелектуальної, 

фінансово-кредитної (позичкові капітали, цінні папери тощо); «Механізм, що 

об'єднує пропозицію і попит на певний товар, називають ринком» [55, С. 31]; 

«Ринок означає місце зустрічі пропозиції і попиту» [55, С. 11].  

Визначають ринок як «спосіб взаємодії економічних суб'єктів, що базується 

на ціновій системі і конкуренції» А. Задоя та Ю. Петруня [56]. А. Яблонська –

сучасний польський економіст – розглядає сутність ринку як сукупність трансакцій 

купівлі й продажу та умов, в яких вони здійснюються [10, С.9].  

А.С. Марціняк вважає, що ринок – це сукупність економічних умов, в яких 

здійснюються і підкріплюються відповідними фінансовими розрахунками обмінні 

трансакції між продавцями, що пропонують товари та послуги, і покупцями, які 

мають потреби в них [10, С.9]. 

Усвідомлення ринку біоенергії та його функціонування в Україні на  

ринкових засадах вимагає сфокусування уваги на галузевих ринкових відносинах, 

для цього було використано теорію галузевих ринків. Назва розділу економічної 
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теорії, що займається аналізом галузевих ринків, у західній економічній літературі 

має назву «Industrial Economics» або «Industrial Organization» [57, С.5]. 

Галузевий ринок як об'єкт дослідження прийнятий для агрегованого аналізу 

внутрішнього, світового ринку, процесу інвестування, інноваційних механізмів, 

входження на ринок і державного регулювання галузі [57, С.5]. З метою аналізу 

ринків на мезорівні, визначення результативності функціонування ринкових 

структур з точки зору їх прибутковості та впливу на інші сфери економіки, а також 

впливу на конкурентоспроможність економіки в цілому, доцільною є класифікація 

галузевих ринків.  

Російські дослідники О.І. Шкаратан і С.А. Інясевський пропонують 

виокремлювати 9 секторів економіки [58]: добувний, трансформаційний, 

розподільчих послуг, послуг виробникам або трансакційний сектор, сектор 

виробництва знань, сектор виробництва інформаційних технологій, сектор 

поширення інформації та культурних послуг, соціальних послуг, побутових послуг. 

Вищезгадані класифікації ринків призначені для аналізу макроекономіки з 

точки зору її мезоекономічної структури та дозволяють визначити пріоритетні 

галузеві ринки, напрямки економічної політики для стимулювання 

постіндустріального напрямку розвитку, посилення інноваційної складової 

економічного зростання наведені (Таблиця Б.5).  

Галузеві ринки розрізняються за географічними межами і тому 

виокремлюють світові, національні, місцеві та регіональні ринки [57]. Визначення 

географічних меж ринку запропоновано у «Методиці визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку» [59].  

Сьогодні вирішення глобальних проблем сучасності через екологізацію 

глобального розвитку є надзвичайно актуальним. Більше того, фактично це є 

ключовим завданням людства на даному етапі розвитку.  

Тому особливо доцільним є зараз аналіз ідей і поглядів представників 

біофізичного економіксу – напрямок наукової думки, що ґрунтується на 

концептуальних моделях, які розглядають економіку у взаємозв’язку з потоком 
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енергії, матеріалів і послугами екосистеми [60], та є теоретичною базою розвитку 

сучасної енергетики на основі відновлюваних джерел енергії.  

Справедливість такого підходу підтверджується словами французького 

економіста, лауреата Нобелівської премії Моріса Аллє: «Те, що вірне для фізики, є 

вірним і для економічних наук» [60, С.21]. 

Цей напрямок наукової думки як один із способів викладу економічної теорії 

не є самостійним, цілісним економічним вченням, а використовує сукупність 

відомостей, законів, формул, більшість яких виведені у рамках інших шкіл, течій 

економічної думки, а також інших наук.  

Теорія економічного багатства Ф. Содді – лауреата Нобелівської премії в 

галузі хімії – пояснюється в своїй основі біофізичними законами, оскільки життя, 

на його думку, отримує всю свою фізичну енергію чи силу не з чогось, що міститься 

у живій матерії, а виключно з неживого світу [60]. Тому, коли люди вперше 

отримали доступ до запасів природного палива, перед ними відкрилися небачені 

можливості. Однак, запаси природного палива значною мірою виснажені, їх 

використання стає економічно і екологічно невигідним. Тому, усвідомлюючи 

вичерпаність природного палива, вчені дійшли висновку, що людське життя 

підтримується через наповнення його сонячною енергією, яка акумулюється та 

перетворюється рослинами, які Ф. Содді називє «первинними капіталістами» [60]. 

Це прямо вказує на необхідність і можливість освоєння людством енергії 

відновлюваних джерел, передусім, накопичуваної рослинами, тобто біоенергії та 

створення повноцінного ринку біоенергії. 

Тому, створення окремого ринку – ринку біоенергії як альтернатива 

традиційному енергетичному ринку – в структурі ринків України на сучасному 

етапі розвитку суспільства – має достатньо важливе значення.  

Загалом, ринок – складне утворення, яке, з іншої сторони, є сферою обміну, 

сукупністю процесів купівлі-продажу, які здійснюють збалансування за рахунок 

цін, а з другої сторони – забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням та 

його цілісність. Ринок розглядається як момент, що опосередковує виробництво й 

споживання, і може перебувати під їхнім впливом та водночас впливати на них. На 
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ринку можуть з'явитися лише ті результати людської діяльності, які задовольняють 

потреби суспільства в особі покупців і лише на ринку виявляються реальні потреби 

суспільства. Ринок показує виробникам, що виробляти і в якій кількості і за якою 

вартістю. 

Враховуючи вищевказане, на рис. Б.6 визначено структурні елементи ринку 

біоенергії та його взаємозв'язок з іншими ринками України [8, С.180]. 

М. Руденко обґрунтовував доцільність використання енергії з біомаси та 

стверджував, що енергія прогресу надходить лише через землю і формується на 

енергетичній природі злаків [63]. В ході природних перетворень природні елементи 

переходять з одного стану в інший, від одного компоненту природи до іншого за 

принципом безвідходного циклу [63].  

Одум наголошує на тому, що «етика виживання людей повинна відповідати 

певним показникам ефективного використання енергії з боку екосистем та 

економіки» [60]. Дослідження вітчизняним вченим С. Подолинським явища 

фотосинтезу – природного процесу, завдяки якому досягається приріст органічної 

речовини на поверхні Землі, обґрунтовують доцільність господарського 

використання енергії рослин [61]. Н. Георгеску-Роген, інтегрувавши біофізичні 

принципи, акцентував на економічній важливості законів консервації енергії і 

біомаси відповідно до закону ентропії [62].  

Таким чином, представники біофізичного економіксу, розкривши механізм 

перетворення енергії у процесах життєдіяльності біологічних об’єктів, на десятки 

років передбачили важливість і необхідність розвитку біоенергетики. 

Біоенергетика – згідно з французьким Великим термінологічним словником 

– це галузь енергетики, що використовує біоенергетичні ресурси (далі – БЕР) як 

сировину. БЕР – це визначені у просторі та часі відновлювані енергетичні ресурси 

біогенного походження, які характеризуються певним потенціалом та для яких 

існують необхідні технології видобутку / виробництва та використання [64, С.14].  

В широкому розумінні «біоенергетика» визначається як галузь енергетики, 

що досліджує енергетичні процеси в живих організмах та біологічних системах, 

починаючи на рівні клітин і закінчуючи рівнем біосфери. Біоенергетика 
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(енергетика біомаси (біомас-енергетика); біологічна енергетика; еко-енергетика; 

зелена енергетика) – це також і наука про закономірності перетворення енергії в 

живих системах (клітинах, організмах, екосистемах тощо) [64]. Біоенергетика 

стоїть на стику фізико-хімічних та біологічних наук. Адже, методи і підходи, що 

застосовуються до досліджуваних явищ – фізико-хімічні, об'єкти і задачі – 

біологічні. 

Внаслідок об'єднання понять «енергетика», «теплоенергетика», 

«електроенергетика», «гідроенергетика», «атомна, або ядерна, енергетика» та 

«вітрова енергетика», а також на основі визначення терміну «альтернативна 

енергетика» було сформульовано наступне визначення поняття «біоенергетика». 

Біоенергетика – галузь енергетики, що вивчає питання виробництва, 

перетворення, транспортування, використання механічної, теплової та електричної 

енергії, отриманої на основі біоенергетичних ресурсів. Більш слушним для даного 

дослідження є визначення технічної біоенергетики – галузь промислової 

енергетики, пов'язаної з переробкою продуктів сільського господарства на тепло, 

біогаз, моторне біопаливо, а також на отримання електроенергії за допомогою 

когенерації. 

Біоенергетика як вид людської діяльності потребує поглиблення вивчення і 

розвитку теоретико-методологічних засад відповідно до реалій сучасності. Витоки 

фізичної економії як теоретичного базису біоенергетики беруть свій початок від 

праць французьких вчених другої половини XVIII ст. Ф. Кене та Ж. Тюрго. 

Поняття «фізіократія» (від грец. «фізіс» – природа та «краток» – влада) майже 

дослівно відбило сутність фізичної економії в її первісному вигляді [67]. 

Ф. Кене розглядав суспільство як частку світобудови, підпорядковану 

законам природи. Основою його поглядів було вчення про «природний порядок» 

(саморегулювання і самовідтворення), висвітлене ним у праці «Природне право» 

(1765 р.) [65]. Ф. Кене вважав, що суспільні закони є законами «природного 

порядку», сприятливими для відтворення. Подальшого розвитку його дослідження 

набули у його наступних працях «Китайський деспотизм» (1767 р.) і «Загальні 
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принципи економічної політики землеробської держави та зауваження до цих 

принципів» (1758 р.) [65]. 

Фізіократи стверджували, що лише землеробство у дійсності є виробництвом 

і є джерелом додаткового («чистого») продукту. Підкреслюючи, «багатства, 

створювані промисловою працею, виникають завдяки доходам, які дає земля і самі 

по собі є безплідними, оскільки відтворюються лише за допомогою доходів від 

земельних угідь» [67]. 

Системним узагальненням побудованого на природних законах учення у 

вигляді формалізованої моделі стала «Економічна таблиця» Ф. Кене, яка показує 

процес суспільного відтворення та яким чином рухається створений у землеробстві 

«чистий продукт». А оскільки природні (фізичні) закони діють незалежно від волі 

людини, то формування економічних відносин у відповідності до цих законів 

призведе до максимізації соціального благополуччя [65].  

Біоенергетика тісно пов'язана з біоекономікою, яка в сучасних умовах 

набуває важливого значення. Адже концепція біоекономіки запропонована як 

альтернатива традиційній економіці, яка базується на використанні викопних 

палив, підкреслює важливість раціонального використання відновлювальних 

ресурсів у тісному зв'язку з останніми досягненнями в галузі біотехнологій та 

інших наук про життя. Вона допомагає створити нові можливості для економічного 

зростання без тиску на кількість і якість природних багатств, що зможе допомогти 

уникнути непередбачуваних наслідків при формуванні політики її розвитку, 

дозволить знайти кошти для інвестування та визначити основні критерії оцінки 

ефективності інвестицій у біотехнології [66]. 

Термін «біоекономіка» визначає економіку, що використовує біологічні 

ресурси землі й океану, а також відходи для виготовлення продуктів харчування 

для людей і кормів для тварин та виробництва енергії [66]. Рушійними силами 

розвитку аграрної біоекономіки є енергетичні, екологічні та соціальні проблеми 

аграрного сектору зокрема і глобальної економіки в цілому; необхідність 

скорочення виробничих енерговитрат, відновлення земельного ресурсного 

потенціалу та підвищення рівня зайнятості сільського населення; світова 
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продовольча проблема, вирішення якої обґрунтовано пов’язується з розвитком 

біотехнологій. Ключовими для становлення і розвитку аграрної біоекономіки 

виступають проблеми підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості 

продукції, зниження витрат. Як частину біоекономіки виділяють біо-орієнтовану 

економіку – це економіка сталого розвитку, що оптимізує економічну вартість та 

натуральну вартість біомаси замість використання корисних копалин [68].  

  

 

Рис. 1.2. Зв'язок біоекономіки та біоенергетики як єдине ціле* 

Примітка.* Сформовано автором на основі [68] 

 

Сталими рішеннями в рамках біо-орієнтованої економіки є: поєднання 

виробництва продуктів харчування та нехарчових продуктів (розумне сільське 

господарство, збільшення обсягів виробництва); сталий розвиток та розвиток 

сільської місцевості (місцеві ресурси та їхнє місцеве використання, залучення не 

використовуваних або покинутих земель); розумне використання біомаси 

(замкнутий цикл виробництва, каскади (використання біомаси), біопереробка [68]. 

До принципів оптимізації використання енергії та біомаси відносять 

енергетичну (енергозбереження, енергія з відновлюваних джерел, ефективне 

використання) та біологічну тріаду (декарбонізувати ресурси, біоресурси замість 

корисних копалин, каскади, замкнені ланцюги). 

Розвиток зеленої економіки України має ґрунтуватися на альтернативних 

джерелах енергії і палива, технологіях екологічно чистого виробництва, 

екологічному землеробстві, зеленому будівництві, а також програмах екологічного 

оздоровлення повітря, води і ґрунтів, переробці і утилізації відходів відповідно до 

курсу, прийнятого на конференції з питань сталого розвитку, також відомої під 

назвою «Ріо-2012» або «Ріо +20», яка пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) [69]. 

В Україні з її сприятливими агрокліматичними умовами і родючими 

ґрунтами вирощування енергетичних сільськогосподарських культур з метою 
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виробництва паливно-енергетичних ресурсів відкриває широкі перспективи у 

переході до зеленої економіки. 

Біоенергетика сільського господарства ґрунтується на речовинних, 

енергетичних та інформаційних біологічних потоках. Цей потік являє собою 

послідовну і неперервну трансформацію біомаси та урожаю в енергію та 

фотосинтез як відтворювальну ланку цього потоку [67]. Забруднення довкілля 

відходами господарської діяльності порушує природний кругообіг речовини і 

енергії. Така економічна взаємодія пов'язана безпосередньо з процесом створення 

вартості, але негативно впливає на створення благ, що мають цінність для індивіда, 

колективних агентів економіки (підприємств, фірм, асоціацій) та суспільства в 

цілому [67]. 

При визначенні оптимального рівня інтенсивності та продуктивності 

біологічного потоку необхідно керуватися відомим законом максимізації 

прибутку: збільшувати обсяг застосування матеріального ресурсу доцільно до того 

часу, поки вартість приросту виробництва готової продукції (граничний дохід) 

перевищує вартість приросту матеріального ресурсу (граничні витрати) [67]. 

Особливо конструктивною є неокласична теорія екологічного регулювання А. Пігу 

та його послідовників, які альтернативну енергетику розглядають як якісну, 

розуміючи під цим виробництво більшої кількості кінцевого продукту як 

соціального блага з розрахунку на одиницю витраченого ресурсу [70].  

При використанні традиційних джерел енергії гроші циркулюють по 

замкненому колу, в той же час енергія з низьким ступенем ентропії, що рухається 

всередину ззовні, використовується для досягнення економічних цілей. 

Забезпечуючи процеси в економічній системі, ресурси трансформуються 

(змінюють свою якість) і зумовлюють екстернальні витрати – на компенсацію 

екологічних збитків [67]. 

Р. Коуз в кінці 50 – х – на початку 60 – х років ХХ ст. для розв’язання 

проблеми зовнішніх ефектів (екстерналій) у науковій праці «Природа фірми» 

обґрунтував теорему трансакційних витрат [71]. Вчений трансакційні витрати 

розглядав як такі, що виникають при використанні цінового ринкового механізму і 



 

  48  

 

 

визначаються за альтернативним принципом. На його думку, економічною 

основою трансакцій, зв’язаних з подоланням екстерналій (розходжень між 

приватними і соціальними витратами та вигодами) є чітко виражені права 

власності, які є атрибутом ринкової економіки [71]. 

Учасниками групи енергетичних досліджень (ГЕД) Іллінойського 

університету було розроблено модель витрати – випуск для економіки США, яка 

враховувала потоки енергії, прямі та непрямі витрати якої для виробництва товарів 

та послуг можна було обрахувати. Витрати, пов’язані з використанням цієї енергії, 

належать до економічних трансакцій економічної взаємодії [72]. 

Біоенергетика сільського господарства є відновлюваною, безвідходною, а 

виготовлені з її використанням продукти є екологобезпечними. Витрати на 

освоєння біоенергії сільськогосподарських рослин є по своїй суті інтернальними – 

такими, що попереджують витрати на подолання екологічних збитків. У цьому 

контексті вони мають включатися у собівартість та ціну як кінцевих продуктів 

(біоетанолу, біогазу, біодизелю, аграрних пелет), так і біоенергетичної сировини 

(сільськогосподарських енергетичних культур та відходів рослинництва і 

тваринництва). Останнє є надзвичайно важливим у плані вирівнювання 

економічних умов відтворення сільськогосподарських товаровиробників і 

переробних підприємств [72].  

Отже, слід наголосити, що розвиток вітчизняної біоенергетики на засадах 

біофізичного економіксу є напрямом поєднання господарських систем у природне 

середовище. Подальший розвиток галузі може стати каталізатором розвитку та  

впровадження новітніх біотехнологій в аграрній сфері, що стане однією з умов 

енергетичної незалежності нашої держави. 

Всі описані вище концепції (кожна з яких має власні переваги та недоліки) 

можуть і мають бути використаними органами державної влади (для визначення 

пріоритетних напрямків державної політики; ступеню втручання до ринкових 

процесів), приватними підприємствами (для розуміння ситуації на ринку та 

розробки менеджментом цього підприємства адекватних управлінських рішень 

заради максимізації прибутку підприємства), науковцями (для формулювання 
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комплексних теоретичних висновків, а також побудови моделей та критеріїв 

функціонування ринку, які можуть бути здійснені лише у межах узагальнюючих 

концепцій), а також широким колом людей з навчальною та пізнавальною метою, 

адже розуміння закономірностей розвитку сучасного ринку є принципово 

важливим фактором для оптимального розвитку господарства.  

 

1.2. Особливості ринку біоенергії та соціально-економічне значення його 

розвитку для України 

 

Проаналізувавши теоретичну основу сутності поняття «ринок», функцій,  

основних його елементів, класифікації ринків та завдань, які він виконує, теорій 

біоенергетики та біоекономіки з різних точок зору вітчизняних та західних 

економістів, спробуємо надати визначення поняттю «ринок біоенергії», його 

основних складових та використаному в даному дослідженні понятійно-

категоріальному апарату. 

Як відомо, дати визначення поняттю означає підвести його під інше, більш 

загальне поняття. Проаналізувавши погляди та наукові доробки вітчизняних та 

зарубіжних вчених в галузі біоенергетики, ми дійшли висновку, що такого 

загальноприйнятного трактування стосовно поняття «ринок біоенергії» досі не 

запропоновано ні іноземними, ні вітчизняними вченими. В зарубіжних джерелах 

використовуються поняття «bioenergy market» («ринок (біоенергетики) 

біоенергії»), «biomass manufacturing market» («ринок виробництва біомаси»), 

«biomass market» («ринок біомаси») [10, С.9].  

Ринок біоенергії можна охарактеризувати як простір, де взаємодіють агенти, 

формуючи два основні фактори – попит на біоенергію та її пропозицію в рамках 

визначеного інституціального середовища. Аналізуючи склад наявних агентів 

ринку, особливо з боку пропозиції, слід відзначити, що ринок біоенергії є 

неформальним ринком, що розвивається стихійно. Проте він перебуває у стадії 

динамічного перетворення і формування повноцінного ринку [10, С.9]. 
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Тому, спробуємо надати визначення «ринок біоенергії» через поняття «ринок 

електричної енергії» та «ринок теплової енергії» відповідно до чинного 

законодавства України, які входять до складу електроенергетичного комплексу, 

паливно-енергетичного комплексу України (далі – ПЕК) та безпосередньо пов'язані 

між собою [10, С.10]. 

Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р 

паливно-енергетичний комплекс України (енергетика) – це галузь (сектор) 

економіки, до якої входять суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з 

розвідуванням, видобутком, переробкою, виробництвом, зберіганням, 

транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом чи продажем 

енергетичних продуктів (енергоносіїв) – палива, електричної й теплової енергії, 

крім суб’єктів, основна діяльність яких спрямована на задоволення потреб 

населення та господарського комплексу в послугах централізованого опалення та 

постачання гарячої води [73].  

Проте, відповідно до оновленої Стратегії, яку було оприлюднено Кабінетом 

Міністрів України від 29.01.2014, ПЕК України визначається як сукупність секторів 

економіки, до якої входять суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з 

розвідкою, видобутком, переробкою, виробництвом, зберіганням, 

транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом або продажем і 

використанням енергетичних продуктів (енергоносіїв) [73].  

За своєю суттю електроенергетика є найважливішою складовою ПЕК 

України. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» суб’єкти 

електроенергетики – це суб’єкти господарської діяльності незалежно від їх відомчої 

належності та форм власності, які займаються виробництвом, передачею, 

розподілом, постачанням електричної енергії та теплової енергії під час 

централізованого теплопостачання, а також суб’єкт господарської діяльності, що 

здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління 

[74].  

На сьогодні, в ПЕК передбачається поступове зростання ролі нетрадиційних 
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джерел, видів енергетичної сировини для виробництва альтернативних видів 

палива та виокремлення в структурі ПЕК України ще однієї галузі – альтернативної 

енергетики (рис. 1.3). 

  

 

  

 

 

 

Рис.1.3. Структура ПЕК України* 

Примітка.*Власна розробка автора на основі [75] 

Альтернативна – область господарювання, науки і техніки, що охоплює 

виробництво, передачу, перетворення, накопичення і споживання електричної, 

теплової та механічної енергії за рахунок використання в якості первинних 

енергоресурсів ВДЕ. Саме тому,  альтернативна енергетика, сформувалася в окрему 

підгалузь ПЕК, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з 

відновлюваних джерел енергії. 

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 

20.02.2003 № 555-IV до альтернативних джерел енергії відносять відновлювальні 

та вторинні джерела енергії [76]. Відновлювальні джерела енергії – це біомаса і 

біопаливо, геотермальні джерела енергії, джерела вітрової та сонячної енергії тощо. 

Вторинні джерела енергії – це відхідні гази, конденсат, гаряча вода, доменний та 

коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ тощо. 

З метою уникнення невизначеності та плутанини у використанні понять 

«відновлювальні джерела енергії», «енергетичні ресурси» та «паливно-енергетичні 

ресурси», варто їх детально розглянути та відмітити між ними різницю. У 

вітчизняній науковій літературі частіше використовується термін «паливно-

енергетичні ресурси», який закріплений у статті 1 Закону України «Про 

енергозбереження»: «паливно-енергетичні ресурси – це сукупність усіх природних 

і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному 

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) 

України  

Електроенергетика 

Атомна 

енергетика 

Нафтогазова і 

нафтопереробна 

промисловість 

Вугільна 

промисловість 

Паливна промисловість 

Торфова 
Тепло-

енергетика 
Гідро-

енергетика 

Альтернативна 

енергетика 



 

  52  

 

 

господарстві» [77]. Термін «енергетичні ресурси», не маючи чіткого законодавчого 

визначення, також використовується. 

А от аналіз зарубіжних джерел свідчить про використання терміну 

«енергетичні ресурси» (energy resources), а не «паливно-енергетичні ресурси»  (fuel 

and energy resources). Якщо детальніше проаналізувати, то можна дійти висновку, 

що поняття «енергетичні ресурси» ширше за «паливно-енергетичні», тому що для 

виробництва енергії використовуються не лише різні види палива, зокрема такі як 

вугілля, нафта, газ, а й такі енергетичні ресурси, як енергія вітру, води, сонця, хвиль 

тощо. Отже, коректнішим та лаконічнішим є термін «енергетичні ресурси» і 

пропонуємо наступне їх визначення – це природні ресурси та продукти їх 

переробки, які використовуються у виробництві різних видів енергії, придатної для 

практичного застосування [77].  

Загалом, енергетичні ресурси Землі, за класифікацією Світової енергетичної 

ради поділяються на 16 видів. Відповідно, розрізняють окремі групи, пов’язані між 

собою: у першій групі (традиційні та нетрадиційні) проведено відповідно до рівня 

їхнього освоєння та розповсюдження енергетичних технологій їх використання, а 

у другій групі (відновлювані та невідновлювані) – за природою та періодичністю їх 

утворення. Невідновлюваним для утворення потрібен значний відрізок часу 

(тисячі, мільйони років), а відновлювані в тій чи іншій періодичності існують у 

природі постійно [78, с. 228 – 229; 79, с. 307 – 318]. 

Базовим положенням в економічній теорії є розгляд товарів двох типів: 

товарів-комплементів (доповнювачів) та товарів-субститутів (замінників). Тому, 

ВДЕ вважаються замінниками джерел енергії традиційної енергетики. До 

традиційних енергоресурсів належать всі джерела енергії, які є первинними 

джерелами енергії сучасної енергетики, це всі види невідновлюваних джерел 

енергії (вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, ядерна енергія та ін.), а також 

торф, дрова, гідроенергія великих водотоків та мускульна сила тварин і людей. 

Прийнято замість не зовсім зручного терміну «невідновлюваний» використовувати 

термін «виснажуваний» [80]. 

Важливою характеристикою енергоресурсів є якість джерела енергії. 
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Зазвичай під якістю джерел енергії, як відновлювальних, так і невідновлюваних, 

мають на увазі частку енергії джерела, яка може бути перетворена на механічну 

роботу. За цією ознакою ВДЕ можна розділити на три групи: відновлювані джерела 

механічної енергії (гідроенергія, вітрова енергія, енергія хвиль та припливів); 

теплові ВДЕ (пряма енергія Сонця, енергія біопалива); ВДЕ на основі фотонних 

процесів, до яких належать джерела, що використовують фотосинтез і 

фотоелектричні явища [80]. 

Однією з найважливіших характеристик ВДЕ є їх енергетичний потенціал –

показник, що визначає кількість енергії, властивому виду ВДЕ. Для оцінки 

можливих об'ємів використання енергетичних ресурсів відновлювальних джерел 

енергетичний потенціал у вітчизняній класифікації розділяють таким чином [80]: 

– теоретичний або теоретично-можливий потенціал ВДЕ, що характеризує 

загальну кількість енергії кожного джерела відновлюваної енергії; 

– технічний або технічно-досяжний – частина загального потенціалу, яку 

принципово можливо використати за допомогою сучасних технічних пристроїв; 

– доцільно-економічний – частина енергії загального потенціалу, яку доцільно 

використовувати, враховуючи економічні, соціальні, екологічні та інші чинники.  

Відповідно до оцінок провідних експертів з відновлювальної енергетики 

світовий економічний потенціал ВДЕ становить понад 20 млрд. т.у.п. – це майже в 

2 рази більше річного обсягу видобутку загального викопного палива [80, 81].  

Основним поштовхом до поглибленого використання ВДЕ та впровадження 

енергозберігаючих технологій на Заході стала нафтова криза 1972-1974 рр. 

Внаслідок нафтового ембарго ОПЕК вартість нафти виросла на 307% та нафтової 

кризи 1979-1980 рр. вартість нафти виросла на 128% [81]. Енергетична криза 1973 

року стала не лише каталізатором економічного розвитку, процесу реформування 

енергетичного сектору майже всіх розвинутих країн та їхнього переходу на 

енергозберігаючий шлях, а й спричинила перегляд поняття безпеки взагалі та 

призвела до підвищення значущості енергетичної безпеки держави [81].  

Слід зазначити, що задовго до енергетичної кризи, Вільям Стенлі Джевонс 

написав книгу щодо загальної зацікавленості вугільним питанням з підзаголовком 
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«Питання стосовно розвитку країни і ймовірного вичерпання наглих вугільних 

шахт» [82]. Ця книга підтвердила, що економісти того часу вже були стурбовані 

вичерпанням ресурсів задовго до нафтової кризи. Нині проблема вичерпання 

нафтових ресурсів планети викликає суперечки лише з приводу терміну: песимісти 

вважають, що це станеться протягом 20-25 років, оптимісти вказують на термін у 

50-70 років [81].  

Необхідність використання ВДЕ в економіці розвинених країн, у тому числі 

і для України, зумовлюється не тільки обмеженими запасами викопних палив, але 

і вимогами до зменшення викидів в атмосферу парникових газів, перш за все, 

діоксиду вуглецю. Перевагою використання відновлювальних енергоресурсів є їх 

невичерпність та екологічна чистота, що сприяє поліпшенню екологічного стану і 

не призводить до зміни енергетичного балансу планети. При використанні ВДЕ 

відпадає необхідність у видобуванні, переробці, збагаченні та транспортуванні 

палива, знімається проблема утилізації або захоронення шкідливих відходів 

традиційних енергетичних виробництв [81]. Розширення споживання енергії ВДЕ 

з урахуванням того, що використання майже кожного з цих джерел не 

супроводжується емісією СО2, дозволить не тільки значно знизити масштаби 

викидів СО2, але й забезпечить у найближчому майбутньому можливість 

збільшення виробництва енергії, оскільки використання енергії ВДЕ у якості 

первинних джерел електричної енергії практично не впливає на тепловий баланс 

планети [81]. 

 

  

 

 

 

 

 

 Рис.1.4. Фактори, що не сприяють залученню іноземних інвестицій в традиційну 

енергетику України 

     Примітка.*Узагальнено автором за даними [83] 

ТЕС на газі: 

- ризики щодо імпорту 

газу; 

- зростання ціни на газ; 

- викиди парникових 

газів 

ТЕС на вугіллі: 

-низька якість українського вугілля; 
- найвищі викиди парникових газів; 

- високий рівень локальних викидів 

речовин, шкідливих для довкілля; 

- високі витрати на ліквідацію викидів 

речовин, шкідливих для довкілля; 

- зростання ціни квоти на 

емісію парникових 

газів. 

АЕС 
 - відсутність достатніх потужностей 
для дезактивації радіоактивних 

відходів; 

- найвищі питомі інвестиції; 

- найдовші терміни будівництва; 

- негативна громадська думка відносно 

екології України щодо використання 

АЕС 

Фактори (перешкоди): 
Економічні, екологічні, виробничі 
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Відновлення інтересу до використання альтернативних джерел енергії із 

сільськогосподарської сировини пояснюється ще декількома мотивами. Головною 

передумовою використання ВДЕ є недоліки традиційних джерел енергії, які 

зумовлюють перешкоди залученню інвестицій в електроенергетику України, які 

зображені на рис.1.4. Виокремлено на основі методу узагальнення економічні, 

екологічні, виробничі, соціальні фактори, які заважають залученню інвестицій в 

традиційну електроенергетику України [83]. 

 Загалом, основним недоліком ВДЕ є дискретність енергетичних потоків – 

періодичність надходження та змінність енергетичного потенціалу, що до  

останнього часу спричиняло значні ускладнення в багатьох випадках їх 

використання і не відповідало сучасним вимогам щодо енергопостачання 

споживачів [83]. 

Хоча, сучасні технології та обладнання ВЕ, а також прийоми раціонального 

використання енергії відновлювальних джерел, засновані на комплексному 

використанні різних видів ВДЕ та акумуляторів енергії, фактично ліквідували 

перешкоди їх широкомасштабного впровадження і обумовили бурхливий розвиток 

ВЕ в світі. Розширення використання ВДЕ є одним з пріоритетних завдань у сфері 

енергетики. Тому, використання відновлюваних ресурсів для виробництва 

електричної, теплової, механічної енергії, використання в якості палива для 

України є достатньо актуальним та гострим питанням сьогодення для заміщення 

традиційних видів палива, яких на сьогодні не достатньо для задоволення в 

повному обсязі потреб споживачів. 

Однак, всі погоджуються в одному: розвиток людства можливий тільки за 

умови залучення нових джерел енергії та нових видів енергозберігаючих 

біотехнологій і біосировини [84]. Тому, одним із найбільш поширених 

відновлюваних джерел енергії є біомаса, яка в рамках відновлюваної енергетики 

визначається також як «відновлювані органічні енергоносії». В енергетиці під цим 

поняттям мають на увазі органічні речовини, які можуть бути використані для 

отримання теплової, електричної енергії та рідкого органічного палива. 
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За оцінками Світової енергетичної ради і Комітету ООН з НВДЕ                             

(далі – нетрадиційні і відновлювані джерела енергії), біомаса стане одним із 

найважливіших відновлюваних джерел енергії в ХХI столітті – як у розвинених 

індустріальних країнах, так і в тих, що розвиваються. Ресурси біомаси в різних 

видах є практично в усіх країнах світу, і майже у кожній з них може бути 

організована її переробка в енергію і паливо [85].  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» від термін «біомаса» вживається в наступному 

значенні: – «це невикопна біологічно відновлювана речовина органічного 

походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та 

залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), 

рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а 

також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного 

розкладу» [86]. До біологічних видів палив (біопаливо) відносять – тверде, рідке 

або газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), 

яке може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива» [86]. 

Враховуючи, що на основі одного й того ж біоенергетичного ресурсу, 

залежно від обраної технології, можна виробляти теплову, електричну або обидва 

види енергії одночасно, стає необхідним відокремлювати теплоенергетичний та 

електроенергетичний потенціали: 

Теплоенергетичний потенціал даного виду БЕР – здатність виробляти на 

основі даного виду БЕР відповідну кількість теплової енергії за рік. 

Електроенергетичний потенціал даного виду БЕР – здатність виробляти на основі 

даного виду БЕР відповідну кількість електричної енергії за рік [85]. 

Основними одиницями при визначенні питомих показників енергетичного 

потенціалу є кілоджоуль (кДж), кілокалорія (ккал), кіловат-година (кВт·год), 

кілограм умовного палива (кг у. п.), кілограм нафтового еквіваленту (кг н. е.). 

Умовне паливо (у. п.) – одиниця обліку палива, що застосовується для співставлення 

різних його видів і використовується як енергетичний еквівалент, що характеризує 
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потенційну енергоємність або розміри запасів відповідного джерела електричної 

енергії. За одиницю умовного палива приймається 1 кг палива з теплотою згоряння 

7000 ккал/кг або 29,3 Мдж/кг, або 8,14 кВт·год/кг. Ще одна типова одиниця обліку 

– нафтовий еквівалент (н.е.), теплота згоряння якого 41,868 Гдж/т [85].  

Відповідно до розробленої схеми «Food and Agricultural Organization of the 

United Nations» існує наступна класифікація видів біопалива, яка враховує 

особливості його утворення й визначення групи походження, яка наведена в табл. 

1.1 [87]. 

Таблиця 1.1 

Схема класифікації біопалива* 

Сторона утворення Група походження Сторона споживання 

Деревина, відходи 

деревини, вторинна 

деревина, 

відновлювальна 

деревина 

Деревні палива 

Тверді: необроблена деревина, тріски, 

тирса, гранули. 

Рідкі: чорний луг, метанол, піролізні масла 

Газоподібні: продукти газифікації та 

піролізу 

Відходи агрокультур, 

відходи тваринництва, 

відходи переробки 

агропродукції, 

енергетичні культури 

Агро палива 

Тверді: солома, стебла, лушпиння, 

енергетичні трави. 

Рідкі: етанол, метанол, піролізні масла, 

олії. 

Газоподібні: біогаз, продукти газифікації 

та піролізу 

Муніципальні відходи, 

промислові відходи. 
Відходи 

Тверді: муніципальні тверді відходи, 

гранули 

Рідкі: рідкі стоки, піролізні масла 

Газоподібні: біогаз полігонів ТПВ, біогаз зі 

стоків 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [87] 

Досить часто можна почути від пересічних громадян, власників підприємств, 

держслужбовців та деяких науковців різке несприйняття технологій виробництва 

енергії з біомаси. Ці технології вважаються складними, незрозумілими, уявно 

«застарілими», а біомаса сприймається як «складне» паливо, використання якого 

потребує великих зусиль у порівнянні з традиційними енергоносіями. Позитивне 

бачення енергетичного використання біомаси є запорукою сталості та успішності 

реалізації майбутніх проектів з біомаси та широке її використання [88]. 

Тож, основними перевагами біомаси перед традиційними джерелами енергії 

є:  
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– біомаса є місцевим видом палива. В процесі виробництва енергії з біомаси 

використовуються наявні місцеві ресурси регіону, включаючи і трудові. Таким 

чином, використання біомаси призводить до розвитку місцевої економіки; 

– біомаса є відновлюваним видом палива, а отже при раціональному 

використанні, є, по суті, невичерпним джерелом енергії, використання якого 

сприяє сталому розвитку регіону, та не створює типові для традиційних 

енергоносіїв ризики поступового витрачання (а отже і відповідного підвищення 

цін) через виснаження природних родовищ; 

– біомаса є екологічно чистим паливом у порівнянні із іншими твердими 

видами палива, наприклад, вугіллям. Як правило, біомаса містить мало сірки, а її 

спалювання при відносно невисоких температурах не призводить до утворення 

окислів азоту. Крім того, завдяки включенню біомаси у природний цикл 

поглинання, зберігання та вивільнення СЩ» спалювання біомаси не призводить до 

посилення парникового ефекту та знижує негативний антропогенний вплив на 

оточуюче середовище (Таблиця В1); 

– біомаса є більш дешевим паливом у перерахунку на одиницю енергії, ніж 

інші види традиційних енергоресурсів; при цьому тенденції останніх 20-ти років 

показують більш швидкі темпи росту цін на традиційні енергоресурси, ніж на 

відновлювані, і ця різниця з кожним роком збільшується; 

– ринок виробництва енергії з біомаси є новим сектором економічної              

діяльності, що створює нові робочі місця, сприяє росту регіонального валового 

продукту та загальному «озелененню» економіки; 

– використання біомаси зменшує кількість відходів та сміття у містах, а у 

випадку використання біогазу – призводить до утилізації небезпечних відходів з 

полігонів ТПВ, що сприяє очищенню засмічених територій, поверненню 

біорізноманіття, загальному покращенню екології;  

– впровадження об’єктів генерації на біомасі сприяє залученню сучасних, 

передових технічних рішень у сферу теплозабезпечення, оновленню технологічних 

парків існуючого обладнання, розвитку виробництва нового обладнання, 

діяльності з його монтажу та обслуговування [88].  
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Згідно Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV 

«теплова енергія» – товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери 

теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і  

технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу, в свою чергу, 

«ринок теплової енергії» – сфера обороту теплової енергії як товару, на який є 

попит і пропозиція [89].  

Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року                  

№ 2019-VIII визначає «ринок електричної енергії» – система відносин, які 

виникають між суб’єктами ринку при здійсненні купівлі-продажу електричної 

енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі електричної енергії 

електричними мережами, постачанні електричної енергії споживачам [90].  

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 

20.02.2003 № 555-IV «енергія», вироблена з альтернативних джерел, – електрична, 

теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної 

енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-

продажу [76].  

Враховуючи вищевказане, біоенергія – це енергія (електрична, теплова, 

механічна), вироблена з біопалива, виготовленого з біологічно відновлювальної 

сировини (біомаси), і може виступати товарною продукцією, призначеною для 

купівлі-продажу [10, С.10]. Ринок біоенергії, як і ринки електричної та теплової 

енергії, є товарним ринком стратегічно важливого значення та складається з 

великої кількості локальних товарних ринків України.  

У Законі України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001                

№ 2210-III дається таке визначення: «Ринок товару (товарний ринок) – це сфера 

обороту товару (взаємозамінних товарів), на який є попит і пропозиція» [91]. 

Згідно з «Тлумачним словником з енергетики» ринок – сфера обміну, яка 

характеризується системою економічних відносин між виробниками і 

споживачами продукції та послуг у процесі їх реалізації (ДСТУ 3294-95) [92]. Інше 

трактування ринку як сукупності окремих сегментів споживачів, які 

диференціюють споживчий запит і формуються в результаті комплексної взаємодії 
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економічних, демографічних, соціальних і психологічних факторів. Враховуючи 

вищезазначене, в цілому, на наш погляд, ринок біоенергії – система відносин, які 

виникають між учасниками ринку при здійсненні купівлі-продажу біоенергії 

(електричної, теплової), виробленої з біопалива (твердого, рідкого, газоподібного) 

та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі, постачанні біоенергії 

споживачам. 

Ринок С.О. Парущак розглядає як врегульовані нормами права сукупність 

суспільних відносин, пов'язаних із здійсненням на основі конкуренції 

підприємницької діяльності у певних сферах виробництва, продажу чи придбання 

взаємозамінних чи ідентичних товарів (робіт/послуг) на певній території. Вчений 

виділяє наступні ознаки ринку, що мають правове значення: сфера 

підприємницької діяльності, суб'єкти, територія (географічні межі) ринку. 

Відповідні ознаки можна поширити і на ринок біоенергії [10, С. 10]. 

Сьогодні ринок біоенергії слід розглядати як структуровану систему 

організаційно-економічних, технічних, соціальних елементів, які перебувають у 

тісному взаємозв'язку і взаємовідносинах один з одним, створюючи певну 

цілісність та єдність (рис. В.2). На ринку біоенергії суб'єктами господарювання 

здійснюється господарсько-торговельна діяльність, спрямована на купівлю-

продаж біоенергії, біопаливо та ін. супутні товари.  

Пропозицію біомаси на ринку створюють підприємства лісової та 

деревообробної промисловості, а також рослинницькі й тваринницькі 

господарства, які є джерелами біомаси. Організації, які виробляють електричну 

та/або теплову енергію з біомаси, постачають її різноманітним користувачам 

(промисловим, комерційним і побутовим). Іноді користувачі генерують електричну 

та/або теплову енергію для власних потреб. В іншому разі приватні або державні 

виробники електричної та/або теплової енергії продають її кінцевим споживачам – 

безпосередньо або через електричну мережу.  

Попит на біомасу представлений організаціями, які виробляють з неї 

енергію. Це можуть бути: компанії або окремі користувачі, які спалюють біомасу і 

виробляють енергію (електричну чи теплову) для внутрішнього споживання. 
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Найбільш розвинутий сегмент цього ринку – комунальне теплопостачання, в якому 

теплопостачальні компанії (як муніципальні, так і приватні) активно 

використовують можливості виробництва енергії з біомаси. Загалом ринок 

біоенергії, як і будь-який товарний ринок, можна представити у вигляді рис. 1.5 [10, 

С. 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Ринок біоенергії та його елементи* 

Примітка.*[10, С. 10] 

Для визначення взаємозв'язків та міжгалузевих відносин ринку біоенергії з 

іншими ринками України та/або галузями економіки, визначимо галузі економіки, 

які сприяють формуванню і функціонуванню ринку біоенергії та його зворотній 

вплив на них (рис. В.3). 

Ринок біоенергії головним чином має безпосереднє відношення до сільського 

господарства, адже біомаса є одним з «продуктів» сільського господарства, і 

використання різних видів біомаси в енергетичних цілях вбачається 

перспективним для України, даючи можливість АПК в цілому та сільському 

господарству зокрема перетворитися з чистого споживача енергії на її виробника. 

Сировинною базою для ринку біоенергії є лісова промисловість, харчова 

промисловість, рибальство, побутові відходи тощо.  

Деякі з авторів вбачають появу нової галузі у виробничій сфері АПК – 

біоенергетики, що вимагає ретельного розрахунку харчового, кормового і 

енергетичного балансів у сільському господарстві і сільській місцевості в цілому. 

Тобто, вважають ринок біоенергетики (біоенергії) як галузь АПК [8, С.179]. Ринок 

біоенергії забезпечує біопаливом такі види діяльності, як машино- та 

Товар - біоенергія 

Ринковий попит 

(населення, 

підприємства, 

держава) Ринкова  
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руху товарів 

Торгові агенти 

(суб'єкти) 
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автомобілебудування, виробництво та збут паливно-мастильних матеріалів, а 

також інших галузей. Крім того, ринок біоенергії входить в структуру ринків 

електричної та теплової енергії, поповнюючи електроенергетичний комплекс ПЕК 

України новими потужностями електричної та теплової енергії, що зменшує 

навантаження на «велику енергетику».  

Виділимо наступних агентів (суб'єктів) ринку, які мають відношення до 

виробництва та використання біоенергії: 

 Держава та її інституціональні органи в особі законодавчих, виконавчих 

органів різних рівнів, що мають створити відповідну законодавчу базу, 

систему стимулів (переваги в тарифоутворенні, в оподаткуванні тощо), 

сприяти створенню власних чи адаптації запозичених біотехнологій, а також 

поширенню інформації населенню про наявні технології, обсяги 

виробництва. 

 Підприємства-виробники біоенергії (електричної, теплової енергії з біомаси) 

– біоелектростанції, котельні, біогазові станції тощо). 

 Виробники біосировини (сільськогосподарські виробники, трейдери та ін.). 

 Переробні підприємства або їх об'єднання з метою виробництва певних видів 

продукції, переробки певних видів сировини, наприклад підприємства з 

виробництва пелет, гранул, брикетів з твердого біопалива тощо. 

 Галузі (ринки), пов'язані з виробництвом та споживанням біоенергії (ринок 

деревини, ринок сільськогосподарської продукції, ринок рибної продукції, 

ринок легкої та харчової промисловості, лісова промисловість тощо). 

 Організації, які займаються наданням консультаційних послуг, розробкою 

обладнання, обслуговуванням, науково-дослідні та конструкторські 

установи. 

 Урядові та неурядові організації, професійні об'єднання, які поширюють дані 

ініціативи, здійснюють різноманітні дослідження, розробляють рекомендації 

стосовно законодавства та регулювання ринків біоенергії. 
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 Споживачі (комунальні господарства, приватні особі, муніципальна 

теплоенергетика тощо), які споживають біоенергію [8, С. 179]. 

Електроенергетична галузь України, як відомо, в цілому, як і багато 

підприємств, які входять до її складу, є природними монополіями. Це, а також 

специфіка електричної (теплової) енергії як товару визначає і специфічні умови 

функціонування відповідних ринків, взаємовідносин їх учасників і конкуренції між 

ними. Тому, біоенергія, як і електрична (теплова) енергія є товаром – вона 

виробляється, продається і купується. Цей товар має свої специфічні особливості: 

властивості такого товару як біоенергії можуть змінюватися в часі; процеси 

виробництва та споживання біоенергії збігаються в часі; неможливо створити 

запаси біоенергії як готового товару; точні обсяги генерації і споживання біоенергії 

не можна спланувати заздалегідь; властивості такого товару багато в чому залежать 

не тільки від постачальника, але і від самого споживача. 

Узагальнюючи стан наукової думки щодо поглядів науковців на поняття 

«ринок», а також враховуючи результати власних досліджень, можна 

стверджувати, що ринок біоенергії – це система відносин між виробниками, 

постачальниками, фінансовими установами, державою, з одного боку, та 

покупцями – з іншого, з приводу купівлі-продажу біоенергії (електричної, 

теплової), виробленої з біопалива (твердого, рідкого, газоподібного) та/або 

допоміжних послуг, передачі та розподілі, постачанні біоенергії, для отримання 

максимального економічного ефекту всіма суб'єктами відносин. Отже, ринок 

біоенергії – вибір, який має глобальну перспективу для подальшого успішного 

розвитку цивілізації, що дасть змогу зменшити залежність національної економіки 

від імпорту енергоносіїв, знизити енергоємність і забезпечити її економічний 

розвиток [8, С. 177].  

Перспективність і ефективність цього напрямку можна проілюструвати, 

розглянувши основних 8 позитивних ефектів від його розвитку, які проаналізовано 

в Таблиці В.4. Враховуючи вищевикладене, варто відзначити, що сприятливе 

поєднання кліматичних умов, величезний потенціал в аграрному секторі, наявність 

кваліфікованих кадрів роблять Україну надзвичайно привабливою для розвитку 
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ринку біоенергії в Україні. Однак, незважаючи на значний потенціал майже всіх 

видів альтернативних видів палива, велику кількість прийнятих нормативно-

правових актів, частка таких видів палива в енергетичному балансі країни 

залишається недостатньою.  

Загалом, існують наступні основні аргументи на користь використання 

різноманітних видів біопалива – завантаження цукропереробних заводів, створення 

та підтримка наявних робочих місць (оскільки спиртзаводи та цукрозаводи часто є 

містоутворюючими підприємствами), покращення екології міст, зменшення 

залежності від імпортованих енергоносіїв, зменшення викидів парникових газів, 

надійність постачання та розвиток сільськогосподарського сектора, які зіграли 

свою роль у запровадженні біопалива тощо. 

Щодо економічної і соціальної необхідності формування ринку біоенергії в 

Україні існує декілька основних причин, починаючи з міркувань енергетичної 

безпеки, диверсифікації національного виробництва, підтримки інновацій і                

закінчуючи економічно-соціальною ефективністю розвитку ринку біоенергії на 

основі високої мотивації зростання аграрного сектора, позитивного соціального 

зрушення щодо росту зайнятості сільського населення (створення додаткових 

робочих місць), підвищення ефективності виробництва та добробуту селян та 

екологічною безпекою завдяки енергії біомаси. Тому, необхідно вже зараз 

працювати над створенням конкурентного ринку біоенергії біопалива для 

досягнення вищезазначених цілей. 

В додаток до перелічених позитивних ефектів, які ми отримуємо від розвитку 

та підтримки еко-енергетики вагомим також є факт стійкого зменшення вартості 

«зелених» технологій на противагу викопному паливу. Для прикладу, починаючи з 

1970-х років вартість технологій виробництва сонячної енергії зменшилася в 150 

разів. При цьому, за даними Bloomberg New Energy Finance, кожен раз, коли обсяг 

виробництва енергії, отриманої за допомогою вітру, подвоюється, її вартість падає 

на 19%, а сонячної – на 24% [93]. 

http://www.newsmarket.com.ua/2016/06/tsina-nizhche-nulya-alternativna-energetika-nareshti-pochinaye-peremagati/#_blank
http://www.newsmarket.com.ua/2016/06/tsina-nizhche-nulya-alternativna-energetika-nareshti-pochinaye-peremagati/#_blank
http://www.newsmarket.com.ua/2016/06/tsina-nizhche-nulya-alternativna-energetika-nareshti-pochinaye-peremagati/#_blank
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Підсумовуючи, варто навести основні ефекти від переходу на «зелену» 

енергію, наведені у дослідженні «Перехід України на відновлювану енергетику до 

2050 року» [94]:  

для суспільства – це  нова енергетична інфраструктура; нові робочі місця в 

галузі ВДЕ та енергоефективності; нові можливості для розвитку на місцях: 

локальне виробництво енергії, використання місцевих ресурсів; зменшення 

кількості працівників у видобувній галузі; скорочення викидів парникових газів на 

90 % від рівня 1990 р.; зниження негативного впливу від енергетики на здоров’я 

людей [94]. 

Для економіки країни: скорочення потреб в енергоресурсах на 42%; економія 

до 75% енергоресурсів для опалення завдяки повній реконструкції будинків; 

економія 30% коштів завдяки енергоефективності та енергозбереженню; 

енергоємність ВВП України знизиться у 3 рази; відсутність необхідності 

імпортувати газ, вугілля, ядерне паливо [94]. 

Враховуючи вищевказане, є необхідність визначення галузі відновлюваної 

енергетики як пріоритетного напрямку розвитку енергетики України. Перехід на 

ВДЕ можливий за умов встановлення відповідної цільової політики, стимулювання 

реалізації заходів із підвищення енергоефективності та енергозбереження, 

виконання екологічних обмежень на викиди теплових електростанцій згідно взятих 

Україною зобов’язань та відмови від будівництва нових атомних блоків. Такий 

перехід відбуватиметься в першу чергу за рахунок енергії вітру, сонця та біомаси. 

Частка вітрових станцій у структурі виробництва електроенергії може сягнути 45%, 

сонячних – 36%, а біомаси та відходів в структурі виробництва теплової енергії – 

до 73% [94]. До того ж досягнення вищевказаних цілей стане можливим тільки за 

наявності серйозної політичної волі, із залученням ключових гравців на ринку, 

починаючи з представників уряду – ініціаторів реформ.  

Підсумувавши вищенаведене та з огляду на унікальний клімат і природні 

ресурси, України біомаса має потужні ринкові перспективи для країни з точки зору 

енергетичної безпеки, виробництва біоенергії, а також інтеграції у межах ланцюга 

постачання біомаси. Тому, перехід на використання біомаси буде сприяти розвитку 
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регіонів і місцевої економіки за рахунок надходження податків та зборів, на 

державному рівні, покращення торгівельно-платіжного балансу за рахунок 

зменшення обсягів імпорту енергоносіїв. Соціальний вплив очікується за рахунок 

створення нових робочих місць, зниження тарифів на енергію та покращення 

надійності електропостачання та теплопостачання. Велика кількість успішних 

проектів, що вже впроваджені, державна підтримка та сприяння розвитку 

біоенергетики і виробництву біоенергії стимулюватимуть інвесторів та фінансові 

організації до реалізації нових біоенергетичних проектів в Україні [8, С. 181].  

 

1.3. Методологічні основи функціонування ринку біоенергії в Україні 

 

Формування та розвиток ринку біоенергії є важливим загальнодержавним 

завданням, оскільки тут закони природи, пов'язані з соціально-економічними, що 

потребує врахування множини складових: сировинного біоенергетичного 

потенціалу, енергетичних ринків, екологічної рівноваги, продовольчої і цінової 

безпеки тощо [95]. 

Для визначення основних завдань для розвитку та функціонування ринку 

біоенергії є розробка методологічних засад його дослідження. З метою визначення 

та розробки методологічних засад дослідження ринку біоенергії слід виокремити 

та обґрунтувати методологічний інструментарій для дослідження ринку та 

побудувати алгоритм його проведення на основі теоретичних та методичних 

положень щодо формування ринку біоенергії і його суб’єктів. Дослідження ринку 

припускає вивчення кон'юнктури ринку, з'ясування його стану і тенденцій розвитку 

в цілому, а також його складових: попиту, пропозиції, та дослідження ринку з 

метою характеристики особливостей недоліків сьогоднішнього становища на 

ринку та визначити можливості і шляхи його поліпшення [96]. Порядок проведення 

досліджень ринку наведено на рис.1.6. 

Межі ринку біоенергії, його ємність та складові визначаються нормативно-

правовим регулюванням, наявністю та впровадженням технічних проектів 

відновлювальної енергії, міжнародним співробітництвом, напрямами державної 
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фінансової підтримки, комплексним науковим, технологічним, технічним 

забезпеченням [96].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Порядок проведення досліджень ринку* 

Примітка.*Побудовано автором на основі [96, С. 24] 
 

Структура дослідження ринку дозволяє виділити п'ять етапів, що описують 

послідовність вивчення та моделювання ринку, починаючи з висунення концепції 

дослідження та складання висновків, що представлені на рис. Г.1. Варто 

відзначити, що концепція дослідження ринку – основна ідея, задум отримання 

вичерпних знань про тенденції та закономірності стану і розвитку ринку. На 

другому етапі конкретизуються завдання, поставлені відповідною керівною 

структурою, з проектування та проведення дослідження, а також в розробляються 

дослідницькі методики (методи якісного й атрибутивного аналізу [96].  

Третій етап представлений процесами формування інформаційного банку і 

ринкової інформаційної системи. Вона являє собою сукупність процедур і методів, 

призначених для регулярного, планомірного збору, аналізу та розподілу інформації 

для підготовки і прийняття управлінських рішень. Найбільш складним і важливим 

є четвертий етап формування банку моделей і методики розрахунків. До банку 

моделей входять усі формули, що використовуються для побудови рівнянь регресії, 

показників дисперсії, ряд індикативних показників та ін. До нього належать також 

усі методи та форми аналізу даних, побудова системи показників, прийоми 

групування та систематизації матеріалів, побудови статистичних та 

Дослідження ринку 

Визначення кон'юнктури ринку Характеристика особливостей комерційної діяльності  

Дослідження пропозиції 

Дослідження попиту 

Дослідження тенденцій розвитку 

Аналіз діяльності фірм-

конкурентів 

Аналіз підприємств-покупців 

Вивчення специфічних особливостей 

комерційної діяльності 
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економетричних моделей, виявлення взаємозв'язків, тенденцій і закономірностей, 

складання прогнозів [96]. 

Підсумковим можна назвати п'ятий етап. На цьому етапі здійснюються  

загальні факти та висновки та складається резюме проведеного дослідження. Тут 

необхідно оцінити ефективність і результативність досліджень ринку. Важливе 

пізнавальне значення мають оформлення результатів, складання графіків, діаграм і 

схем [96]. 

Загалом на практиці використовуються різноманітні методологічні підходи 

щодо визначення критеріїв оцінки, системи показників і методів управління 

розвитком суб'єктів ринку та власне ринкових процесів. Теоретичною і 

методологічною основою дослідження ринку біоенергії стали діалектичний метод 

пізнання, економічна теорія, основні положення ринкової економіки, концепції та 

теорії розвитку ринку біоенергетики, енергетики і аграрного ринку України, 

наукові розробки вітчизняних та іноземних вчених з питань формування 

національного ринку біопалива та біоенергії. 

Для аналізу ринку біоенергії в дисертаційному дослідженні 

використовується також теорія і методологічні підходи галузевих ринкових 

структур запропоновані Т. О. Осташко [97, С.130-138].  

Схема аналізу структурних змін і результативності ринку біоенергії України, 

що конкретизує парадигму «структура → поведінка → результативність», 

представленана рис. Г.2. З наведеного видно, що крім трьох основних блоків 

(структура, поведінка, результативність) є ще два: перший – базові умови, які 

визначають особливості аналізу ринку в конкретних історичних умовах; другий – 

державне регулювання, що впливає на базові умови, структуру, поведінку агентів і 

результативність ринку [96].  

Одним із визначальних факторів на другому етапі при аналізі ринкових 

структур сектору біоенергетики є визначення масштабів і методів їх державного 

регулювання, адже від нього в значній мірі залежить результативність ринку. У 

системі відносин ринку біоенергії виділяють дві складові. Одна із них – гарантія 

вільної поведінки на ринку виробників біопалива та біоенергії і інших виробників, 
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а також покупців на всіх рівнях, що визначає оптимальне співвідношення попиту і 

пропозиції. Інша – економічний механізм регулювання ринку, метою якого є 

орієнтація на ефективну діяльність і повне врахування інтересів всіх суб’єктів 

ринку [98].  

Вплив державної політики на ринкові структури може здійснюватися за 

рахунок інвестицій, цін, обсягів виробництва продукції за допомогою податків, 

субсидій, тарифів, імпортних квот, антимонопольної політики тощо. Держава може 

бути досить надійним суб’єктом агропродовольчого ринку – сировиною для 

виробництва біопалива та біоенергії та ринку біоенергетики, внаслідок інтервенцій 

на ньому та ін. Нині для підтримки сільськогосподарських товаровиробників і 

регулювання агропродовольчих ринків держава використовує такі інструменти як: 

цінова політика, податкова політика, бюджетна підтримка, надання пільгових 

кредитів, які так само можна використовувати і для ринків біосировини [96].  

В основному при регулюванні ринків можуть використовуватися два важелі 

– фінансово-економічний і адміністративний. Суттєві зміни методів і масштабів 

підтримки виробників і державного регулювання агропродовольчого ринку 

очікуються від плідної діяльності України у СОТ та виважених кроків щодо 

європейської інтеграції [98]. Так само і для ринку біоенергії – політика щодо 

підтримки виробників біомаси та біопалива та подальша підтримка розвитку та 

функціонування ринку біоенергії визначається політикою країн ЄС та 

нормативними документами (директивами, національними планами, регламентами 

тощо). 

Вцілому поведінка агентів ринку в значній мірі залежить від цінової стратегії, 

що прямо чи опосередковано стосується цін і ціноутворення на продукцію. При 

дослідженні питань ціноутворення на ринку, важливо здійснити аналіз коливань і 

співвідношення цін, основними напрямами якого є: оцінка різних цін для одного 

виду продукції або товарної групи; варіація цін у часі; варіація цін в регіонах, зонах; 

розбіжність цін на окремих субринках (державному, кооперативному, 

приватному); варіація цін у разі купівлі товарів різними соціально-економічними 

категоріями (групами за доходами). 
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Аналіз коливань та співвідношення цін (p) спирається на розмах варіації [99]: 

∆𝜌 = 𝜌 𝑚𝑖𝑛 − 𝜌 𝑚𝑎𝑥,                                    (1.1) 

що характеризує розрив між мінімальними та максимальними цінами на товар і 

свідчить про диференціацію рівня споживання населення.   

Варто відзначити, що формування конкурентоспроможного ринку біоенергії 

в Україні потребує створення ефективного його механізму регулювання, 

орієнтованого на головний критерій розвитку галузі – ефективність. Перш за все –

це енергоефективність та економічна ефективність як основа вирішення всієї 

сукупності проблем стійкого соціально-економічного розвитку країни. 

У вступному слові Президента Національної академії наук України академіка 

НАН України Б.Є. Патона до «Національної доповіді про стан та перспективи 

реалізації державної політики енергоефективності» у 2008 році зазначено: 

«Початок XXI століття характеризується глибокими трансформаціями уявлень 

суспільної думки про найбільш ефективні та раціональні джерела енергетичних 

ресурсів. Пошук оптимальної конфігурації можливостей та існуючих економічних, 

екологічних та соціальних обмежень в енергетичній політиці є складною 

проблемою і викликом для сучасної цивілізації, що далеко виходить за межі навіть 

глобальної енергетичної кризи 70-х рр. XX століття. Тоді відповідь промислово 

розвинутих країн була сфокусована на активізації політики енергоефективності та 

енергозбереження» [12, С.176]. 

Теоретичним і прикладним аспектам вирішення проблем регулювання 

інноваційних процесів у промисловості в контексті енергоефективності в Україні 

присвячені праці О.М. Алимова [100], О.І. Амоші [101], В.М. Гейця [102], 

Б.М. Данилишина [103], О.І. Дація [104], М.Х. Корецького, В.В. Микитенко [105], 

Л.І. Федулової [106], І.Ю. Єгорова ін. [107]. Розв’язанню проблем порівняння, 

обрання та моделювання нововведень, займалися науковці О. Ларічев, Ю. Лисенко, 

Г.Т. Кулаков [108], Дж. Мартіно, А. Маршалл, Б. Санто [109], Р. Саммерс, Д. Сахал 

[110], П.Г. Никитенко [111], В. Чижова, П. Уайт та ін. [112]. Окремі проблеми 

інформаційного забезпечення розвитку біоенергетики досліджували П.Т. Саблук, 
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В.М. Жук, Л.В. Гуцаленко, О.А. Подолянчук, Н.І. Коваль, Т.В. Колесник [113], 

І.В. Гончарук, Я.П. Іщенко [114].  

Проте, не заперечуючи вагомості попередніх наукових здобутків, 

актуалізується необхідність систематизації, уніфікації та удосконалення 

методичних аспектів щодо оцінки розвитку та функціонування ринку біоенергії, які 

б більш точно відображали потенціал країни з позиції наявності первинних 

енергоресурсів (далі – ПЕР) (покупні або власні) та їх місце в ієрархії енергетичної 

безпеки світу. Важливість вирішення зазначених проблем для теорії економіки та 

управління національним господарством на шляху інноваційного сталого розвитку 

зумовила необхідність пошуку нових методологічних підходів до оцінки 

потенціалу енергоефективності країни як одного з найвагоміших її факторів [115]. 

Сьогодні політика країн у галузі підвищення енергоефективності та 

стимулювання процесів енергозбереження проводиться в багатьох країнах світу. 

Загалом, критерії ефективності використання біомаси та біоенергії розглядаються 

як комплексна система взаємопов’язаних елементів, а саме: екологічних 

(екологічність застосування технологій, емісія шкідливих речовин, парниковий 

ефект, ризики техногенних катастроф); економічних (собівартість одиниці енергії, 

рентабельність виробництва, термін окупності капіталовкладень, 

матеріаломісткість, трудомісткість); енергетичних (енергозабезпеченість, 

енерговіддача, енергомісткість виробництва, відновлюваність енергії); соціальних 

(зайнятість населення, розвиток інфраструктури сільських територій, структура 

доходів і витрат, міграція населення); інноваційних (сучасне матеріально-технічне 

забезпечення, наявність зовнішніх джерел фінансування, трансфер технологій); 

інформаційних (своєчасна та достовірна інформація стосовно практичних засобів 

реалізації та використання біоенергетики); політичних (енергетична безпека, 

державна підтримка розвитку, незалежність шляху розвитку країни в контексті 

енергетичної безпеки) [115, 116]. На рис.Д.1 розглянемо більш детально основні 

фактори та критерії розвитку ринку біоенергії та економіки вцілому. 

Згідно з Законом України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-

ВР енергоефективність – характеристика обладнання, технології, виробництва або 
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систем в цілому, що показує ступінь використання енергії на одиницю кінцевого 

продукту [77]. Узагальнивши низку визначень поняття «енергетична ефективність» 

наведемо нижче наступні визначення енергоефективності[116]: 

– необхідний рівень витрат енергетичних ресурсів для досягнення певного 

рівня благополуччя (економічного, соціального, стандартів життя людини, 

стану навколишнього природного середовища та ін.); 

– показник зворотний енергоємності; 

– комплексний набір показників, визначення яких залежить від системи, для 

якої він визначається, а найголовнішим при цьому є спостереження за 

динамікою цих показників і забезпечення їх постійного покращення за 

рахунок усіх економічно обґрунтованих доступних заходів (вдосконалення 

сучасних технологій, а також що дуже важливо, заміни існуючих технологій 

використання ПЕР на принципові нові) (Департамент енергетики США) 

[116]. 

Єврокомісія у «Повідомленні про план дій з підвищення енергоефективності» 

визначає енергоефективність як зниження споживання енергії без зниження 

використання енергії виробництвом і устаткуванням, тобто мається на увазі 

раціональне використання енергоресурсів і альтернативних джерел енергії та 

зменшення загальної потреби в енергоресурсах за окремими напрямами [117].  

На рівні держави енергоефективність – макроекономічний показник, що є 

величиною зворотною від енергоємності ВВП, який характеризує 

конкурентоспроможність продукції країни і виступає одночасно як визначальний 

фактор та індикатор інноваційного розвитку країни. Загальними показниками 

енергетичної ефективності, які визначаються на рівні країни, є енергоємність, 

електроємність і паливоємність ВВП.  

Проте, ефективність використання енергетичних ресурсів країн переважно 

характеризується наступними макроекономічними показниками: 

 питоме виробництво та споживання первинної енергії на 1 особу населення 

(т у.п./люд.); 

 рівень забезпеченості споживання ресурсів власним виробництвом (%); 
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 енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП), яка визначається як 

обсяг споживання первинних енергетичних ресурсів для задоволення 

енергетичних виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю ВВП в 

поточних цінах (т у.п./грн. або т у.п./дол. США); 

 кількість викидів СО2,  на одиницю ВВП (кг/дол. США), або на одиницю ПЕР 

(т/т.у.п.) [118]. 

У провідних країнах світу на сьогодні формується енергоефективне 

суспільство – це суспільство, яке здатне успішно вирішувати завдання ефективного 

забезпечення енергоресурсами соціально-економічного розвитку країни при 

стимулюючому впливі енергетичного фактора на рівень орієнтирів цього розвитку 

і на оптимізацію енергетичних витрат. 

Енергоефективність сама по собі стає найважливішим ресурсом і гарантом 

формування необхідного потенціалу для подальшого розвитку держави і 

суспільства. Енергоефективність – це не лише енергозбереження, але й оптимізація 

співвідношення ефекту (корисності, якості, вартості, кількості вироблених 

продуктів, якості життя, соціального комфорту) та енергетичних витрат, яких 

вимагає вироблене благо. Енергоефективність розглядається як індикатор і ресурс 

інноваційного розвитку [118].  

За даними Секретаріату Енергетичної Хартії потенціал енергозбереження в 

Україні становить 27 млн. т н.е. або 25% кінцевого споживання всіх енергоресурсів. 

За оцінками експертів Американської торгівельної палати, Україна може 

економити на енергоресурсах 11 млрд. дол. щорічно, в тому числі в промисловості 

– 6 млрд. дол. США, і в комунальному секторі – 4 млрд. дол. США на рік [119, 

С.12]. 

Наявний в Україні потенціал підвищення енергоефективності (до 40 % 

сумарного споживання енергоресурсів) необхідно розглядати як перспективний 

ринок збуту енергозберігаючої, енергоефективної техніки та технологій, що 

повинен дати імпульс розвитку вітчизняних технологій у сфері енергозбереження 

та енергоефективності, а наявний істотний потенціал енергозбереження в 

українській економіці – шанс для модернізаційного та інноваційного розвитку 
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нашої країни. Варто відзначити, що розвиток і підтримка ринкових механізмів є 

ключовим елементом поліпшення енергоефективності України [120]. 

Енергетичною стратегією України на період до 2035 року передбачено 

зниження енергоємності ВВП, який в сучасних умовах при ліміті первинних 

енергоресурсів є головним показником [121]. Саме цей показник уряд хоче 

скоротити більше ніж удвічі до 2035 року.  

Споживання енергії економікою країни, виміряному показником валовий 

внутрішній продукт (ВВП), показує, що промислово розвинуті країни займають 

значно кращу позицію. Так, Україна на виробництво 1000 дол. США ВВП витрачає 

газу в 4 рази більше, ніж Румунія і Литва, у 9 разів більше Польщі, і в 13 разів 

більше Німеччини. Показники енергоємності і газоємності економік України і 

інших країн наведені у Додатку Е. За оцінками Мінекономіки, у 2018 році втрати 

енергії через низьку енергоефективність коштували Україні близько 1,5 млрд дол. 

США на рік [115].  

Розрахунки фахівців показують, що в разі збереження нинішнього рівня 

енергетичної ефективності Україна не має жодних перспектив свого державного 

розвитку. За такої ситуації споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР) у 2030 р. становитиме близько 860 млн. т. умовного палива, що складе на 

душу населення 18,3 т / чол. (860 млн. т. умовного палива / 47 млн. чол.) [118]. 

Однак це не достатньо реалістична цифра і економіка не витримає такого 

навантаження вартості енергоресурсів. Тому надзвичайно актуальним є питання 

щодо можливих напрямів розвитку нашої державної соціально-економічної 

системи з її найбільшою підсистемою – паливно-енергетичним комплексом. Крім 

того, передбачено Енергетичною стратегією до 2035 року запровадити ще один 

загальноєвропейський тренд – відмову від панування викопних джерел [121].  

Уряд пропонує змінити співвідношення із 96 % енергії з викопних джерел і 

лише 4 % – з відновлюваних на пропорцію 75/25 % до 2025 року. За оцінками 

Світової енергетичної ради (WEC), Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), 

Світової асоціації вітроенергетики (WWEA) та інших міжнародних організацій, 

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/02/14/645268/
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прогнозується, що до 2050-2060 рр. понад 50 % обсягів енергоспоживання буде 

забезпечуватися за рахунок ПДЕ [120]. 

У сучасних умовах одним з основних факторів, які негативно впливають на 

конкурентоспроможність продукції більшості промислових підприємств України 

та, відповідно, зумовлюють скорочення обсягів вітчизняного промислового 

виробництва, є значний рівень питомих витрат енергоресурсів на виготовлення 

продукції, ресурсів, зокрема значна енергомісткість виробництва.  

Сьогодні енергомісткість ВВП та вуглецеємність ВВП України у 2 рази 

перевищує середньосвітовий рівень та понад 3 рази є вищою, ніж у ЄС. Так, у 2016 

році енергомісткість ВВП України складала 0,318 кг н.е. /$2005 р, однак у 

порівнянні з 2010 роком вона знизилася на 23% (до 0,413 кг н.е. /$2005 р) [118]. Це 

пов’язано переважно з низькою ефективністю використання паливно-енергетичних 

ресурсів у технологічних процесах (переважно енергоємних галузях), 

незадовільним станом енергетичної інфраструктури, значними втратами під час 

перетворення, передавання та розподілення енергії, низьким коефіцієнтом 

корисної дії обладнання у секторах кінцевого споживання, а також із недостатньою 

ефективністю природоохоронних засобів [118].  

У промисловості енергоефективність має бути пріоритетом, адже наразі це 

вже перевірена практика провідних країн світу. Підвищується 

конкурентоспроможність підприємств – зростають й показники економіки всієї 

країни. Для досягнення такогорезультату, потрібно застосувати ефект декаплінгу 

(decoupling) – послабити залежність росту ВВП у промисловому секторі від 

збільшення обсягів використання викопного палива та відповідно викидів СО2. Це 

питання стає ще більше актуальним, враховуючи плани ЄС щодо запровадження 

фіскального механізму регулювання імпорту вуглецеємних товарів в рамках 

реалізації «European Green Deal» [3]. 

Вітчизняними науковцями розроблена класифікація показників енергетичної 

ефективності, в основу якої покладено їх поділ на такі базові класи [118]:  

- фізико-технічні, які характеризують ступінь технічної досконалості 

технологій споживання, транспортування та зберігання ПЕР.  
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- соціально-енергетичні, які характеризують економічно та соціально 

обґрунтовані рівні витрат ПЕР для досягнення соціально прийнятних 

стандартів якості життя людини та суспільства.  

- економіко-математичні, які характеризують співвідношення між 

результатами економічної діяльності та відповідними обсягами витрат ПЕР.  

Визначення показників енергетичної ефективності на всіх ієрархічних рівнях 

соціально-економічних систем базується на наступному загальному 

співвідношенні [120]:  

𝐷𝑠 =  𝑂𝑠 / 𝐶𝑠,                                                         (1.2) 

де s – індекс показника, який характеризує результати економічної діяльності 

в грошовому еквіваленті чи натуральному виразі, s=1÷S;  

Ds – показник енергетичної ефективності, який характеризує результат 

економічної діяльності, що було досягнуто при витраті одиниці ПЕР;  

Cs – обсяг витрат ПЕР;  

Os – результати економічної діяльності, які досягнуті за рахунок 

використання ПЕР в обсязі Cs. В загальному випадку, показник Cs може 

визначатись як в енергетичних одиницях – умовних або натуральних, так і у 

вартісних [120].  

Визначення показників енергоємності, які є зворотними до показників 

енергетичної ефективності (характеризує витрати ПЕР для досягнення «одиниці» 

результату економічної діяльності), на всіх ієрархічних рівнях соціально-

економічних систем базується на наступному виразі [118]:  

Е𝑠 =  1/ 𝐷𝑠 =  𝐶𝑠 / 𝑂𝑠,                                        (1.3) 

де Еs – показник енергоємності.  

В контексті політики в галузі енергоефективності в світі домінують три 

складники – економічний розвиток і конкурентоспроможність, енергетична 

безпека та попередження зміни клімату. Варто відмітити, що основними 

критеріями оцінки ефективного розвитку суспільства є забезпечення: економічної 

безпеки, енергетичної та екологічної безпеки (рис. Д.3).  
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Поняття економічної безпеки відображає зниження імпортозалежності. Як, 

наслідок покращення торговельного балансу, зростання ВВП, зайнятості та 

податкових надходжень. За оцінками фахівців, заміщення 10% нафтопродуктів 

біопаливом, щорічно залишатиме  в економіці України близько 500 млн. дол. США 

і спричинить мультиплікативне зростання ВВП на 1,5 млрд. дол. США. Податкові 

надходження по ПДВ, податку на прибуток, подохідному податку та соціальним 

зборам в 2-3 рази збільшать доходи бюджету від цього виду господарської 

діяльності [122].  

Складовими економічної безпеки виступають інвестиційна, інноваційна, 

фінансова, енергетична, зовнішньоторговельна, демографічна тощо. Оскільки 

рушійною силою прогресу є енергоресурси, то енергетичній безпеці відводиться 

вагоме місце у системі економічної безпеки.  

У дослідженні World Energy Outlook 2014 відмічено, що «найкращий шлях до 

покращення енергетичної безпеки є низьковуглецева стратегія розвитку і акцент на 

енергоефективність». Забезпечення енергетичної безпеки країни забезпечує вагому 

частину економічного добробуту [123].  

Енергетична безпека є «здатністю паливно-енергетичного комплексу країни, 

на основі ефективного використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів, забезпечити 

сталий розвиток економіки країни, надійне енергопостачання суб’єктів 

господарської діяльності та населення в даний час і на перспективу...» [124]. 
 

Базова конфігурація формули енергетичної безпеки:  

Енергозаощадження та енергоефективність + власні енергоресурси 

(вугілля, природний газ, нафта, біомаса + інші відновлювані джерела енергії) + 

диверсифікація імпорту + стратегічні резерви + інтеграція в енергетичний 

простір ЄС (сполучені та синхронізовані енергетичні мережі) [124].  

Згідно з річним звітом Міжнародної комісії з вимірювання економічного та 

соціального прогресу (International Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress) добробут визначається як комплексний показник, 

який включає: матеріальні життєво-необхідні стандарти (дохід, споживання та 
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багатство); здоров'я; освіту; особисті інтереси та види діяльності, включаючи 

працю; право політичного голосу та управління; соціальні зв'язки та 

взаємовідносини; навколишнє середовище (сьогоднішній стан та майбутній); 

безпеку (як в економічному сенсі, так і фізичному) [126, С.67]. Отже, поняття 

«добробут» складається з двох складових – економічної та соціальної. 

На думку видатного англійського економіста А. Пігу величину соціального 

добробуту неможливо виразити кількісною мірою, то він вводить поняття 

економічного добробуту [70], який враховує виключно економічні фактори 

задоволення потреб населення. Як міру для оцінювання величини економічного 

добробуту населення будь-якої країни А. Пігу запропонував використати ВВП на 

душу населення, оскільки його можна оцінити у грошовому еквіваленті. Однак 

використання даного показника як міри економічного добробуту має значні 

недоліки, а саме: ВВП не враховує ступінь нерівності в доходах населення; не 

включає зміну якості товарів; вартісну оцінку дозвілля; обсяг продукції, створеної 

тіньовим сектором економіки; а також деякі позаринкові види діяльності, що 

здійснюються в межах домогосподарств. Натомість він включає вартість 

природоохоронних заходів, які виконує держава для поліпшення екологічної 

ситуації на її території, хоча ця вартість завищує рівень матеріального добробуту 

населення. ВВП скоріше є показником потужності ринкової економіки, а не рівня 

достатку населення.  

Вищевказані причини спонукали вчених до розробки показників, за 

допомогою яких можливо більш адекватно відобразити величину не лише 

економічного, але й суспільного добробуту населення країни, який, на відміну від 

економічного, включає такі соціальні блага, як рівень освіти, культури, безпеки, 

стан навколишнього середовища, наявність суспільних інститутів тощо.  

Традиційне розуміння ефективності ґрунтується на концепції ефективності 

за Парето, відповідно до якої ефективний за Парето розподіл виробничих ресурсів 

і кінцевих благ в економіці має місце тоді, коли, по-перше, неможливо збільшити 

виробництво будь-якого продукту в економіці без зниження виробництва 

принаймні іншого продукту і, по-друге, підвищення добробуту одного з учасників 
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економічної діяльності неможливо досягти без зниження добробуту ін. При цьому 

підвищення ефективності має місце в тих і тільки тих випадках, коли перехід від 

однієї аллокації (комбінації розподілу ресурсів та благ) до іншої, по-перше, 

спричиняє позитивну зміну значення функції корисності хоча б одного індивіда і, 

по-друге, не викликає негативних змін значень функцій корисності жодного з 

інших індивідів. Зниження ефективності відбувається, коли значення функцій 

корисності одного або декількох індивідів знижуються, а для інших індивідів ці 

значення залишаються незмінними [127].  

У реальному світі умови, за яких справедливі фундаментальні теореми 

економіки добробуту, виконуються з досить істотними обмеженнями в силу 

існування провалів ринку, тобто ситуацій в яких суб'єкти господарювання, що 

використовують ринковий механізм, не можуть або не мають стимулів виробляти 

блага в соціально оптимальних обсягах чи з належною якістю: недосконалість 

конкуренції на ринку; наявність зовнішніх ефектів (екстерналій); неповнота і 

недосконалість інформації тощо. При цьому держава у всіх цих сферах повинна 

розглядатися лише як економічний агент, що втручається тільки у випадку, коли 

запобігання або пом'якшення тієї чи іншої недосконалості не може бути 

забезпечене за рахунок функціонування ринку [127].  

Враховуючи вищевказане варто відзначити, що кількісно визначити 

розглянуті показники непросто. Вся складність полягає в тому як дати об'єктивну 

оцінку всім тим видам діяльності, які не мають ринкового характеру, а отже, не 

можуть бути оцінені у грошові формі в процесі вільного ринкового обміну. Разом 

з тим відсутність єдиного інтегрального показника ефективного функціонування 

ринку біоенергії є свідченням відсутності єдиного інтегрального підходу до 

визначення його структури, методологічних підходів до його вимірювання та 

розрахунків кількісних (економічних) та якісних (соціальних) складових такого 

показника. 

Після проведеної Конференції ООН зі сталого розвитку 22.06.2012 (м. Ріо де 

Женейро, Бразилія) загалом змінилася модель розвитку в бік зеленої економіки та 

зеленого зростання, вдосконалення методів вимірювання добробуту та прогресу 
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[69]. Отже, безсумнівним є факт актуалізації питання окреслення показників 

ефективного розвитку ринку біоенергії, які крім ВВП, доцільно використовувати у 

розрахунках економічного та суспільного добробуту, визначення підходів до 

вимірювання величини цих показників та удосконалення алгоритмів їх розрахунку. 

Для визначення резервів підвищення ефективності виробництва біопалива, 

біоенергії та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання використовують 

різні методи економічного аналізу: порівняння, обчислення середніх та відносних 

величин, динамічних рядів, табличний і графічний методи, індексний метод, 

групування тощо. Формалізація проведення дослідження обумовлює застосування 

математичних та статистичних методів. Такі методи використовують як під час 

збирання даних, так і під час їх аналізу. До них відносять метод середніх та 

відносних величин, метод групування, індексного аналізу, балансовий метод 

регресійного та кореляційного аналізу, моделювання. Оцінка закономірностей 

ринкових процесів, зв'язків між факторними та результуючими показниками 

проводиться з використанням кореляційного аналізу. Сутність кореляційно-

регресійного аналізу зводиться до розроблення математичної моделі, яка 

встановлює зв’язок між факторами та результативним показником, а також 

визначенням тісноти зв’язку – коефіцієнтів кореляції [129]. 

Економіко-математичні методи використовують для розв’язання 

оптимізаційних задач, що дає змогу розв’язати проблему вибору виробництва тих 

видів продукції (біопалива рідкого, твердого, біогазу), які мають найбільші резерви 

росту в конкретних регіонах та виробництво яких є економічно доцільним. 

Узагальнення результатів теоретичних досліджень дає можливість зазначити, 

що методологічним підґрунтям вивчення питань становлення й розвитку ринку 

біоенергії та його економічних суб’єктів має бути системний підхід. При цьому 

досліджується дві визначальні системи, по-перше, процес формування та розвитку 

ринку біоенергії, а, по-друге, ринкові суб’єкти господарювання, іншими словами 

стейкхолдери (сукупність зацікавлених суб’єктів у розвитку відповідної сфери), до 

яких відносять: виробників усіх видів біопалива; суб’єктів обслуговуючої 
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інфраструктури; державу, як головного регулятора ринкових відносин; кінцевих 

споживачів. 

Крім того, необхідною умовою дослідження є врахування кількісних та 

якісних характеристик недосконалого глобального і національного інституційного 

середовищ, ряду інших факторів ендогенного та екзогенного походження, таких як 

природно-біологічні, що визначають біоенергетичний потенціал; соціально-

демографічні, що розкривають рівень компетенцій та знань; організаційно-

економічні, що обумовлюють фінансове підґрунтя розвитку та можливість 

самокапіталізації суб’єктів виробництва біопалива та біоенергії. Варто відзначити, 

що принципово важливим у методології досліджень, з емпіричної точки зору, є 

прогнозований та передбачуваний цілеспрямований вплив на ринок та його 

суб’єктів, метою якого є стійкий розвиток системи який би відповідав критерію 

оптимальності. 

Враховуючи вищевказане, перейдемо до розгляду практичної частини, а саме 

до деяких з найбільш часто вживаних підходів для прогнозування і моделювання 

ринку біопалива та біоенергії в світі, а також методів, які були застосовані для 

аналізу розвитку ринку біопалива в Україні за допомогою моделі AGMEMOD. 

Існує багато різноманітних методів та моделей, які використовують для створення 

сценаріїв наслідків зміни політики чи досліджень у сфері виробництва і переробки 

біомаси та біопалива в світі. Це, як правило, математичне програмування, 

моделювання та економетрика. На жаль, в Україні не існує фундаментальних 

досліджень у сфері біоенергетики з використанням економетричних моделей 

часткової та загальної рівноваги. Проаналізувавши міжнародну практику 

використання моделей для створення сценаріїв розвитку ринку біомаси і біопалива, 

наведемо та розглянемо основні з них в Таблиці Ж.1 [129, С.17]. 

Van Tongeren (2001) дають огляд найбільш значущих моделей, 

використовуваних для економічного аналізу сільського господарства, та 

класифікують їх за конкретними критеріями: сферою представництва, 

регіональним масштабом, одиницею аналізу на регіональному рівні, динамікою, 

торговим представництвом, обробкою кількісної політики, наявністю даних та 
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оцінкою параметрів. Відповідно до цієї методологічної класифікації чітко були 

обрані моделі для формування конструкції інтегрованої платформи моделювання 

для аналізу агроекономічної політики (iMAP) у Об'єднаному науково-дослідному 

центрі в Севільї (JRC -IPTS ) у тісній співпраці з DG AGRI (рис. 1.7.) [130]. 
 

світ              країна                               регіон                       країна          

світ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Моделі світу для економічного аналізу аграрної політики* 

Примітка.*Розроблено автором на основі [130] 

 
 

Для оцінки розвитку ринку рідкого біопалива в Україні вперше була 

використана економетрична, динамічна, багатонаціональна, мультипродуктова 

модель часткової рівноваги AGMEMOD, що проектує наслідки змін у аграрній 

політиці на аграрний сектор за період 2018 – 2030 рр. 

AGMEMOD походить від Agricultural Member State Modelling (моделювання 

сільського господарства країн-членів) та була створена в 2001 році. Модель 

AGMEMOD розроблена та обслуговується консорціумом численних університетів 

та дослідницьких інститутів у ЄС та за кордоном – Партнерство («Partnership») 

AGMEMOD. Штаб-квартира основної групи дослідників знаходиться в Німеччині 

(Тюнен Інститут аналізу ринків, «Thünen Institute of Market Analysis») та в 

Нідерландах (Інститут економічних досліджень Вагенінгену, «Wageningen 

Economic Research»). Вони координують діяльність усіх учасників консорціуму та 

зводять воєдино роботу щодо моделі [131].  

У 2010 році Україну було включено в AGMEMOD [132]. До 2015 року 

відповідні бази даних і специфікація моделі були оновлені в проекті «Дослідження 
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потенціалу с/г і торгівлі біомасою з ЄС» (AgricisTrade) [133]. Постачання зернових 

та олійних культур на ринок були визначені по регіонам у Leeuwen van, M.,                        

P. Salamon, T. Fellmann, M. Banse, O. von Ledebur, G. Salputra and O. Nekhay (2012): 

(2015 р.) [134]. 

AGMEMOD включає близько 50 продуктів сільського господарства 

(включаючи групи продуктів) у близько 35 країнах (у т. ч. групи країн), що дозволяє 

оцінювати вплив політичних рішень на аграрний сектор та моделювати майбутній 

розвиток відповідних показників. До моделі включені країни-члени ЄС, Україна, 

Північна Македонія, Туреччина та Росія [131].  

Модель AGMEMOD складається з трьох основних блоків моделювання: бази 

даних (CC-Datagmemod_Base.xlsx), специфікаціъ моделі 

(CountryTimeSet_Baseline.xlsm, PolicyHarmon_Baseline.xlsm) і припущень 

моделювання (AssumptionsInput_Baseline.xlsm).  

База даних (CC-Datagmemod_Base.xlsx) включає історичні дані про ціни, 

виробництво, використання, імпорт та експорт продукції, запаси на початок та 

кінець розрахункового періоду [131]. У моделі наявні наступні продукти (табл. 1.2). 
 

Таблиця 1.2 

Продукти, які включені для моделювання, в модель АGMEMOD* 

Зернові 

 

Олійні та 

наступні стадії 
виробництва 

Цукор 

 

Різні Тваринницький 

сектор 

Молочні 

продукти 
 

Особливі 

культури 
 

м'яка 

пшениця 

ріпак цукровий 

буряк 

картопля свині 

 

сир 

 

яблука 

 

тверда 
пшениця 

соняшник 
 

цукор 
 

білкові 
рослини 

ВРХ 
 

масло 
 

апельсини 
 

кукурудза 

 

соєві боби 

 

ізоглюко

за 

бавовна птиця 

 

знежирене 

сухе молоко 

оливки 

 

ячмінь 
 

  Рідке 
біопаливо 

(біоетанол

, моторне 

паливо 
альтернат

ивне, 

біодизель) 

яйця 
 

цільне сухе 
молоко 

вино 
 

овес 

 

  молоко 

 

питне 

молоко 

томати 

 

тритікале 

 

   вершки табак 

жито і рис  

 

   свіжі 

молочні 

продукти 

 

 Примітка.*Власна розробка автора 
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Більшість рівнянь у моделі були оцінені з використанням річних даних за 

період 1973-2019 рр. або за більш короткі періоди, якщо дані були недоступні 

(наприклад, для нових країн-членів). Змінні, що вводяться в кожну підмодель, 

представляють собою послідовні позиції в балансі кожного ринку. З боку 

пропозиції розглядаються початкові запаси, виробництво та імпорт, а з боку попиту 

моделюється внутрішнє використання, експорт та кінцеві запаси. Для кожного 

продукту в кожній країні також моделюються відповідні внутрішні ціни [131].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Структурні рівняння (ендогенні зміни) в моделі* 

Примітка.*Власна розробка автора  
 

Рівновага ґрунтується на балансі попиту і пропозиції (тобто Попит 

(Використання + Запаси на кінець року + Експорт) = Пропозиція (Виробництво 

+ Запаси на початок періоду + Імпорт) на кожному ринку, а також досягається в 

моделі на рівні всього ЄС (рис. 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Загальний підхід в моделі AGMEMOD* 

Примітка.*Власна розробка автора  
 

Пропозиція 

1. Виробництво (урожайність, 

площі, поголів’я тварин та ін.) 

2. Землекористування 

3. Імпорт 

Попит 

1. Використання (в якості кормових 

запасів, продуктів харчування, 

біопалива, посівного матеріалу, втрати, 

промислове використання та ін.) 

2. Експорт 

Запаси у сховищах Ціни 

Історичні дані 

Ендогенні змінні 

(дані, рівняння) 

(Спостереження) екдогенних 

змінних макропоказників 

(населення, ВВП, курс валют…), 

політики (прямі виплати, квоти, 

інтервенційні ціни…. )та ін. 

Екзогенні змінні 

(рівняння, майбутні показники, 

припущення) 

Періоди для проекції 

Майбутні показники екзогенних змінних 

(варіація сценаріїв), макропоказників 

(населення, ВВП, курс валют…), 

політики (прямі виплати, квоти, 

інтервенційні ціни….) та ін. 

припущення 
Використання в процесі 

моделювання 

проекції 



 

  85  

 

 

Загалом загальний підхід в моделі AGMEMOD виглядає наступним чином 

(рис.1.9.). Для створення сценаріїв розвитку ринку модель використовує 

комбінацію екзогенних та ендогенних змінних (рис.1.9). 

Значення ендогенних змінних моделі  оцінюються моделлю, а екзогенні 

змінні розраховуються іншими організаціями та заносяться в модель як зовнішні 

змінні. Так, наприклад, світові ціни є прогнозами Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ПСО), а макроекономічні показники є прогнозами Департаменту 

сільського господарства США (USDA). Вони включають прогнози світових 

ринкових цін на основні сільськогосподарські товари, такі як пшениця, кукурудза, 

ячмінь, олійні культури, яловичина, свинина, птиця та інші види м'яса, молока та 

молочної продукції та основні макроекономічні параметри, які наразі включають 

чисельність населення, національні курси валют, валовий внутрішній продукт 

(ВВП) та дефлятор ВВП. Включення екзогенних змінних дозволяє краще 

представити процеси і зв’язки в аграрному секторі та впливати на ендогенні змінні, 

оцінені моделлю [131].   

Ціни на внутрішньому ринку пов'язані з відповідними цінами на світовому 

ринку; курс валют дозволяє здійснювати конвертувати ціни світового ринку в 

національну валюту, що необхідно для оцінки цін на внутрішньому ринку та 

фіксації впливу на імпорт та експорт; дефлятор ВВП дозволяє розрахувати «реальні 

ринкові ціни»; кількість населення та ВВП пов'язані з внутрішнім споживанням. 

Модель визначається економічно оціненими функціями основних параметрів 

моделі та алгебраїчних тотожностей. Якщо дані для оцінки функції недоступні, 

функції відкалібровуються [131].  

Зібрані дані дозволили створити моделі ринкової рівноваги та оцінювались у 

програмі R Studio як регресії часових рядів. Для опрацювання даних 

(регуляризація, декомпозиція та аналіз просторово-часових рядів) були 

використані програмні пакети R «pastecs», а для оцінки лінійних регресійних 

моделей - пакети R «dyn» та «plm». Їх фрагмент коду R показаний на рис.1.10. 
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Рис. 1.10. Фрагмент коду R для завантаження пакетів R для обробки набору 

даних* 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

 

Рис. 1.11. Фрагмент коду R з використанням пакету R «dyn» для оцінки 

лінійної регресії біоетанолу з пшениці* 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

 

Рис. 1.12. Фрагмент коду R із використанням функції R для візуалізації 

змінних моделі* 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

Для забезпечення регресійної діагностики, зокрема графічних методів 

діагностики, було використано пакети R «car», для очищення та роботи з даними 

використовувались пакет «tidyversel».  

 

Рис. 1.13. Фрагмент коду R з використанням пакетів R для діагностики 

регресії та оцінки вихідного набору даних 

Примітка*. Власна розробка автора 
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Для перевірки гіпотези для моделювання було зроблено оцінку вихідного 

набору даних за допомогою пакету «IMTest» (рис.1.13). 

Для оцінки адекватності економетричної моделі були розраховані за 

допомогою вищевказаних пакетів R наступні коефіцієнти: 

1. Перевірка за допомогою F-тесту (F-критерій Фішера); 

2. Використання t-розподілу Стьюдента для оцінки надійності коефіцієнта 

кореляції; 

3. Перевірка моделі на гомо-гетероскедастичність; 

4. Перевірка факторів економетричної моделі на мультиколінеарність. 

F-тестом або критерієм Фішера (F-критерієм, φ*- критерієм) – називають 

будь-який статистичний критерій, тестова статистика якого при виконанні нульової 

гіпотези має розподіл Фішера (F-розподіл). F-тест F-критерій Фішера 

запропоновано британським біологом і статистиком Рональдом Фішером в 1920 р. 

Його використовують для порівняння дисперсій двох вибірок [135].  

Під час оцінки параметрів регресії перевіряються гіпотези, чи статистично 

значимо вони відрізняються від нуля. Для цього можна використовувати t - тест 

Стьюдента [136].  

Наступним етапом оцінки адекватності економетричної моделі є перевірка її 

на гетеро- або гомоскедастичність. Гомоскедастичність означає однаковий 

розподіл фактичних значень вибірки змінних. Тобто фактичні значення 

спостережень іноді будуть позитивними, іноді негативними, іноді – відносно 

близькими до нуля, проте в апріорі відсутні причини появи великих відхилень між 

спостереженнями [137]. 

Разом з тим для деяких вибірок, можливо, більш доцільно припустити, що 

теоретичний розподіл випадкового члену є різним для різних спостережень. Це не 

означає, що випадковий член обов’язково матиме особливо більші (позитивні або 

негативні) значення в кінці вибірки, але це означає, що апріорна ймовірність 

отримання більш відхилених значень буде відносно висока. Це є прикладом 

гетероскедастичності, що означає «неоднаковий розподіл». 
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Гетероскедастичність стає проблемою, коли значення змінних, які 

включаються в рівняння регресії, значно відрізняються в різних спостереженнях 

[137]. Досить часто можна виявити проблему гетероскедастичності. У таких 

умовах можна здійснити відповідні дії з виключення цього ефекту на етапі 

специфікації моделі регресії, це дозволить зменшити або, можливо, усунути 

необхідність формальної перевірки. У даний час запропонована значна кількість 

тестів (і, відповідно, критеріїв для них). Найбільш поширеними з них є: тест 

рангової кореляції Спірмена. 

Residual Standard Deviation – залишкове стандартне відхилення є 

статистичним терміном, який використовується для опису різниці у стандартних 

відхиленнях спостережуваних значень від прогнозованих значень, як показано 

точками регресійного аналізу [138]. 

Регресійний аналіз – це метод, що використовується в статистиці, щоб 

показати взаємозв'язок між двома різними змінними, і описати, наскільки добре 

можна передбачити поведінку однієї змінної від поведінки іншого. Залишкове 

стандартне відхилення також називається стандартним відхиленням точок навколо 

встановленої лінії або стандартною помилкою оцінки [139]. Однак варто 

відзначити, що деякі залишки є позитивними, інші – негативними. Фактично, за 

процедурою підгонки найменших квадратів гарантується, що середнє значення 

залишків дорівнює нулю. Таким чином, має сенс обчислювати квадратний корінь 

середнього квадрата залишкової, або середньоквадратичної помилки (RMSE). R 

називає цю величину залишковою стандартною помилкою. 

Основними етапами регресійного аналізу є: 

1. Візуальний аналіз (графіки):  

Графік 1 (Residuals vs Fitted) – Залишки в порівнянні – описує лінійність 

розподілу залишків (лінійність зв'язку між залежними і незалежними змінними); 

Графік 2 (Normal Q-Q) – Нормальна Q-Q – описує нормальність розподілу 

залишків; 

Графік 3 (Scale – Location) – Шкала – Розташування – описує однорідність 

(однорідність) розподілу залишків; 
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Графік 4 (Residuals vs Leverage) – Залишки проти плеча – описує відстань 

Кука або D Кука – це звичайна оцінка впливу точки даних при виконанні 

регресійного аналізу найменших квадратів [139] (рис. 1.14). 

 

Рис. 1.14. Графіки для візуального аналізу при виконанні регресійного 

аналізу [139]* 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

2. Тести: 

2.1. Критерій Шапіро-Уілка використовується для перевірки гіпотези H_0: 

«випадкова величина X розподілена нормально» і є одним найбільш ефективних 

критеріїв перевірки нормальності. Критерії, які перевіряють нормальність вибірки, 

є окремим випадком критеріїв згоди. Якщо вибірка нормальна, можна далі 

застосовувати потужні параметричні критерії, наприклад, критерій Фішера [140].  

2.2. Критерій Бройша-Пагана (також Бреуша-Пагана, англ. Breusch-Pagan 

test) – один з статистичних критеріїв для перевірки наявності гетероскедастичності 

(тобто непостійній дисперсії) випадкових помилок моделі лінійної регресії.  

2.3. Durbin–Watson statistic (Критерій Дарбіна — Уотсона) – статистичний 

критерій, що використовується для знаходження автокореляції залишків першого 

порядку регресійної моделі. Критерій названий на честь Джеймса Дарбіна і 

Джеффрі Уотсона.  

2.4. Тест Breusch-Godfrey – критерій Бройша – Годфрі використовується для 

оцінки достовірності деяких припущень моделювання, притаманних застосуванню 

регресійних моделей до спостережуваних рядів даних. Він дозволяє перевірити 

автокореляцію будь-якого порядку [140]. 
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2.5. Тест на нелінійність. 

2.6. Тест на мультиколінеарність виникає тоді, коли більше, ніж два фактори 

зв’язані між собою лінійною залежністю, тобто має місце вплив факторів один на 

одного. Іншими словами, коефіцієнт кореляції між цими двома факторами має 

значення, близьке або дорівнює 1. 

Результати проведених тестів та досліджень наведено в Таблиці Ж.2. 

Коефіцієнт детермінації (позначається як R2 – R-квадрат) – статистичний 

показник, що використовується в статистичних моделях як міра залежності варіації 

залежної змінної від варіації незалежних змінних. Коефіцієнти детермінації та 

кореляції є кількісними характеристиками, за якими можна зробити висновок про 

те, наскільки побудована економетрична модель узгоджується з емпіричною 

інформацією, на підставі якої її побудовано [139]. Скоригований R2 також вказує, 

наскільки добре змінні вписуються в криву або лінію, але коригується залежно від 

кількості корисних змінних у моделі. Якщо додати більше і більше непотрібних 

змінних до моделі, скоригований R2 буде зменшуватися. Якщо буде додано більше 

корисних змінних, скоригована R2 збільшиться. Скоригований R2 завжди буде 

меншим або рівним R2  [139]. 

Набір даних в моделі AGMEMOD інтегровано з оціночними рівняннями на 

рівні країни та зберігаються в CC-ModelEquations.xls (рис. 1.15.).  

 

Рис. 1.15. AGMEMOD ModelEquations.xls для оцінки моделі* 

Примітка.*Власна розробка автора  
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Модель розв'язує рівняння та здійснює щорічне прогнозування розвитку 

ринку до 2030 року. Модель AGMEMOD – Україна враховує умови УПВЗВТ між 

Україною та ЄС, а також інші торгівельні угоди, анексію Криму, військові 

заворушення на Донбасі та ін. на рівні 2017 року.  

 

Рис. 1.16. Файл результатів моделювання сценаріїв моделі AGMEMOD* 

Примітка.*Власна розробка автора  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.17. Представлення структури ринку моделі в AGMEMOD* 

Примітка.*Власна розробка автора  
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Результати моделювання включають зміни у виробництві, споживанні, цінах, 

а також експорті та імпорті ряду сільськогосподарських продуктів 

AGMEMOD.Результати досліджень в моделі можуть відображатися за допомогою 

графіків та діаграм (рис. 1.16.). Кожний відповідний ринок у моделі представлений 

як показано на рис.1.17. 

У 2018 році модель AGMEMOD Україна 2018 – 2030 вперше було розширено 

і додано новий ринок – ринок рідкого біопалива (біоетанол, моторне паливо 

альтернативне, біодизель). Дане дослідження було здійснено та оцінено за 

допомогою моделі AGMEMOD через її переваги в порівнянні з іншими моделями 

і підходами, розглянутими вище [129, С.18]. Ці переваги були зібрані та 

проаналізовані в Додатку І. 

 

Висновки до розділу 1 

В цілому у розділі I загальнено та розкрито еволюцію підходів до визначення 

дефініцій «ринок» та «ринок біоенергії» представників різних наукових шкіл, що 

дало можливість надати поняттю «ринок біоенергії» наступного змісту: ринок 

біоенергії – це система відносин, які виникають між учасниками ринку при 

здійсненні купівлі-продажу біоенергії (електричної, теплової) з біомаси та/або 

допоміжних послуг, передачі та розподілі, постачанні біоенергії (електричної, 

теплової) споживачам, який функціонує за законом взаємодії попиту і пропозиції 

біоенергії (електричної, теплової чи когенерація) для забезпечення енергетичної 

безпеки країни, зниження залежності від імпорту енергоносіїв та збереження 

навколишнього середовища і ефективно розвиватиметься на інноваційно-

інвестиційній основі.  

Ринок біоенергії насамперед має безпосереднє відношення до сільського 

господарства, адже біомаса є одним з «продуктів» сільського господарства, і 

використання різних видів біомаси в енергетичних цілях вбачається 

перспективним для України, даючи можливість АПК в цілому та сільському 

господарству зокрема перетворитися з чистого споживача енергії на її виробника 

господарювання та загалом суспільством.  
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Запропоновано розширену авторську класифікацію ринків та виокремлено в 

ній місце ринку біоенергії в системі ринків України, що дасть змогу поглибити 

знання щодо особливостей економічних відносин у галузі електроенергетики ПЕК 

та АПК України. Проблеми формування та розвитку ринку біоенергії є важливим 

загальнодержавним завданням, оскільки тут закони природи, пов'язані з соціально-

економічними, що потребує врахування множини складових: сировинного 

біоенергетичного потенціалу, енергетичних ринків, екологічної рівноваги, 

продовольчої і цінової безпеки тощо.  

Теоретичною і методологічною основою дослідження ринку біоенергії стали 

діалектичний метод пізнання, економічна теорія, основні положення ринкової 

економіки, концепції та теорії розвитку ринку біоенергетики, енергетики, 

біоекономіки та аграрного ринку України, наукові розробки вітчизняних та 

іноземних вчених з питань формування національного ринку біоенергії.  

Всі описані вище концепції можуть і мають бути використаними органами 

державної влади (для визначення пріоритетних напрямків державної політики; 

ступеню втручання до ринкових процесів), приватними підприємствами (для 

розуміння ситуації на ринку та розробки менеджментом цього підприємства 

адекватних управлінських рішень заради максимізації прибутку підприємства), 

науковцями для формулювання комплексних теоретичних висновків, а також 

побудови моделей та критерії функціонування ринку, а також широким колом 

людей з навчальною та пізнавальною метою.  

Проаналізувавши теоретичну основу сутності поняття «ринок», функцій,  

основних його елементів, класифікації ринків та завдань, які він виконує, теорій 

біоенергетики та біоекономіки з різних точок зору вітчизняних та західних 

економістів було визначено сутність поняття «ринок біоенергії» та його основних 

складових. З метою створення проекцій розвитку ринку біоенергії до 2030 року та 

поглибленого його дослідження було використано економетричну динамічну 

модель часткової рівноваги AGMEMOD. Проведено аналіз структури моделі, 

функцій та її переваг порівняно з іншими моделями для аналізу та функціонування 

економічних процесів і розвитку аграрних ринків. Встановлено, що ринок 
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біоенергії – вибір, який має глобальну перспективу для подальшого успішного 

розвитку цивілізації, що дасть змогу зменшити залежність національної економіки 

від імпорту енергоносіїв, знизити енергоємність і забезпечити її економічний 

розвиток. 
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РОЗДІЛ II 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РИНКУ БІОЕНЕРГІЇ В 

УКРАЇНІ  

 

 2.1. Аналіз ринку біомаси в Україні  

 

Основними причинами стрімкого розвитку та збільшення обсягів 

використання відновлювальних джерел енергії в Україні, складовою яких є 

біоенергетика є: стрімке зростання тарифів та вирівнювання цін для всіх категорій 

споживачів, позитивний досвід реалізованих проектів, державна та міжнародна 

підтримка, усвідомлення споживачів про необхідність пошуку альтернативних 

шляхів енергозабезпечення, розвиток внутрішнього ринку виробництва 

енергетичного обладнання та ін. 

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України Україна має значний технічно-досяжний потенціал виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, який 

становить понад 98,0 млн. т у. п. на рік (табл.2.1) [141].  

Таблиця 2.1 

 

Технічно-досяжний потенціал виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива* 

 
№  

з/п 

Напрями освоєння ВДЕ Річний технічно-досяжний 

енергетичний потенціал, млн. т у. п. 

1. Вітроенергетика 28,0 

2. Сонячна енергетика, в тому числі 6,0 

2.1. - електрична 2,0 

2.2. - теплова 4,0 

3. Мала гідроенергетика 3,0 

4. Біоенергетика, в тому числі: 31,0 

4.1. - електрична 10,3 

4.2. - теплова 20,7 

5. Геотермальна теплова енергетика 12,0 

6. Енергія довкілля (теплові насоси) 18,0 

Загальний обсяг заміщення традиційних ПЕР 98,0 

   Примітка. *Сформовано автором на основі [141] 



 

  96  

 

 

В Україні серед ВДЕ найбільший потенціал використання має біомаса і є 

одним з найперспективніших джерел чистої енергії в Україні. Так, таблиця 2.1 

демонструє, що біомаса складає третину (31 млн. т у. п.) загального обсягу 

заміщених традиційних паливно-енергетичних ресурсів. Це обумовлено 

особливостями клімату, потенціалом аграрного сектору і наявністю необхідної 

робочої сили. 

За даними Біоенергетичної організації України енергетичний потенціал 

біомаси в Україні станом на 2018 рік склав 23 млн. т н. е (Таблиця З.1). Основними 

складовими потенціалу були первинні відходи аграрного виробництва (солома, 

відходи виробництва кукурудзи на зерно і соняшника) та енергетичні культури, 

вирощування яких в країні у промислових масштабах активно розвивається 

останніми роками. У 2018 році економічний потенціал цих видів біомаси, 

доступний для виробництва енергії складав майже 10,14 млн. т н.е., що становило 

близько 44% загального потенціалу біомаси [142]. 

Енергетичний потенціал біомаси слід розглядати в контексті загального 

ресурсного потенціалу аграрного сектора, проблеми якого розглядалися 

провідними вченими України. Так, на думку А.Е. Юзефовича, аграрний ресурсний 

потенціал господарств і регіонів визначається наявністю, якістю і збалансованістю 

природних, біологічних, матеріальних і трудових ресурсів, в процесі взаємодії яких 

реалізується їх інтегральна здатність виробляти адекватні обсяги і види продукції 

[143]. 

Однією з основних складових енергетичного потенціалу біомаси в Україні є 

енергетичні культури, які можна вирощувати у сільському господарстві на 

незадіяних землях. Якщо вирощувати енергетичні культури для виробництва 

твердого біопалива, на 1 млн. га, а також культур, призначених на виробництво 

біогазу, ще на 1 млн. га, сумарний потенціал становитиме 7,46 млн. т н.е./рік або 

36% загального потенціалу біомаси в Україні. Однак, на жаль, цей напрямок 

розвивається сьогодні недостатньо швидко, і з 3-4 млн. га існуючих вільних земель 

сільськогосподарського призначення під енергетичні культури наразі задіяно 

тільки близько 4,8 тис. га [142].  
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Енергетичний потенціал деревної біомаси в Україні є порівняно обмеженим 

(близько 3,08 млн. т н.е./рік), а його використання – дуже високим (близько 90%). 

У даному контексті, очевидні величезні потенційні можливості України, що 

володіє величезними сировинними запасами для виробництва біопалива, проте на 

разі цей потенціал задіяний лише на 2 – 4 % і залишається значним чином 

невикористаним через відсутність інвестицій у сучасні технології вирощування та 

переробки біомаси [142].  

Повне використання цього потенціалу може скласти близько 20 % річних 

енергетичних потреб України. На найближчі 10 років можна прогнозувати 

подальше збільшення енергетичного потенціалу агробіомаси за умови росту 

врожайності сільськогосподарських культур (пшениці, кукурудзи на зерно). Тому, 

на перспективу найбільш доцільним нарощування виробництва енергії з біомаси за 

рахунок агробіомаси і енергетичних культур [142]. 

Наразі розглянемо сучасний стан розвитку ринку біоенергії в Україні.  

У жовтні 2012 року ухвалено Рішення Ради Міністрів Енергетичного 

Співтовариства D/2012/04/MC-EnC «Про впровадження Директиви 2009/28/ЕС і 

внесення змін до Статті 20 Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства» (далі – Рішення) [144], згідно з яким кожна Сторона за Договором 

повинна ввести в дію закони, нормативно-правові та адміністративні положення, 

необхідні для виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 

2009/28/ЄС від 23.04.2009 року про заохочення до використання енергії, 

виробленої з відновлюваних джерел. Зазначеною Директивою 2009/28/ЄС 

встановлюються обов’язкові національні цілі у сфері відновлюваної енергетики 

насамперед для того, щоб надати певні гарантії інвесторам та заохотити до 

розвитку новітніх технологій та інновацій у цій сфері [144]. 

Згідно з Рішенням Україна взяла на себе зобов’язання до 2020 року досягти 

рівня 11 % енергії, виробленої з ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання 

країни, що було потужним стимулом для подальшого розвитку використання 

відновлюваних джерел енергії в Україні. А от Енергетична стратегія України на 

період до 2035 року визначає стале розширення використання всіх видів 
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відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування 

енергетичної безпеки держави [121].  

Наведені в Таблиці З.2 дані за період з 2010-2018 рр. вказують на поступовий 

розвиток сектору біоенергетики України, яка продовжує впевнено зростати. Так, у 

2018 році енергія біопалива та відходів складала вже 3195 тис. т н.е. (на 6,7 % 

більше дпр.). Частка постачання енергії від ВДЕ у ЗППЕ (далі – загальне 

постачання первинної енергії) у 2018 році склала 4,6 % (4,4 % у 2017 році) [145].  

Однак, дані Державної служби статистики України з Енергетичного балансу 

України за 2019 рік вказують на сповільнення розвитку біоенергетики. Так,  в 

структурі виробництва енергії з відновлюваних джерел у 2019 році найвагомішу 

частку займали біопаливо та відходи – 79,3% [145]. Обсяг «виробництва біопалив 

та відходів» становив 3786 тис. т н.е. у 2019 р. (проти 3726 тис. т н.е. у 2018 р.), а 

обсяг ЗППЕ з біопалив та відходів – 3362 тис. т н.е. у 2019 р. (проти 3208 тис. т н.е. 

у 2018 р.) [142, 145]. 

Такий темп зростання відповідає європейським показникам річного росту 

сектору ВДЕ. Головне – не втратити темпи розвитку відновлюваної енергетики, які 

на сьогодні існують. Інакше, Україна не зможе досягти головної мети Енергетичної 

стратегії – стабільного розвиту відновлюваної енергетики та енергетичної 

незалежності. У 2018 році у структурі виробництва енергії з відновлюваних джерел 

найвагомішу частку займали біопаливо та відходи – 75 %, включаючи обігрів 

будівель і промислових підприємств (зокрема, централізоване теплопостачання), 

виробництво електроенергії та палива  [145] (рис. 2.1).  

У 2018 році постачання первинної енергії з біопалива та відходів в обсязі                   

2 832 тис. т н.е. еквівалентно заміщенню близько 4,2 млрд. м3 природного газу. 

Динаміка розвитку ринку різних видів біопалива за період з 2012-2018 рр. наведена 

у Таблиці З.3.  

Згідно з НПДВЕ на період до 2020 року, використання біомаси для 

виробництва теплової енергії мало б становити 5000 тис. т н.е. у 2020 р. (85% 

внеску всіх відновлюваних джерел енергії, у тому числі твердої біомаси – 4850 тис. 

т н.е.) [146] (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.1. Обсяги енергетичного використання біомаси за період 2007 – 

2018 рр. 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних [145] 

 

 

Рисунок 2.2. Обсяги енергетичного використання біомаси за період з 2007-

2020 рр.* 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних [145, 146] 
 

 

Виробництво тепла з біомаси становило у 2018 році близько 0,5 % від 

загального обсягу поставок первинної енергії. Крім того, теплова генерація від 

потреби України в 54,6 ГВт виробничих потужностей забезпечувала 67 %, ядерна 

енергія 24 %, а гідроенергетика майже 9 % [145]. Проведені дослідження показали, 

що енергія з біомаси може забезпечити принаймні в 6 разів більше, а потенційно, в 

10 разів більше енергії, щоб довести частку використання біомаси до 7 % від 

загального обсягу постачання енергії. Вищевказані показники по внеску біомаси до 

виробництва енергії у 2020 році відповідають заміщенню природного газу в обсязі 

6,25 млрд. м3/ рік у секторі теплової енергії та 0,95 млрд. м3 / рік у секторі 

електроенергії [146] (табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Національна індикативна ціль використання ВДЕ у валовому кінцевому 

енергоспоживанні до 2020 року в Україні* 
Показники 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВДЕ: виробництво теплової 

енергії, %, 

3,4 5,7 6,7 7,7 8,9 10,0 11,2 12,4 

- у т. ч. біомаса, тис. т н. е 1433 2280 2700 3100 3580 4050 4525 5000  

ВДЕ: виробництво електричної 

енергії, %, 

7,1 7,6 8,3 8,8 9,7 10,4 10,9 11,0 

- у т. ч. біомаса, МВте: 0 40 250 380 520 650 780 950 

тверда  28 175 260 360 455 540 660  

біогаз  12 75 120 160 195 240 290  

Загальна частка ВДЕ у ВКЕ, % 3,8 5,9 6,7 7,4 8,3 9,1 10,1 11,0 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних [146] 
 

Згідно з Національним планом дій з відновлювальних джерел до 2020 року в 

Україні изначено, що сектором біоенергетики має бути заміщено до 7,2 млрд. м3/рік 

природного газу твердим біопаливом. У 2020 році 3,4 млрд. м3/рік має додатково 

бути заміщений біомасою. Розраховується цей обсяг відніманням від загального 

запланованого обсягу заміщення природного газу (7,2 млрд. м3/рік), вже 

досягнутий на сьогодні за рахунок біомаси (3,8 млрд. м³/рік) [146]. 

Станом на 01.06.2020 року загальна потужність об'єктів відновлюваної 

електроенергетики досягла 5556,80 МВт, з яких: 4368,3 МВт сонячної енергетики; 

1036,5 МВт вітроенергетики; 152 МВт станції на біопаливі [147] (рис.2.3). 

 

Рис. 2.3. Встановлена потужність ВДЕ за 2015-2020 рр. в Україні, МВт* 

Примітка.*Розроблено на основі даних [147] 
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Структура виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної енергетики 

станом на 01.06.2020 року наведена на рис. 2.4. 

 

 
Рис. 2.4. Структура виробництва електроенергії об’єктами ВЕ в Україні* 

Примітка.*Розроблено на основі даних [147] 
 

Протягом 2015-2020 рр. в Україні спостерігається поступове зростання 

кількості об’єктів і встановленої потужності для виробництва теплової та 

електричної енергії з біомаси. Встановлена потужність ВДЕ з 2015 року зросла 

майже у 8 разів з 701 МВт до 5556,8 МВт у 2020 році, з якої 3% складають станції 

на біопаливі (рис. 2.5.). 

  

 
Рис. 2.5. Встановлена потужність обладнання ВДЕ в Україні станом на  

червень 2020 рік*   

Примітка.*Розроблено на основі даних [147] 

 

АЕС

26%

ТЕС ГК

41%

ТЕЦ

11%

ГЕС

9%

ГАЕС

3%

СЕС

8%
ВЕС

2%

Станції на 

біопаливі

0.3 %

3%

19%

78%

Станції на біопаливі

ВЕС 

СЕС



 

  102  

 

 

Відповідно до даних НКРЕКП в червні 2020 року відбулося зростання 

виробництва електроенергії з біомаси на 24% до 24,2 млн кВтˑгод (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Виробництво електричної енергії з ВДЕ в Україні за січень-червень 

2020 року*   

Примітка.*Розроблено на основі даних [147] 
 

Збільшення обсягів виробництва електричної енергії з ВДЕ пов’язано з 

введенням в експлуатацію та завершенням налагоджувальних робіт на ТЕС «Аякс-

Дніпро» потужністю 16 МВт. За останні місяці 2020 року спостерігається значне 

збільшення обсягів виробництва електричної енергії на ТЕЦ                                                 

ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ» – з 1 до 4,4 млн кВтˑгод, що свідчить про виведення 

на номінальну потужність нового турбогенератора потужністю 6 МВт. Наразі з 16 

компаній, що отримали «зелений» тариф з біомаси виробництво не здійснюють 7 

компаній загальною потужністю понад 20 МВт [147]. Очікується, що найближчим 

часом повноцінно запрацюють нові об’єкти: ТОВ «Поліська ТЕС» (5,9 МВт) і 

«Ейджиел енерджі» (7 МВт) (рис. 2.7) [147]. 

Виробництво електроенергії з біогазу в червні зменшилося на 11%-до 35,6 

млн. кВтˑгод. Загалом протягом 2020 року з біомаси та біогазу було вироблено 342 

млн. кВтˑгод електричної енергії з ВДЕ, що становить 6,7% від загального 

виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у 2020 р. (рис. 2.8) [147]. 
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Рис. 2.7. Структура виробництва електричної енергії з ВДЕ в Україні за 

січень-червень 2020 року*   

Примітка.*Розроблено на основі даних [147] 
 

 

 

Рис. 2.8. Виробництво електричної енергії з біомаси в Україні за січень-

червень 2020 року*   

Примітка.*Розроблено на основі даних [147] 
 

Енергетична стратегія України (далі – ЕСУ) у коротко- та 

середньостроковому горизонті (до 2025 року) прогнозує зростання частки 

відновлюваної енергетики до рівня 12% від ЗППЕ та не менше  25 % – до 2035 року 

(включаючи всі гідрогенеруючі потужності та термальну енергію) [121]. 

Прогнозується, що зростатиме частка сектору електроенергетичної галузі, який 

використовує тверду біомасу та біогаз як енергоресурс, що зумовлюватиметься як 
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відносною сталістю виробництва (за наявності ресурсної бази), так і тенденцією до 

формування локальних генеруючих потужностей. Перевага віддаватиметься 

одночасному виробництву теплової та електричної енергії в когенераційних 

установках і заміщенню вуглеводневих видів палива [121]. 

Загалом існуючий потенціал біомаси дозволяє розвивати в Україні 

виробництво таких основних видів біопалива як: рідких видів моторного біопалива 

(біодизелю та біоетанолу), біогазу від переробки відходів виробництва сільського 

господарства та інших органічних відходів, твердих видів біопалива (паливні 

гранули (пелети)).  

Україна має один з найвищих в Європі потенціалів біомаси для біопалива і 

має його ефективно використовувати по: біодизельному паливу – 2 млн. т; 

біоетанолу – від 2 млн. т до 5 млн. т; біогазу ≈ 35 млрд.м3; твердому біопаливу – 40 

млн. т у.п [149]. 

З вищевказаного слідує, що галузь відновлюваної енергетики постійно 

зростає в Україні, особливо значне збільшення обсягів виробництва електроенергії 

відмічається у галузі біоенергетики, а саме виробництві біоенергії з біомаси. Однак, 

для досягнення конкретних цілей, які стоять перед Україною щодо розвитку сфери 

відновлюваної електроенергетики, а саме: 11% ВДЕ в електроенергетичному 

секторі до 2020 року (Національний план дій з відновлюваної енергетики на період 

до 2020 року) [146]; 25% ВДЕ в електроенергетичному секторі до 2035 року 

(Енергетична стратегія України на період до 2035 року) [121], неможливо без 

застосування механізмів стимулювання виробництва ВЕ, як «зеленого» тарифу на 

електричну енергію, пільг в оподаткування та ін., які наведені в Таблиці І.1.  

Завдяки дієвим законодавчим механізмам останні чотири роки стали 

проривом у сфері розвитку «зеленої» енергетики. Загалом за цей час у галузь 

інвестовано майже 1,7 млрд. євро, з яких: 1,2 млрд. євро – у введення 1271 МВт 

нових потужностей електроенергетики,  490 млн. євро – у введення 2060 МВт нових 

потужностей теплоенергетики [150]. 
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Рис. 2.9. Встановлена потужність обєктів ВЕ станом на 01.01.2019 року *   

Примітка.*[150] 
 

Варто зазначити, що в Україні фактично діють лише три суттєвих ініціативи, 

які наближають країну до статусу кліматично нейтральної країни, а саме: 

1. У 2011 році в Україні було запроваджено податок за викиди двоокису 

вуглецю для стимулювання скорочення викидів парникових газів. За ці роки його 

податкова ставка підвищена з 0,2 грн до 10 грн за тонну. У продовж січня-квітня 

2020 року сума надходжень до держбюджету на викиди вуглецю зі стаціонарних 

джерел становить майже 330 млн грн, а за аналогічний період 2019 року – 64 млн. 

грн. Загалом, до держбюджету від сплати податку на викиди вуглецю 2019 року 

надійшло майже 1 млрд. грн. [151]. 

2. Пільги на імпорт електромобілів в Україну. Щоб ввезти електромобіль, 

необхідно сплатити лише спеціальний акциз, що залежить від ємності акумулятора. 

Від сплати мита та ПДВ імпортерів звільнили, що робить ціну покупки автомобіля 

на електродвигуні привабливою. Пільги діятимуть до 31 грудня 2022 року, але 

мають бути продовжені [152]. 

3. «Зелений тариф» – тариф, за яким оптовий ринок електричної енергії 

України зобов'язаний закуповувати електричну енергію, вироблену на об'єктах 

електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім  доменного та коксівного 
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газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні-та  малими 

гідроелектростанціями), у тому числі на введених в експлуатацію пускових 

комплексах [74]. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну енергію, у 

випадках, обсягах та за цінами, визначеними Національною комісією регулювання 

електроенергетики України. 

Відповідно до Закону «Про електроенергетику», «зелений» тариф 

затверджується НКРЕКП для електроенергії, виробленої суб’єктами 

господарювання на електростанціях, що використовують визначені Законом 

альтернативні джерела енергії [74]. Реєстр об'єктів електроенергетики, що 

використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного 

газів, з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малих 

гідроелектростанцій), яким встановлено НКРЕКП «зелений» тариф (Таблиця І.2) 

[153]. 

Згідно з Законом України № 2712 – VIII від 25.04.2019 «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії» надається державна 

підтримка суб'єктам господарювання у сфері відновлювальної енергетики 

виключно через аукціони з розподілу квоти [154].  

Відповідальним за організацію та проведення аукціонів (замовником 

аукціонів) є ДП «Гарантований покупець умови розвитку для розподіленої 

генерації: усі споживачі (домогосподарства і юридичні особи) зможуть виробляти 

електроенергію на установках потужністю до 500 кВт та продавати її за «зеленим» 

тарифом без отримання ліцензій та проходження інших регуляторних процедур 

[154].  

Крім того, Гарантований покупець отримав можливість продавати «зелену» 

електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах завдяки 

спільній роботі Міністерства енергетики України, Кабінету Міністрів України, 

підтримки Верховної Ради. Зокрема, Закону України № 810-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії», а також постанові Кабінету 
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Міністрів України «Про затвердження змін до Порядку проведення електронних 

аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами», 

розробленій Міністерством енергетики України [155]. 

На ринку електричної енергії 05.10.2020 року відбулась визначальна подія –  

відбувся перший в історії України аукціон з продажу електроенергії, виробленої з 

ВДЕ на біржі. Ініціатором аукціону був Гарантований покупець, який 

організований ТБ «Українська енергетична біржа». З метою залучення 

максимальної кількості учасників та задоволення їх потреб Гарантований покупець 

на аукціоні запропонував до продажу декілька продуктів – з лотами різних розмірів 

у різні години доби. Відповідна торговельна стратегія та унікальність 

запропонованого продукту в комплексі забезпечили високу результативність - в 

аукціоні взяли участь близько 30 учасників [156].  

Відзначимо, що покупці в ході конкурентних торгів запропонували за чисту 

електроенергію на 35-52% більше від стартової ціни. Загалом підприємство 

реалізувало майже 32 тис. МВтˑгод (99,9%) виставленої товарної продукції. 

Аукціон показав високу зацікавленість ринку до електроенергії з ВДЕ та засвідчив 

правильність виходу Гарантованого покупця з електроенергією з ВДЕ на ринок 

двосторонніх договорів. Завдяки аукціону Гарантованого покупця екологічно-

відповідальні споживачі отримали доступ до «зеленої» електроенергії 

майбутнього. Отже, ринок електроенергії України продовжує свій шлях в обраному 

європейському векторі розвитку. Електрична енергія з відновлювальних джерел є 

більш привабливою завдяки своїй іміджевій складовій, незважаючи на дещо вищу 

її вартість порівняно з електроенергією традиційних джерел електроенергії  [156].  

За інформацією Держенергоефективності розвитку ринку ВДЕ в Україні, 

зокрема сприяв Закон України від 04.06.2015 № 514-VIII «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел енергії», яким введено надбавку у 5 % та 

10 % до «зеленого тарифу» за умови дотримання рівнів використання обладнання 

українського виробництва, від 30 до 50%, відповідно. Надбавка за дотримання 

рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного 
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об’єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразі НКРЕКП, на кожну 

дату перерахунку фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу [86].  

Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк 

застосування «зеленого» тарифу та строк дії підтримки виробників електричної 

енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право 

на підтримку, вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді 

електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, за встановленим 

«зеленим» тарифом або за аукціонною ціною з урахуванням надбавки, за 

дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, а також 

щодо розрахунків за таку електричну енергію грошовими коштами у повному 

обсязі та у встановлені строки» [155, 157].  

Однак, за останній рік у сфері енергетики, особливо альтернативної, сталося 

чимало подій, що викликають безліч дискусій та непорозумінь з боку як бізнесу, 

так і влади. Велика зацікавленість ринком альтернативної енергетики з боку 

інвесторів та можливість отримання «зеленого» тарифу без аукціонів призвели до 

того, що частка виробників електроенергії з ВДЕ збільшилась [155, 157].  

Останнім часом на державному рівні фінансування виплат за «зеленим» 

тарифом не забезпечувалося належним чином, що призвело до виникнення 

дефіциту в «Гарантованого покупця» (ДП «Гарантований покупець» – 

підприємство, що зобов'язане викуповувати електричну енергію у виробників за 

«зеленим» тарифом в повному обсязі) [258]. 

Всі ці непорозуміння та суперечки призвели до того, що у подальшому був 

підписаний Закон України № 810-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії», Кабінет Міністрів України 10 червня 2020 року 

підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 

питань у сфері відновлюваної енергетики» [155, 157].  

Законом передбачається низка змін на ринку альтернативної енергетики, а 

саме: виробникам ВДЕ буде зменшено розмір «зеленого» тарифу. Таке зменшення 

залежатиме від дати введення в експлуатацію електростанції і буде таким: для усіх 
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об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається 

зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії 

вітру – на 7,5%.  

Зі свого боку держава бере зобов’язання вживати усіх заходів для 

забезпечення своєчасної поточної оплати Гарантований покупець та погашенню 

наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови 

реструктуризації.  

З цією метою можуть використовуватись слідуючі інструменти: 

- підготовлеий КМУ законопроект, що передбачає випуск державних 

внутрішніх облігацій на 5 років;  

- використання 70% доходів «Укренерго» від розподілу електроенергії на 

пунктах міждержавного сполучення з 1 липня 2020 року для погашення 

заборгованості (50% на виплати виробникам енергії з ВДЕ);  

- фінансування з держбюджету в розмірі не менш ніж 20% від прогнозованої 

кількості виробленої електроенергії на рік, з метою забезпечення наявності 

коштів для «Гарантованого покупця» [258]. 

Крім того, відповідно до Меморандуму, виробники ВДЕ приймають умови 

обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом 

[155, 157].  

Щодо електростанцій, що виробляють електроенергію з біомаси та біогазу, 

то вони можуть отримати «зелений» тариф винятково у разі, якщо електростанцію 

буде введено в експлуатацію до 1 січня 2023 року [258]. 

Враховуючи вищевказане, найбільш постраждалими від зниження ставок 

«зеленого» тарифу є виробники ВДЕ, що виробляють електричну енергію з енергії 

сонця.  

Сьогодні основною проблемою в Україні є наявні борги держави перед 

виробниками ВДЕ, які не завжди пасивно налаштовані і готові чекати виплати своїх 

боргів місяцями. Це змушуватиме виробників звертатися до судів і до арбітражу 

ІСС (Міжнародна торговельна палата) у Парижі з метою стягнення боргів з 

«Гарантованого покупця». Це також частково мотивовано тим, що багато проєктів 
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працюють завдяки зовнішньому фінансуванню, і виробники мають власні грошові 

зобов'язання перед банками та іншими фінансовими установами [258]. 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII дозволяє 

розміщувати об’єкти для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел 

енергії на землях із цільовим призначенням «землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» [158].  

Для будівництва електростанції, до його прийняття, необхідно було змінити 

цільове призначення земельних ділянок під розміщення, будівництво, 

експлуатацію та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств. Як правило, процедура зміни цільового призначення землі займала 

декілька місяців, потребувала розробки та затвердження детального плану 

територій, проведення громадських слухань та залучення органів місцевої влади. 

Відтак, нововведення зменшує витрати часу та корупційні ризики інвесторів. 

Особливе значення нові норми матимуть для проектів розподіленої генерації з 

ВДЕ. З урахуванням нововведень закону  України №2712 - VIII, проекти з 

встановленою потужністю генерації до 500 кВт будуть звільнені від більшості 

регуляторних процедур, і саме вартість обладнання становитиме значну частину 

витрат [154].  

З огляду на унікальний клімат і природні ресурси України, біомаса має 

потужні ринкові перспективи для країни з погляду енергетичної безпеки, 

виробництва біоенергії, а також інтеграції у межах ланцюга постачання біомаси, 

тому необхідно вже зараз працювати над створенням конкурентного ринку 

біоенергії та ринку біопалива для досягнення вищезазначених цілей. 

Наявність в Україні всіх зазначених ресурсів, створення конкурентного 

ринкового середовища, модернізації генеруючих потужностей та заміщення 

сировинної бази альтернативними видами палива, подальші розвідка та видобуток 

вуглеводнів, у тому числі й нетрадиційних, а також більш ефективне використання 

потенціалу в галузі відновлюваної енергії, сприятимуть поступовому посиленню 
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позиції України в раціональному виробництві енергії та ощадливому її споживанні. 

 

2.2. Сучасні тенденції та світовий досвід формування ринку біоенергії  

Україна є важливим елементом системи енергетичної безпеки Євразійського 

простору, має свою Енергетичну стратегію на період до 2035 року [121], 

ратифікувала Енергетичну хартію, Кіотський протокол, а, отже, зінтегрована в 

світову енергетичну систему. Особливої уваги набуло вирішене питання 

приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних 

джерел енергії (IRENA). Указом Президента України від 10.05.2016 № 200 

«Питання приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з 

відновлювальних джерел енергії (IRENA)» було визнано за доцільне приєднання 

України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії 

(далі – Агентство IRENA) (стаття 1) [159]. 

08.01.2018 року набув чинності вже Закон України «Про приєднання України 

до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)» 

від 05.12.2017 № 2222-VIII [160].  

Діяльність агентства з відновлювальних джерел енергії IRENA спрямована 

на забезпечення швидкого переходу до широкого та сталого використання 

відновлюваних джерел енергії у глобальних масштабах. Програма роботи 

Агентства IRENA сприяє доступу до інформації з питань виробництва та 

використання енергії з відновлюваних джерел, включаючи перевірені дані про 

потенціал відновлюваних джерел енергії, передовий досвід, ефективні фінансові 

механізми та дані щодо новітньої технологічної експертизи, а також передбачає 

надання практичних порад промисловим державам, які розвиваються, щодо 

покращення їх нормативно-правової бази, залучення інвестицій та нарощування 

потенціалу у відповідній сфері. Членство в Агентстві IRENA відкрите для держав, 

які є членами Організації Об'єднаних Націй або регіональних міжурядових 

організацій з економічної інтеграції, діяльність яких узгоджується з цілями 

Агентства. На даний членами Агентства IRENA є 150 держав і ще 30 держав 

розпочали процес набуття членства в Агентстві [161].  
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Виконання вищевказаного Закону дозволить Україні стати членом Агентства 

IRENA та дасть наступні можливості: 

- подавати заявки до Абудабійського фонду розвитку АDFD [162] щодо отримання 

пільгових кредитів (наразі бюджет фонду складає 350 млн. дол. США, кредити 

надаються на конкурсній основі під 1 – 2 % терміном до 20 років, включаючи 5-

річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50); 

- забезпечить можливість доступу до всієї наявної в Агентстві IRENA інформації 

щодо використання відновлюваних джерел енергії, результатів новітніх 

досліджень та передового досвіду, а також прогресивних механізмів фінансування 

розвитку альтернативної енергетики; 

- сприятиме налагодженню плідного співробітництва між Україною та 

розвинутими державами світу з метою розвитку альтернативної енергетики; 

- створить умови для залучення експертної допомоги Агентства IRENA щодо 

покращення нормативно-правової бази України у сфері відновлюваної енергетики 

[161]. 

Отже, варто відзначити, це довгоочікуване рішення позитивно вплине на 

інвестиційний імідж країни та дозволить бути на міжнародній арені серед гравців 

ринку відновлюваної енергетики та сприятиме зменшенню залежності економіки 

України від імпорту традиційних енергоносіїв, підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках та 

ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Крім того, в країнах ЄС був прийнятий Четвертий енергетичний пакет «Чиста 

енергія для всіх європейців», одним із завдань якого є створення сучасного дизайну 

для європейського енергоринку, адаптованого до нових реалій – більш гнучкого та 

пристосованого для інтеграції більшої частки відновлюваних джерел енергії в 

Україні [163].  

Тож, О.О. Прутська, звертає увагу на те, що «… і нам в Україні варто 

звернутись до європейського досвіду стимулювання використання біопалива, 

скориставшись вже напрацьованими і апробованими схемами» [27, С.182].  
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Однак, часто зарубіжний досвід не завжди враховує природно-кліматичні та 

фінансові особливості, які характерні для України порівняно з іншими країнами 

світу. В Україні досить потужно розвивається науковий, технічний та кадровий 

потенціал, який спроможний розробити особливі підходи для розвитку біопалива. 

Україна, яка має унікальний потенціал біомаси, не випадково називають «зеленим» 

Кувейтом, а її ринок відновлюваної енергетики – одним із найбільш привабливих 

у світі для енергозаміщення викопних видів палива. Тому, енергетику в Україні, її 

стан та перспективи неможливо розглядати окремо від загальносвітових тенденцій 

на відповідних ринках. 

У 2018 році у світі був відносно стабільний ринок відновлюваної енергії і  

загалом було додано 181 ГВт [164].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Оцінка частки відновлюваної енергії в світі в загальному 

кінцевому енергоспоживанні (2018 р.) 

Примітка. *Сформовано автором на основі [164] 
 

Поновлювані джерела енергії забезпечили понад 26% світового виробництва 

електроенергії. Для порівняння, станом на 2017 рік на ВДЕ припадало приблизно 

18,1% від загального споживання кінцевої енергії, причому сучасні ВДЕ становили 

10,6 % (виробництво теплової та електричної енергії, транспортний сектор). В 

основному, більша частина енергії була вироблена гідроенергетикою (3,6%), 

сонячними електростанціями – теплова енергія (приблизно 4,2 %) і транспортним 

біопаливом (близько 1,0 %) (рис.2.10) [164]. 

Основні індикатори стану відновлювальної енергетики в світі у 2018 році 

наведено в Додатку Ї.1. Загалом на глобальному ринку у 2018 році встановлено 
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понад 2300 ГВт потужностей «чистої» електроенергетики. Це вже третина від усіх 

об’єктів, що виробляють електроенергію у всьому світі. Найбільше «чисте» 

джерело електроенергії у світі – це гідроенергетика із майже 1200 ГВт. Решта 

потужностей – це: вітроенергетика – 564 ГВт; сонячна енергетика – 480 ГВт; 

біоенергетика – 121 ГВт; геотермальна – 13 ГВт; енергія хвиль – 500 МВт [164]. 

Встановлено близько 100 ГВт сонячної фотоелектрики – 55%, відновлювальної 

потужності – з вітровою енергією (28%) та гідроенергією (11%). Загалом, 

відновлювана енергія виросла більше ніж на 33% загальної встановленої 

потужності з виробництва енергії в світі [164].  

У 2018 році понад 90 країн встановили щонайменше 1 ГВт виробничої 

потужності, тоді як принаймні 30 країн перевищили 10 ГВт потужності. 

Вітроенергетика та фотоелектрика додатково збільшили свою частку в деяких 

місцях, і все більша кількість країн тепер має більше 20% змінних відновлюваних 

джерел енергії у загальному споживанні електроенергії [164]. 

Щодо розвитку відновлюваної енергетики у США – основного лідера в галузі 

відновлюваної енергетики – то маємо наступне. Як видно з рис. 2.11 в США до 2050 

року частка енергії з ВДЕ збільшиться з 18 % до 31 %, в той час як скоротиться 

використання атомної енергії та вугілля від 28%  в 2018 році до 17 % від загального 

обсягу виробництва до 2050 року [166]. Атомна генерація знизиться з 19 % 

загального виробництва в 2018 році до 12% в 2050 року [166]. 

  

Рис. 2.11. Поточний стан та прогнозування виробництва електричної енергії 

з різних видів палива у США* 

Примітка. *Сформовано автором на основі [166] 
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Що стосується біоенергетики, то вона була найбільшим джерелом 

відновлювальних джерел енергії в світі, забезпечуючи майже 13% від загального 

обсягу. Якщо включити традиційне використання біомаси, біоенергетика внесла 

близько 12,6 % загального кінцевого споживання енергії у 2018 році. Традиційне 

використання біомаси в країнах, що розвиваються (для приготування їжі та 

опалення) складало майже 8%, а у 2017 році сучасне використання біоенергії - 5 % 

загального кінцевого споживання електроенергії, що становило майже половину 

загального внеску відновлювальної енергії в споживання енергії в світі [165]. 

Термін «традиційна біомаса» означає безпосереднє використання біомаси 

для приготування їжі та для обігріву у країнах, що розвиваються. Поняття «сучасні 

ВДЕ/біомаса» стосується використання ВДЕ/біомаси в сучасних технологіях 

виробництва енергії. Біоенергія забезпечувала близько 5% потреб у енергії для 

секторів опалення та охолодження, а також близько 2,1 % світового виробництва 

електроенергії та 3% транспортних потреб. Зростання сучасного використання 

біоенергії для опалення було відносно повільним протягом останніх років (нижче 

2% щорічно) через відсутність уваги політики та низьких цін на викопне паливо. У 

секторі електроенергетики спостерігалося більш швидке зростання, причому 

виробництво біомаси збільшилося на 11% у 2017 році (рис.2.12) [165].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.12. Частка біоенергії в світі у загальному обсязі кінцевого 

енергоспоживання загалом та секторі кінцевого використання (2017 р.)* 

Примітка. *Сформовано автором на основі [164] 
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Бразилія, Індія, Японія, Австралія (Таблиця Ї.2). У 2018 році Китай обігнав США 

як найбільший виробник електричної енергії з біомаси [164]. 

Розглянемо детальніше світове використання біоенергії для опалення, 

виробництва електричної енергії з біомаси та використання рідкого біопалива на 

транспорті.  

Використання біоенергії для опалення. Біоенергія може бути використана 

для виробництва теплової енергії для приготування їжі, для нагріву приміщень та 

води в житлово-комунальному секторі, в традиційних печах або в сучасних 

приладах (використання гранул для котлів центрального опалення). У більш 

широкому масштабі, використання твердого біопалива може забезпечувати теплом 

громадські та комерційні приміщення, а також промисловість, що може 

забезпечити низькотемпературним теплом для нагрівання та сушіння, або 

високотемпературним технологічним теплом [164].  

Традиційне використання біомаси для постачання енергії для приготування 

їжі та опалення в простих і звичайно неефективних пристроях все ще є найбільшим 

широким використанням біоенергії. Беручи до уваги серйозні негативні наслідки 

для здоров'я від такого використання і нестійкий характер більшої частини 

постачання такої біомаси, акцент робиться на зменшенні традиційного 

використання біомаси в рамках зусиль, спрямованих на покращення доступу до 

енергії. 

У 2017 році загальна встановлена теплова потужність сучасної біоенергії 

збільшилася до розрахункової 314 ГВтˑгод. Європа є найбільшим споживачем 

сучасного біопалива по регіонах. Країни-члени ЄС сприяли використанню 

відновлюваного тепла в житлових будівлях і промисловості для того, щоб виконати 

обов'язкові національні цілі відповідно до Директиви про відновлювальні джерела 

енергії. Німеччина є найбільшим споживачем (0,52 ЕДж) біопалива в ЄС, за нею 

йдуть Франція (0,45 ЕДж), Швеція (0,36 ЕДж), Італія  (0,32 ЕДж) та Фінляндія (0,30 

ЕДж). З 2007 року споживання біоенергії в теплопостачанні ЄС збільшилося більш 

ніж на 30% [164]. 
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Найшвидший розвиток ринку за цей період відбувався у Великій Британії, де 

споживання біопалива зросло більш ніж у п'ять разів за підтримки схеми 

стимулювання відновлюваної теплової енергії у Великобританії. Біоенергетика 

забезпечує близько 6,8% всього промислового споживання теплової енергії. Більше 

50 % світового промислового використання біопалива у сфері теплопостачання 

продовжує спостерігатися в трьох країнах: Бразилії, Індії та США. Бразилія є 

найбільшим користувачем біоенергії для промислового виробництва тепла (1,4 

ЕДж) завдяки використанню жому в когенераційних системах в цукровій 

промисловості, залишків у целюлозно-паперовій промисловості та використанні 

деревного вугілля в металургійній промисловості [164]. 

Індія є другим найбільшим споживачем біоенергії для промислового 

виробництва тепла, особливо в цукровій промисловості. Китай використав близько 

8 млн. т біомаси (120 ПДж) у промисловому секторі в 2016 році (останні дані), а 

згідно 13 – того п'ятирічного плану країни до 2020 року використання біомаси 

збільшиться до 30 млн. т (450 ПДж). Використання біомаси для опалення 

розглядається як спосіб зменшення місцевого забруднення шляхом заміни вугілля 

в системах опалення та забезпечення тепла на півночі країни протягом періодів 

дефіциту газу [164]. 

Ринок деревних гранул для побутового та промислового опалення було 

істотно незмінним у 2017 році на рівні 14,0 млн. т. Більшість пелет були 

використані в Європі (11,1 млн. т) – з провідними ринками в Італії, Німеччині та 

Франції – за нею йдуть Північна Америка (2,9 млн. т, у США – 4% до 2,6 млн. т) 

[164]. 

Виробництво електроенергії з біомаси. У 2018 році світова потужність 

біоенергії зросла до 130 гігават (ГВт), що на 6,5% більше, ніж у порівнянні з                

2017 роком – 121 ГВт. Загальна генерація біоенергії зросла на 9%, з 532 TВт۰год у 

2017 році до 581 TВт۰год у 2018 році. Інші тенденції попередніх років тривали: в 

Китаї найбільше зростало виробництво – на 14% у 2018 рік – і в решті Азії (16%), 

тоді як виробництво біоенергії в Північній Америці залишалося по суті стабільним. 

Китай зберігав свої позиції як найбільший в країні виробник біоенергії, за ним – 
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США. Іншими великими виробниками у 2018 році були Бразилія, Німеччина, Індія, 

Великобританія та Японія [164]. 

Протягом 2018 року Європа стала лідером з виробництва біоенергії, 

встановлена потужність склала 42 ГВт і виробництво збільшилось до 196 TВт۰год. 

Виробництво біоенергії в Німеччині зросло на 1% (51 ТВт۰год), при цьому 2% 

зростання біогазу та метану призвело до зменшення скорочень від інших видів 

біомаси. Потужність біоенергетики Сполученого Королівства збільшилася на 11% 

до 35,6 ТВт۰год, в основному за рахунок збільшення виробничих потужностей на 

основі деревини, анаеробного перетравлення та відходів. За оцінками, протягом 

2018 року генерація також сильно зросла у Нідерландах (8%) та Франції (5%) [164]. 

Китай став найбільшим виробником біоенергії в світі, оскільки у 2018 році 

виробництво виросло на 21% до 17,8 ГВт. Це зростання є відповіддю на переглянуті 

цілі 13-ї п'ятирічки, які встановлюють цільову потужність для відновлюваних 

джерел енергії 23 ГВт до 2020 року. Сполучені Штати займають друге місце у 

виробництві біоенергії, хоча виробництво протягом останнього десятиліття було 

відносно незмінним через відсутність сильних політичних драйверів та через 

посилення конкуренції з боку інших джерел виробництва електроенергії з 

відновлюваних джерел. Виробництво зросло лише у 2018 році до 69 ТВт۰год [164]. 

Ринок рідкого біопалива. У 2018 році глобальне виробництво біопалива 

зросло на 7% порівняно з 2017 роком, досягнувши 153 млрд. літрів (еквівалент  3,8 

ЕДж). Варто відзначити, що якщо в 2000 році вироблене за день рідке біопаливо 

могло замінити 187 тисяч барелів нафти, то в 2019 –  вже 1,8 мільйона барелів [164].  

Останнім часом основними виробниками рідкого біопалива займають США і 

Бразилія –  разом вони виробляють до 90% рідкого біопалива в світі. За ними 

слідують Китай (3,4%), потім Німеччина (2,9%) і Індонезія (2,7%). Основними 

видами біопалива, які представлені на ринку рідкого біопалива були біоетанол, 

біодизель (метиловий ефір жирних кислот або FAME), а також палива, одержувані 

шляхом обробки водних і тваринних рослинних олій і жирів (гідроочищені 

рослинні олії (HVO) / гідроочищені ефіри і жирні кислоти (HEFA)), а також 

біометан. За оцінками, за структурою виробництва в 2018 році 63% виробництва 
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біопалива (в енергетичному відношенні) складав біоетанол, 31% – біодизель FAME 

і 6% – HVO / HEFA [164].  

Основна сировина для рідкого біопалива у США – кукурудза (для біоетанолу) 

і соєві боби (для біодизелю). Наприклад, в 2018 році відповідно до звіту 

Мінсільгоспу США (USDA), на виробництво біоетанолу пішло більше 5,55 

мільярдів бушелів (приблизно 151 млн. т) кукурудзи. У підсумку вийшло близько 

61 мільярда літрів біопалива [165]. 

За даними офіційної статистики, на початок 2019 року в США працювало 200 

заводів з виробництва біоетанолу. Німеччина – один з європейських лідерів у галузі 

«зеленої» енергетики –  станом на 2018 рік виробляла близько 3% світового обсягу 

рідкого біопалива. Згідно з підрахунками німецького об'єднання виробників 

біодизеля (Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie, VDB), німецькі компанії в 

2018 випустили 3,2 млн. т біодизеля [165]. 

Основна сировина – ріпак і використана соняшникова олія. При цьому 

Німеччина експортує чималу частину створюваного біодизеля. За даними 

профільної асоціації UFOeP, головним імпортером є сусідні Нідерланди. Також в 

числі активних покупців німецького біопалива – Бельгія, Польща, Австрія, а також 

США [165]. 

Рис.2.11. Країни-лідери з виробництва біопалива (в петаджоулях) (2019 р.)* 

Примітка. *[166]  
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Один з головних виробників біодизеля в Німеччині – ADM Ölmühle Hamburg, 

дочірня структура американської групи Archer Daniels Midland Company. Компанія 

займається не тільки переробкою ріпаку, а й підтримує місцевих фермерів, їх 

асоціації та кооперативи [166]. 

В Аргентині виробляють етанол і біодизель – на початок минулого року в 

країні працювало два десятки виробництв біоетанолу потужністю 1,4 мільярда 

літрів на рік. Більшість з них працює на цукровій тростині, інші використовують 

кукурудзу, йдеться у звіті USDA. Основним поштовхом до розвитку біоіндустрії в 

країні став закон про біопаливо. Прийнятий у 2006 році документ зобов’язував 

додавати не менше 5% біоетанолу в бензин (і біодизеля – в дизель) з 2010 року. 

Пропорція збільшилася до 12% (біоетанол) і 10% (біодизель) з 2016 року [166]. 

За останні роки Китай стрімко нарощує виробництво біоетанолу. Пекін 

прагне найближчим часом досягти переходу на 10% етанол-бензинову суміш по 

всій країні. Крім того, влада має намір масштабувати виробництво «зеленого» 

палива –  етанолу на основі целюлози – до комерційного рівня до 2025 року [167]. 

У Європі переглянута Директива ЄС про відновлювані джерела енергії на 

2020-2030 роки, затверджена в грудні 2018 року, та встановлює ціль досягнення 

14% частки відновлюваної енергії в транспортному секторі до 2030 року, з 

підціллю є щонайменше 3,5% використання передового біопалива та біометану 

[168]. Загалом, в Директиві 2009/28/ЄС щодо відновлюваної енергетики [146] та 

Директиві щодо енергоефективності 2012/27/ЄС Європейська Комісія вказала 

вимоги до держав-членів, які мають бути реалізовані за допомогою національних 

планів дій країн [169]. Очікується, що національні плани дій з відновлювальної 

енергетики описують детальну дорожню карту того, як кожна держава-член очікує 

досягнення своєї юридично обов'язкової цілі на 2020 рік щодо частки 

відновлюваної енергії у її кінцевому споживанні енергії. 

21 грудня 2018 року була переглянута Директива про відновлювані джерела 

енергії (ЄС) 2018/2001 та переглянута Директива про енергоефективність (ЄС) 

2018/2002, які були опубліковані в Офіційному журналі ЄС і набули чинності з  

24.12.2018 року [169, 170]. Переглянута Директива щодо відновлюваної енергетики 
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встановлює обов'язкову ціль ЄС щодо досягнення частки ВЕ щонайменше до 32% 

до 2030 року, а Директива про енергоефективність визначає ціль економії 

енергоефективності на 32,5% [168]. 

Досягнення цілей і встановлених цілей в рамках політики збереження клімату 

та енергетики до 2030 року повинно здійснюватися за допомогою поєднання 

ініціатив Союзу та узгодженої національної політики, викладених у інтегрованому 

Національному плані з питань енергетики та клімату, який охоплює десятирічні 

періоди та забезпечує огляд поточної енергетичної системи та політичної ситуації.  

Розглянемо розвиток ринку біопалива у розрізі країн світу. В Індії біопаливу 

надається більший пріоритет з середньостроковим акцентом на сучасне біопаливо. 

У Китаї використання етанолу в бензині розширюється шляхом ініціювання 

мандатів на змішування в кожній провінції до 2020 року, а передові технології 

біопалива та масштабне виробництво целюлозного етанолу, як очікується, 

відіграватимуть важливу роль до 2025 року [164].  

Світове щорічне виробництво біоетанолу зросло більше ніж на 7 % протягом 

2018 року, із 104 млрд. літрів до 112 млрд. літрів. Глобальне виробництво рідкого 

біопалива в світі наведено в Таблиці Ї.3. 

 Виробництво етанолу залишалося зосередженим у США та Бразилії, які 

разом склали 83% від загального світового обсягу виробництва біоетанолу 

(аналогічна частка, як і в 2017 році) [164]. Наступними найбільшими виробниками 

були Китай, Канада, Таїланд та Індія. Виробництво етанолу в США зросло на 1,7 

% до рекордних 61 мільярдів літрів протягом 2018 року після хорошого врожаю 

кукурудзи. Найбільшими імпортерами біоетанолу в США були Бразилія, Канада, 

Індія, Республіка Корея та Нідерланди, а потім ще 75 країн-імпортерів. Китай у 

2018 році зайняв третє місце у світовому виробництві етанолу та виробив 4,1 млрд. 

літрів [162].  

Канада в 2018 році посіла четверте місце в світі, при цьому виробництво 

збільшилося на 7 % до 1,9 млрд. літрів. У Бразилії виробництво етанолу 

збільшилося на 15 % до рекордних 33 млрд. літрів. Не тільки низькі світові ціни на 

цукор сприяли виробництву біопалива, але й біоетанол набув поширення внаслідок 
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зниження федеральних податків та підвищення світових цін на нафту, що надав 

йому перевагу та сприяв збільшенню внутрішнього попиту. У Таїланді, п'ятому за 

величиною у світі виробнику, виробництво зросло на 23% до 1,5 млрд. літрів. 

Достатньо різко збільшилося виробництво біоетанолу в Індії (70%), шостому по 

величині виробнику, досягнувши 1,4 млрд. літрів [164]. 

Щодо виробництва біодизелю, то його виробництво є більш географічно 

різноманітним, ніж виробництво етанолу і поширюється серед багатьох країн. 

Глобальне виробництво біодизеля також у 2018 році зросло на 5% до 41,3 млрд. 

літрів. Незважаючи на те, що Європа була найбільшим регіоном виробництва у 

2018 році, провідними країнами для виробництва біодизелю були США                  

(17% світового виробництва), Бразилія (13%), Індонезія (10 %), Німеччина (8%) та 

Аргентина (5%) [162].   

Виробництво біодизеля в Бразилії збільшилося на 13% у 2018 році, 

досягнувши рекордних 5,3 млрд. літрів. Факторами, які вплинули на зростання 

виробництва біодизеля, були хороший урожай сої та збільшення частки біодизелю 

в загальному обсязі дизелю шляхом блендування (змішування) з 8% до 10% у 

березні 2018 року. Німеччина знову була найбільшим виробником Європи, однак 

виробництво впало до 3,5 млрд. літрів. У Аргентині виробництво біодизелю також 

зменшилося на 15% до 2,8 млрд. літрів, а в Індонезії – зросло на 30% до 4,1 млрд. 

літрів [164].  

Міжнародна торгівля біодизелем значною мірою вплинула на зміну 

імпортних тарифів. Сполучені Штати ввели «антидемпінгові» тарифи на імпорт з 

Індонезії та Аргентини. Після виробництва біоетанолу і біодизелю неабияке 

значення для задоволення потреб в енергії мали HVO/HEFA, одержувані шляхом 

обробки рослинних олій та тваринних жирів (включаючи відходи та залишки) 

воднем, мають властивості палива, які ближче до палива на основі викопного 

палива, і які можуть бути пристосовані до конкретних кінцевих потреб. Продукція 

зосереджена у Фінляндії, Нідерландах, Сінгапурі та США. Глобальне виробництво 

HVO зросло приблизно на 12% протягом 2018 року, з 6,2 млрд. до 7,0 млрд. літрів 

[164]. 
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Сполучені Штати має найбільший ринок біометану, і виробництво палива 

стимулювалося в країні з 2015 року, коли біометан вперше був включений до 

передової категорії целюлозних біопалив RFS/RFA. Споживання біометану в США 

зросло майже в сім разів у період з 2014 по 2017 рік, а потім зросло ще на 13% у 

2018 році до 22,0 ПДж. У Європі, іншому глобально значущому ринку біометану 

для транспорту, споживання зросло на 13% в 2017 році, до 7,8 ПДж [164]. 

Виробництво і використання біометану сконцентоване переважно в Швеції 

(5,2 ПДж), де біометан виробляється з відходів їжі і є частиною політики сталого 

розвитку і зменшення відходів та де використання біометану в транспортному 

секторі є більш заохочуване, ніж використання для виробництва електроенергії. 

Наступними значними європейськими споживачами біометану на транспорті в 

2017 році були Німеччина (1,6 ПДж), Норвегія (0,42 ПДж) і Нідерланди                        

(0,23 ПДж) [162]. Досвід країн щодо підтримки та сприяння розвитку ринку 

біопалива узагальнено та представлено у Таблиці Ї.4.  

Транспорт. Зовнішньоекономічна служба департаменту сільського 

господарства США порахувала, що понад 5% усього пального, яке ЄС 

використовує в транспортній сфері, – це біопальне. Згідно з Директивою про 

відновлювані джерела енергії 2009/28/EC, до 2020 року частка відновлюваного 

пального у транспортній сфері кожної країни ЄС має скласти не менше 10% [146]. 

А отже США бачать зростання попиту на рідке біопальне та потенціал для його 

експорту до Європи.  

Частка використання відновлюваних джерел енергії на транспорті продовжує 

залишатися низькою (3,1%), причому більше 90% забезпечується рідким 

біопаливом. У 2018 році частка відновлюваної енергії на транспорті незначно 

зросла порівняно з попереднім роком до 3,3%. Незважаючи на зростання 

виробництва етанолу та біодизеля в 2018 році, зростання використання біопалива 

для транспорту залишається обмеженим політичною невизначеністю та повільним 

прогресом у розробці відновлюваних видів палива для таких ринків, як авіація. 

Протягом року були виявлені позитивні ознаки щодо використання біопалива та 
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біоенергії для залізничного, авіаційного та морського транспорту, з новими цілями, 

та ініціативами на підтримку ВДЕ та декарбонізації [164, 165]. 

З вищенаведеного слідує, що світовий досвід вказує на стрімкий розвиток 

біоенергетики, виробництва біопалива та біоенергії і рухається до сталого розвитку 

суспільства шляхом залучення біоенергії у всі сфери економіки. 

 

2.3. Аналіз розвитку та функціонування ринку рідкого біопалива в Україні 

 

Враховуючи зобов’язання, які взяла на себе Україна із вступом до 

Енергетичного Співтовариства, відповідно до НПДВЕ загальний очікуваний 

внесок біоетанолу/етилтретбутилового ефіру, виробленого з біоетанолу, для 

досягнення обов’язкових індикативних цілей щодо їх споживання на транспорті на 

2020 рік заплановано в обсязі 500 тис. т, біодизелю – 80 тис. т (загалом 580 тис. т) 

[146]. Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал рідкого біопалива в 

Україні є еквівалентним 1 млн. т н.е. (Таблиця Л.1) [11, С.85].  

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» від 

21.05.2009 № 1391-VI  (далі – Закон України) «біологічні види палива (біопаливо)» 

– тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної 

сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших 

видів палива [172]. Відповідно до положень Директиви Європейського Парламенту 

та Ради 2009/28/ЄС [144] про заохочення до використання енергії з ВДЕ від 

23.04.2009 «біопаливо» – це вироблене з біомаси рідке або газоподібне паливо, що 

використовується для транспорту.  

Відповідно до Закону України «рідке паливо з біомаси» – біопаливо дизельне, 

біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси 

[172]. 

Синтетичні біопалива – синтетичні вуглеводні та суміші синтетичних 

вуглеводнів, виготовлені з біомаси. Біокомпонент – біопаливо, що 

використовується як компонент інших видів палива. Добавки на основі біоетанолу 

– біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням 
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біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, 

одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам 

нормативних документів та які належать до біопалива. 

До біопалива першого покоління (1G) відносять: 

- біоетанол – спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або 

із спирту етилового-сирцю для використання як біопалива, який отримують із 

традиційного харчового сировини (цукрових буряків, очерету, кукурудзи, 

зернових). Виробництво біоетанолу розглядається як елемент «зеленої фабрики» в 

циклі «біомаса → біоетанол → біогаз і кормопродукти → продукти тваринництва і 

біодобрива → біомаса» [171].  

- біодизель  –  метилові та/або етилові етери вищих органічних кислот, 

отриманих із рослинних олій або тваринних жирів (ріпаку, пальмової олії та ін.), 

що використовуються як біопаливо чи біокомпонент. Воно є цілком сумісним з 

існуючими двигунами траспортних засобів і комерційних паливних систем 

розподілу та споживання [171].  

- біо-ETBE (етил-трет-бутиловий ефір, вироблений з біоетанолу); 

біометанол (вироблений з біомаси метанол, що використовується як біопаливо); 

біо-МТВЕ (метил-трет-бутиловий ефір, вироблений з біометанолу); біо-DME 

(вироблений з біомаси диметилефір, що використовується як біопаливо); біо-ТАЕЕ 

(метил-трет-етиловий ефір) (трет-аміл-етиловий ефір) (ТАЕЕ); біобутанол 

(вироблений з біомаси бутанол, що використовується як біопаливо); дизельне 

паливо Фішера-Тропша (синтетичний вуглеводень або суміш синтетичних 

вуглеводнів, вироблених з біомаси); гідроочищена (гідрогенізована) рослинна олія 

(рослинна олія після термохімічної обробки воднем); чиста рослинна олія; біогаз. 

Крім того, як замінник різних видів моторного палива (стисненого природного газу 

(CNG), бензину, дизелю, зрідженого природного газу (LPG) може 

використовуватись збагачений біогаз (біометан) [171].  

Біодизель та біоетанол використовують переважно як добавки до дизпалива 

чи бензину відповідно у сумішах з малою часткою біопалива, але в деяких країнах 
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доступні суміші з високим вмістом біопалива, наприклад етанол для адаптованих 

автомобілів (Flexi fuel); подекуди доступне і чисте біопаливо.  

Біопаливо другого покоління (2G) або «покращене біопаливо» отримують за 

новими технологіями з непродовольчої біосировини, що дозволяє послабити 

суспільну стурбованість з приводу конверсії продовольства в паливо, а також 

зростання цін на продовольство в світі. Біопаливо другого покоління отримують з:  

окремих видів спеціально вирощуваних енергетичних рослин, відходів 

деревопереробки, харчових відходів [171].  

До основних видів біопалива даного покоління відносяться біоетанол (з 

целюлози), біодизель (вироблений за методом Фішера-Тропша), біометанол, біо-

МТБЕ, біо-ДМЕ, біоводень, біо-ЕТБЕ, HTU-дизель. Основні переваги біопалива 2-

го покоління в порівнянні з біопаливом 1-го покоління: різноманітність біологічної 

маси, придатної до переробки; більш висока ефективність виробництва – в 

середньому на 30-40%; суттєве скорочення викидів деяких видів парникових газів 

в процесі використання біопалива може досягати 90% (біопаливо 1-го покоління у 

середньому до 50%). Основними недоліками біопалива 2-го покоління є 

недосконалість технологій, висока собівартість випуску; економічно вигідними 

стають лише масштабні виробництва зі значною продуктивністю, а значить – 

великими капіталовкладеннями [171]. 

Біопаливо третього покоління – нова технологія виробництва біопалива з 

водоростей. Водорості можна використовувати для виробництва метану шляхом 

анаеробного зброджування або етанолу шляхом бродіння. Але найбільша їхня 

потенційна цінність полягає в тому, що вони можуть використовуватись як 

сировина для виробництва біодизельного палива. При переробці водоростей з них 

отримують у 3,5 рази більше палива, ніж із пальмової олії, у 5 разів більше, ніж із 

цукрового очерету, у 8 разів більше, ніж із кукурудзи, і в 40 разів більше, ніж із сої 

[174]. 

Green Fuel Technologies (США) [173] розроблено технологію вирощування 

водоростей, яка працює на викидах ТЕЦ. Димовий газ або інші газові потоки, 

збагачені СО2, пропускають через біореактор. Газ оптимізує темпи росту 
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водоростей, які починають активно розмножуватись. Технологічний процес 

дозволяє отримати спирти, біодизель, високоякісний корм для тварин, при цьому 

значно знижуються викиди ТЕЦ: NO2 – до 86 % і СО2 – до 40 % [174]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про альтернативні види палива» 

біометан – біогаз, або інший вид газу з біомаси, приведений у відповідність до 

технічних вимог і стандартів на його використання в газових мережах або в якості 

моторного палива [175]. Загалом домінуючу роль у великому розмаїтті біопалива 

відведено саме рідким біопаливам. Цьому сприяють вільні площі під вирощування 

зернових, олійних та спеціальних «енергетичних» культур, науковий, технічний та 

кадровий потенціал для виробництва біопалива, зростаюча внутрішня потреба в 

моторному біопаливі, великий експортний ринок.  

Основним правовими та регуляторними основами ЄС в галузі виробництва 

моторного біопалива є: CCP (Energy and Climate Change Package) – збірка 

законодавчих актів в галузі енергетики та зміни клімату, яка прийнята 6 квітня 2009 

р. CСP встановлює цілі «20/20/20», які мають бути досягнуті до 2020 року. А саме: 

20% скорочення викидів ПГ у порівнянні з 1990 роком, 20% підвищення 

енергоефективності та 20% частка ВДЕ в загальному енергоспоживанні [176]. 

Основні положення, які визначають розвиток використання та виробниццтва 

біопалива та біоенергії на транспорті до 2035 року, наведені на рис.2.11.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рис. 2.11. Основні положення стосовно ВДЕ у транспортному секторі на період до 

2035 року* 

Примітка.*Узагальнено на основі [121] 

стимулювання збільшення 

використання екологічних видів 

моторного палива, збільшення частки 

екологічних видів палива в балансі їх 

споживання із забезпеченням 

стимулів до її нарощення (розділ 

«Реформування енергетичного 

сектору (до 2020 року)» 

створення стимулів для широкого використання 

газового і альтернативного (нафтовому) видів палива 

стимулювання виробництва більш 

безпечних для споживача й довкілля 

видів палива, зокрема біологічного 

палива другого покоління, а також 

використання електричної енергії на 

транспорті (розділ «Оптимізація та 

інноваційний розвиток енергетичної 

інфраструктури (до 2025 року)» 

збільшення до 20% частки 

енергії з відновлюваних 

джерел, використовуваної 

на транспорті 

стимулювання розвитку мереж для заправки транспортних 

засобів більш безпечними для споживача й довкілля 

видами палива. 

Головні положення стосовно ВДЕ у транспортному секторі на період до 2035 року  
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До збірки основних законодавчих актів відносять: Директиву 2009/28/ЄС про 

заохочення до використання енергії з ВДЕ Renewable Energy Directive (RED) [144], 

Директиву 2009/30/ЄС про якість пального – Fuel Quality Directive (FQD) [176] та 

Директиву (EU) 2015/1513 (ILUC) [234] про внесення змін до RED та FQD.  

В Таблиці К.1 описано основні положення вищевказаних Директив, цілі та 

засоби їх досягнення. Збільшення використання альтернативних джерел енергії в 

Україні зумовлюється також обмеженими запасами викопних традиційних палив.  

 

Рис. 2.12. Залишки енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти у 

споживачів та постачальників за період 2013-2018 рр. в Україні* 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних ДССУ [178] 
 

Таблиця 2.3  

Використання палива в Україні за період 2013-2018 рр.* 
 

Вид палива 

Запаси палива станом 

на 

тис.т 

Використання 

палива станом на 

тис.т 

Задоволення 

потреби у паливі 

власними 

ресурсами, % 
01.01.2013 01.01.2018 01.01.2013 01.01.2018 01.01.2013 01.01.2018 

Вугілля кам'яне 9777,5 3 228,9 

 

71 039,3 44 132,80 13,8 7,3 

Бензин моторний 267,9 115,3 

 

4197,5 1 988,7 6,4 5,8 

Газойлі (паливо 

дизельне) 

377,2 182,8 

 

6020,2 4981,9 6,3 3,7 

Мазути топкові 

важкі 

219,0 109,9 

 

314 598,3 70,0 18,4 

Пропан і бутан 

скраплені 

- 15,3 - 818,6  1,9 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних ДССУ [178] 
 

Ситуація, яка склалась у нашій країні із забезпеченням енергоносіїв власного 

видобутку в умовах енергетичної залежності від Росії, гостро ставить проблему 

230.3 230.6
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пошуку альтернативних видів палива.  

Обсяги вітчизняного виробництва нафти, газу та вугілля є замалими, щоб 

задовольнити наявний попит, адже Україна забезпечує себе лише на 20 % власними 

ресурсами. На основі даних Державної служби статистики України було проведено 

аналіз щодо наявності енергетичних ресурсів в Україні за період 2013-2018 рр. (рис. 

2.12) [178]. 

Результати аналізу показали, що динаміка запасів палива з кожним роком 

спадала. Так, запаси кам'яного вугілля зменшилися у 3 рази у порівнянні з 2013 

роком, бензину моторного та газойлів більше, ніж у 2 рази. Порівнявши дані 

використання паливних ресурсів (табл.2.3), можна стверджувати, що структура 

використання палив значно змінилася: збільшилося використання оливи та мастил 

нафтових, мазутів топкових важких, пропану та бутану газу природного, проте 

зменшилося використання дров для опалення, вугілля кам'яного, бензину 

моторного, палива дизельного. Зменшення використання кам'яного вугілля 

відбулося, головним чином, через військові дії на Донбасі – видобуток вугілля в 

Україні скоротився практично удвічі, що з урахуванням потреб теплової 

електрогенерації у вугіллі призвело до вугільної залежності України.  

Так, зменшилося у 2 рази використання і бензинів моторних через заміщення 

їх використанням скрапленого газу. Крім того, з 7 вітчизняних нафтопереробних 

заводів в Україні залишилися працюючими тільки два, і вони покривають не більше 

20% ринку, та й нафта, яку вони використовують в якості сировини, здебільшого – 

до 80 % – імпортна.  

 

Рис. 2.13. Обсяг імпорту нафти та нафтопродуктів за період з 2011- 2019 рр., 

млн.т* 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [141] 
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Потреба у вищевказаних ресурсах задовольняється в Україні через імпортну 

продукцію. За 11 місяців 2019 року імпорт нафтопродуктів склав 5,2 млрд доларів, 

що в 2,6 разів перевищує обсяг коштів, витрачених на імпорт газу за той же період 

2018 року (2 млрд. доларів) (рис. 2.13.).  

А от в січні-листопаді 2020 року Україна скоротила валютні витрати на 

імпорт нафтопродуктів до 3,078 млрд дол., що на 36,4% менше, ніж за аналогічний 

період 2019 року [179].  

За даними Держстату протягом 2019 року було спожито 1,579 млн. т бензину 

[178]. У найближчій перспективі автотранспорт України в основному буде 

забезпечуватися імпортною нафтовою сировиною. Автомобільний транспорт  

займає провідне місце у здійсненні перевезень продукції та вантажів. 

 

Рис.2.14. Вартість імпорту нафти та нафтопродуктів за період з 2011-                 

11 міс.2019, млрд. дол.* 

 Примітка.*Узагальнено автором на основі [141] 

Прогноз розвитку автопарку України свідчить про тенденцію до стійкого 

зростання чисельності автомобілів та споживання палива перешкоджають 

залученню інвестицій в традиційну електроенергетику України. Отже, в галузі 

виробництва та споживання автомобільного палива проблема ресурсозбереження 

та пошуку альтернативних джерел сировини буде визначальною, звичайно, разом із 

розв'язанням проблем впливу на навколишнє середовище. Зважаючи на факт 

вичерпності через кілька десятирічь розвіданих запасів нафти, на сьогодні, 

актуальним є пошук нових джерел і технологій отримання рідких видів палив з 

біомаси.  



 

  131  

 

 

Варто відзначити, мати власне пальне – нагальна потреба для України. 

Залежність від імпортних нафтопродуктів робить Україну вразливою від зовнішніх 

факторів. Одним з найбільших споживачів енергії у народному господарстві є 

сільськогосподарське виробництво. Агропромисловий комплекс України споживає 

близько 35 млн. т умовного палива за рік, половина якого – у вигляді дефіцитного 

рідкого палива [180]. Щорічний дефіцит палива для виконання основних польових 

робіт, який зумовлений більшими темпами росту цін на викопні види палива 

порівняно з ростом цін на сільськогосподарську продукцію, потребує 

зосередження зусиль на розробці методів та технічних засобів для забезпечення 

енергоавтономності сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство 

може бути галуззю, яка забезпечує не тільки продовольчу безпеку країни, а й 

значною мірою може впливати на власну енергетичну автономність та може 

створити конкурентне середовище на ринку нафтопродуктів, що реалізуються в 

аграрному секторі [180]. 

Однією з причин переходу на альтернативні види палива є екологічна шкода 

від викидів автомобілів, що працюють на бензині та дизпаливі, стає дедалі 

відчутнішою. Загалом, можливість змішувати паливо з альтернативних джерел з 

існуючими, звичними видами пального, без створення небезпеки зниження 

стандартних характеристик пального, є дуже ефективним засобом для 

впровадження таких альтернативних палив. Варто відзначити, що у різних країнах 

вміст етанолу в пальному істотно варіює.  

Належність палива до альтернативного в Україні підтверджується 

Свідоцтвом, виданим Держенергоефективності строком на два роки і з занесенням 

інформації про таке паливо та його виробника в Реєстр альтернативних видів 

палива, що розміщується на офіційному сайті Держенергоефективності. Для 

оформлення Свідоцтва потрібно надати експертний висновок про наявність ознак 

альтернативного виду палива. Така експертиза проводиться з метою перевірки 

відповідності палива вимогам Закону України «Про альтернативні види палива» 

[175], а також обов'язковим для кожного виду палива технічним показникам. 

Експертиза проводиться випробувальними лабораторіями, які сертифіковані на 
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проведення робіт у сфері експертизи різних видів палива та можуть надавати 

експертні висновки щодо досліджуваного палива. Рішення про видачу Свідоцтва 

про належність палива до альтернативного виноситься Агентством з 

енергоефективності та енергозбереження протягом 10 днів рахуючи від дня 

тримання оригіналу підписаного комплекту. 

Безумовно, проводячи організаційну роботу щодо формування ринку 

біопалива в Україні держава повинна, як це здійснюється у провідних країнах із 

виробництва біопалива, вводити тимчасові, суттєві податкові та інші стимули для 

виробників біопалива та розширення його виробництва. У зв'язку із глобальним 

зростанням населення в світі, в деяких місцях з тривожною швидкістю, і їх 

потрібно годувати споживаючи більше енергії. Це піднімає питання «Food versus 

Fuel» («Продовольство проти палива») скільки землі та інших ресурсів є, та як їх 

використовувати і які пріоритети? [181]. Продовольство в порівнянні з паливом є 

дилемою щодо ризику відволікання сільськогосподарських угідь або 

сільськогосподарських культур для виробництва біопалива на шкоду 

продовольчому постачанню. Деякі товари, такі як кукурудза, цукровий буряк або 

рослинна олія, можуть використовуватися як харчові продукти, корми або для 

виробництва біопалива. 

Варто відзначити, що для України загалом проблема «продовольство проти 

палива» не є надгострою, оскільки продуктами харчування наша країна може 

забезпечуватись, використовуючи лише до 70% земель, придатних для 

сільськогосподарського виробництва [181]. Більше того, значна частина 

виробленої продукції нині експортується. Крім того, існують значні резерви 

нарощування обсягів товарної продукції рослинництва шляхом інноваційних 

технологій. 

Одним з основних напрямків вирішення енергетичної проблеми є перехід на 

використання палива з власних поновлювальних ресурсів для транспортних засобів 

із дизельними та карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння, що 

безпосередньо пов’язані з вирощуванням олійних культур і рослин з великим 

вмістом крохмалю та цукру. У вирішенні цього питання привертає увагу дизельне 
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біопаливо, а також виробництво біоетанолу, як екологічно чистий вид палива, що 

відноситься до поновлюваних ресурсів, які можна виробляти на основі сировини, 

вирощеної на власному полі. 

Враховуючи це, важливо визначити економічну доцільність кожного виду 

високоенергетичних культур при їх трансформації та перетворенні на біопаливо. 

Для його виробництва використовуються  олійні культури (ріпак, соняшник, соя, 

льон олійний), однак найпоширенішою сировиною є ріпак, що містить від 38-50% 

олії. За останнє десятиріччя ріст попиту щодо використання рослинної олії і жирів 

набув у біопаливній промисловості. Ці фактори зумовили помітне збільшення 

валових зборів насіння олійних культур у світі і в Україні.  

Динаміку площ збирання олійних культур та виробництва, придатних для 

виробництва біодизелю за досліджуваний період 2010-2018 рр. відображено в 

Таблиці Л.2». Для України, яка має сприятливі природно-економічні умови, 

доцільно розширити посіви ріпаку, що дасть змогу отримати запланований обсяг 

виробництва біодизельного палива. Однак, слід враховувати, що різке збільшення 

посівних площ може бути не достатньо ефективним, оскільки важливим 

стримуючим фактором є відсутність спеціальної техніки та низький рівень 

виробничої культури в більшості сільськогосподарських підприємств. 

 

Рис. 2.15. Динаміка виробництва олійних культур в Україні за період 2010-

2018 рр. в Україні* 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних ДССУ [182] 
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За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, у 2017/2018 МР Україна експортувала понад 4,8 млн. т олійних 

культур, у тому числі: ріпаку – 2,1 млн.т, сої – 2,7 млн.т.  

При цьому виробництво ріпаку склало у 2017 році – 2,2 млн.т, а сої – 3,9 млн.т 

(рис. 2.15) [182]. За даними Б.Н. Тютюнника (1966 р.) середній вихід рослинної олії 

з 1 т високоенергетичних олійних культур наведено в табл. 2.4 [12]. 

Таблиця 2.4 

Середній вихід рослинної олії методом пресування* 

Культура Вміст олії,% Вихід олії з 1 т насіння, кг 

Соняшник 29-57 400 

Соя 13-25 180 

Ріпак 36-40 370 

Коноплі  30-38 340 

Арахіс 41-69 490 

Примітка.*Розроблено автором на основі [12] 

Для виробництва 1 кг біодизелю необхідно 2,5-3 кг олійних культур [12]. 

Таким чином, з експортованого насіння у 2017/2018 МР можна було б отримати 1,6-

1,9 млн.т біодизелю. Отже, за умови переробки вже існуючих щорічних обсягів 

виробництва технічних олійних культур можна замістити більше 30% 

імпортованого дизельного пального. Крім насіння олійних культур, з України 

експортують значні обсяги продуктів їх переробки рослинної олії (230-300 тис. 

т/рік) [12]. 

 За умови стимулювання виробництва біопалива, переробка цієї сировини 

сприяла б виробництву біодизелю для постачання його як на внутрішній, так і на 

зовнішній ринок. Найбільшими покупцями українського зерна в цей період були: 

Єгипет - на $724 млн. (11,4%), Китай - $594 млн. (9,3%), Іспанія - $459 млн. (7,2%), 

Індонезія - $375 млн. (5,9%) і Нідерланди - $348 млн. (5,5%) [183]. 

Варто відзначити, що однією з головних причин, яка гальмує використання 

рідких видів біопалива у світовому контексті, – їх висока вартість, особливо в 

Україні (табл. 2.5). 

За даними виробників, середня ціна 1 л біоетанолу складає у 2020 році 

близько 19 грн/л, що є абсолютно конкурентним з ціною на нафтове пальне. 
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Таблиця 2.5 

Вартість одного літру біоетанолу в Україні та світі* 

Роттердам (FOB T2) Бразилія (exw) США (CBOT) Україна 

0,65 $ 0,5 $ 0,4 $ 0,65-0,8 $ 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [141] 
 

Крім того, на пальне Е40 ціна майже на 14% нижча за ціну на А95 (за даними 

АЗС «КЛО» станом на 04.06.2020 року ціна Е40 – 18 грн/л, А95 – 23 грн/л) [184]. 

Однак, рентабельність виробництва залишається під питанням не лише залежно від 

цін на нафту, а й від використовуваної технології та обсягу використання 

енергоресурсів – так, при виробництві одиниці біоетанолу в Україні 

використовується у 4 рази більше електроенергії, ніж у країнах ЄС. На тонну 

виробленого біоетанолу спиртозаводи в Україні витрачають 9 – 12 т пари, тоді як 

заводи США та Канади – 2 – 3 т [185]. 

В собівартості продукції 25% складають енергоносії, 65% – ціна на сировину 

та 10% – оплата праці, основні фонди (залежно від технології виробництва) [184]. 

Основним видом сировини є кукурудза та меляса, отримана з цукрових буряків, 

проте її обсяги на ринку поступово скорочуються через зменшення виробництва 

цукру. При цьому, вартість нафти на світових ринках у 2017 році становила 52,51 

USD/бр (рис.2.16), а середній рівень видатків на виробництво нафтопродуктів 

становив 4 USD/бр [186].  

Рис. 2.16. Динаміка виробництва біопалива в світі та ціни на нафту* 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних [186] 
 

27.6

24.4
36.1

61

94.1
77.4

107.5 109.5 105.9

96.3

49.5
40.7

52.5

0

20

40

60

80

100

120

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USD, BBL
Виробництво біопалива в світі, млн. тне

біоетанол біодизель Середньозважена ціна на нафту



 

  136  

 

 

Отже, висока собівартість моторних біопалив призводить до необхідності 

застосування державою стимулюючих фінансово-економічних інструментів, які в 

Україні фактично наразі не застосовуються. За даними МЕА для виробництва 

біоетанолу необхідні інвестиційні витрати на рівні 0,3 – 0,6 млрд. дол США, в 

розрахунку на випуск 1 млрд. л етилового спирту на рік. При цьому вартість спирту 

становить 0,25 – 0,3 дол. США за 1 л (при виробництві етанолу з цукрової тростини) 

та 0,4 – 0,5 дол. США за 1 л (при використанні в якості сировини кукурудзи). В 

обох випадках вартість спирту нижче сьогоднішніх цін на бензин. Вартість 

біоетанолу з деревини перевищує номінальну вартість біоетанолу з харчової 

біомаси і оцінюється приблизно в 0,5 дол. США за 1 л [186].  

Експертами ринку встановлено, що рентабельним виробництво біопалива 

буде при ціні на нафту від 50$/бар, при 60 $/бар – відбувається ріст виробництва, а 

при – 40$/бар – закриття заводів [184]. 

Варто відзначити, що доцільно виробляти і використовувати біодизель та 

біоетанол для власних потреб сільськогосподарських підприємств, цим самим 

зменшивши їх залежність від ринкової ціни та імпорту дизельного пального та 

бензину. Основними факторами визначення рівня економічної ефективності 

виробництва біопалива є рівень цін на нафту, види пального, виробленого з нафти, 

цін на відповідну біосировину, рівень витрат на виробництво біопалива й цін на 

побічну продукцію при його одержанні тощо. Так, для ринку США у 2017 році 

точкою забезпечення конкурентності біоетанолу була вартість нафти 72 USD/бр, а 

для біодизелю – 100 USD/бр. 

Вперше в історії 20 квітня 2020 року вартість травневих ф'ючерсів на нафту 

WTI впала до від'ємних значень і ціна на нафту становила мінус $40,32 за барель 

[187]. Враховуючи вказане, було проведене дослідження щодо впливу зміни ціни на 

нафту на ринок біопалива і ринок біосировини в Україні та оцінено кількісно 

результат цього впливу за допомогою моделі AGMEMOD [188]. 

Ціна на біоетанол в Україні залежить від ціни на бензин, ціна на який - від 

рівня світових цін на нафту. Попит на біоетанол тісно пов'язаний з обсягами 
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споживання бензину. Рівняння для ціни на біоетанол у моделі AGMEMOD виглядає 

наступним чином: 

𝑬𝑻𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨 =  𝟐𝟕𝟓. 𝟏𝟕𝟐𝟕𝟎  +  𝟎. 𝟕𝟒𝟖𝟗𝟐 ∗ 𝑮𝑨𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨 − 𝟎. 𝟖𝟕𝟔𝟖𝟎 ∗

𝑮𝑻𝑺𝑷𝑹𝑼𝑨 +   𝟖𝟐. 𝟐𝟗𝟔𝟏𝟒 ∗  𝑫𝟏𝟐 +  𝟐𝟎𝟐. 𝟕𝟎𝟖𝟑𝟗 ∗ 𝑫𝟏𝟑,                                           (2.1) 

де ETPFNUA – ціна на біоетанол, грн./100 кг; 

GAPFNUA – ціна на бензин, грн./100 кг; 

GTSPRUA – виробництво біоетанолу, тис.т.; 

D12, D13 – dummi-змінні. 

 

Нафта в структурі ціни на нафтопродукти займає трохи менше третини. 

Більше за все припадає на податки – близько 40% у вартості одного літра палива 

потрапляє до бюджету у вигляді акцизу та ПДВ. 

Найбільш очевидною залежність від цін нафти є для кукурудзи, третина якої 

в США переробляється на біоетанол. У квітні 2020 року в США було зафіксовано 

приблизно двократне зниження обсягів такої переробки. Розрахунки свідчать: якщо 

економіка виробництва етанолу не відновиться, а це означає або зростання цін на 

нафту, або падіння цін на кукурудзу, то на ринку можуть вивільнитися понад 22 млн. 

т кукурудзи. Рівень її запасів у США відносно обсягів виробництва і споживання в 

поточному маркетинговому році і без того близький до максимальних значень за 

останню декаду. Такий розвиток подій буде тиснути на ринок з метою 

врівноваження цін на кукурудзу до паритету з цінами на нафту [189].  

На кон'юнктуру ринку кукурудзи для України припадає майже 48% у 

структурі валового виробництва зерна у 2019 році, а очікувана частка кукурудзи в 

обсягах експорту зерна у 2019-2020 МР перевищує 53%. У 2019 році Україна 

експортувала кукурудзи на понад 5,2 млрд дол. США, що становило 23,6% в 

структурі експорту аграрної продукції і понад 10,4% – від загального товарного 

експорту [189]. Зрештою, усе це виливається в значну частку доходів аграріїв, що 

суттєво впливає на прибутковість агровиробництва загалом. 

Розрахунки з використанням розробленої університетом Айови моделі 

свідчать, що при цінах на нафту WTI нижче 20-25 дол. США за барель економіка 

виробництва етанолу частково відновлюється при цінах на кукурудзу, що не 
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перевищують 2,6-2,8 дол. США за бушель або 102-110 дол. США за тонну. З іншого 

боку, для утримання цін на кукурудзу на нинішньому рівні, понад 3,1 дол. США за 

бушель, треба, щоб ціни на нафту WTI піднялися хоча б до 33-35 дол. США за бар 

[189]. 

Для деяких українських аграрних компній навіть збереження нинішніх цін на 

ринку кукурудзи може зумовити мінімальну прибутковість або навіть збитковість 

виробництва врожаю 2020 року. Відповідно до моделі Центру комерційного 

сільського господарства університету Пурдью, змінні затрати при вирощуванні 

кукурудзи в ротації на землях середньої якості знизяться у 2020 році несуттєво – на 

6,5% до 1 033 дол. на га [189]. Використовуючи цю модель, можна дійти висновку, 

що ціна, яка буде беззбитковою для американського фермера при відшкодуванні 

лише змінних витрат, становить 2,38 дол. США за бушель або 93,6 дол. США за 

тонну. Якщо до змінних витрат додати зарплату (дохід фермера) і витрати на 

користування технікою або її амортизацію, то беззбиткова ціна піднімається до 3,08 

дол. США за бушель або 121,1 дол. США за тонну [189]. 

Кукурудза також є сировиною для виробництва біопалива, на рівні з соєю. 

Ціни на ці дві культури тісно пов’язані – їх зміна з грудня 2002 року до грудня 2017 

року (рік до року) мала коефіцієнт кореляції 0,72.  

 
Рис. 2.17. Індекси цін на окремі сільськогосподарські товари та нафту 

(січень 2010 = 100) 

Примітка.*United Nations Conference on Trade and Development,  березень 

2020 року – дані IndexMundi [190] 
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Ціни на кукурудзу та сою також позитивно корелюють з ціною на пшеницю 

(коефіцієнти 0,71 та 0,74 відповідно) [189]. Це підтверджують дані наведені на рис. 

2.17 [190].  

Конференція ООН з питань торгівлі і розвитку щомісяця порівнює світові 

ринкові ціни на основні групи товарів, беручи за основу їх ціну на найбільших 

ринках. Для пшениці і кукурудзи це Аргентина, для соняшникової олії – ціна в 

портах ЄС. Незважаючи на кореляцію, немає певності щодо природи впливу 

стрибків цін на нафту на світові ціни на агропродукцію. Додатковими факторами 

що впливають на ціну на нафту є вплив погодних умов, тенденцій на фінансових 

ринках, курсу валют та спекуляцій. Зараз додатковий тиск на ціни на нафту чинить 

різке падіння попиту на нафтопродукти через зменшення мобільності людей та 

економічної активності внаслідок коронавірусної пандемії. 

Стрибки цін на нафту зазвичай провокують волатильність цін на інші товари. 

З 2014 по 2018 роки на ціни сильно впливали слабкий долар та посуха в США. 

Зростання видобутку нафти на початку травня 2014 року призвело до різкого 

падіння цін на неї кілька місяців потому. Із червня 2014 по лютий 2015 року ціни 

на нафту знизились на 53%. Тоді ж ціни на кукурудзу, сою та пшеницю впали на 

16%, 33% та 13% відповідно [190]. 

Рівняння переробки кукурудзи для виробництва біоетанолу (палива 

моторного альтернативного) у моделі виглядає наступним чином: 

𝑪𝑶𝑼𝑶𝑫𝑼𝑨 =  𝟏𝟑. 𝟐𝟓𝟑𝟔 +  𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝟔 ∗ (𝑬𝑻𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨/𝑮𝑫𝑷𝑫𝑼𝑨)  +  𝟗𝟐. 𝟗𝟎𝟖𝟑 ∗

𝑫𝟏𝟔 + 𝟑𝟐. 𝟕𝟏𝟓𝟏 ∗ 𝑫𝟏𝟕 +  𝟏𝟎𝟏. 𝟏𝟑𝟎𝟓 ∗ 𝑫𝟏𝟖,                                                           (2.2) 

COUODUA – кількість кукурудзи, яка спрямована на переробку 

(виробництво) біоетанолу, тис. т; 

ETPFNUA – ціна на біоетанол, грн./100 кг. 

GDPDUA – ВВП дефлятор. 

D16 – D18 – dummy-змінні. 

Для рівняння переробки кукурудзи на біоетанол достатньо великий ефект має 

ціна на біоетанол в Україні. Адже виробник для задоволення потреб внутрішнього 

ринку в біоетанолі та продукції на його основі буде орієнтуватися на ціни на 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-and-applied-economics/article/dynamic-volatility-spillovers-between-agricultural-and-energy-commodities/14674E917D8CD8D00C7427EAA419D319/core-reader
https://www.bls.gov/opub/btn/volume-8/the-relationship-between-crude-oil-and-export-prices-of-major-agricultural-commodities.htm?view_full
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біоетанол (чим вища ціна на біоетанол, тим більше це стимулюватиме виробника 

до збільшення його виробництва, за умови невисокої ціни на сировину). 

Так як ціна на нафту в 2020 році знизилася, відповідні зміни були внесені у 

модель. Очікувана ціна нафти, заснована на ф’ючерсних ринках, становить 35,61 

дол. США у 2020 році та 37,87 дол. США за барель у 2021 році. За даними МВФ, 

середнє значення цін на нафту марки Brent, Dubai Fateh і West Texas Intermediate у 

2019 році склало 61,39 дол. США за барель. Як відзначається в огляді, очікується, 

що в наступні роки ціни будуть рости у бік 45 дол. США, але залишаться нижче 

середнього рівня 2019 року [191]. 

Результати моделювання показали, що у 2020 році у разі зниження ціни на 

традиційні види палива, ціна на біоетанол знизиться пропорційно на 8,3%, у 

порівнянні з Базовим сценарієм (при усіх незмінних умовах), знизиться на 7,7% 

використання кукурудзи для виробництва біопалива, і, відповідно, зменшиться 

виробництво біопалива з кукурудзи – на 8%. 

Крім того, зниження ціни на традиційне паливо і на біоетанол, вплинуло на 

зниження виробництва біоетанолу і з інших видів біосировини: пшениці, цукрового 

буряка та ін. культур. Загалом обсяги виробництва біоетанолу внаслідок 

вищевказаних змін, за результатами досліджень, зменшаться більше, ніж на 30%. 

А ось на експортній вартості зернових та технічних культур падіння нафти 

позначається сильніше, тому що ріпак і кукурудза прив'язані до біопалива. У 

перерахунку на умовний нафтовий еквівалент виробництво біопалива стає 

невигідним – ціни на кукурудзу, ріпак і соняшник різко підуть вниз. Отже, як тільки 

ціна на нафту почала падати, ціни на сільськогосподарську продукцію також 

почали знижуватися. Тож внаслідок стрімкого падіння цін на нафту варто 

очікувати спаду цін на аграрний експорт. 

Щоб бути конкурентоспроможним, біопаливо повинне хоча б на 5–10% 

коштувати дешевше порівняно із традиційними нафтопродуктами. В умовах 

України ринкова вартість ріпаку для виробництва біодизелю не дає цього здійснити. 

Тому деякі господарства планують самостійно вирощувати ріпак та робити з нього 

олію. Такий шлях досить раціональний, тому що відходи від переробки сировини 
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можна використати для годівлі тварин або як добриво, а гліцерин – у фармакології. 

Проведемо розрахунок вартості виробництва біодизелю з ріпаку та біоетанолу з 

озимої пшениці, кукурудзи та цукрового буряка за умови використання для його 

виробництва сировини власного виробництва, продажу сировини та сировини 

купленої на ринку у 2018/2019 МР (табл. 2.6.) 

Таблиця 2.6 

Розрахунок економічної ефективності виробництва основних культур для 

виробництва біопалива* 
Показник Ріпак Озима пшениця Кукурудза Цукровий буряк 

Урожайність, т/га 2,58 4,34 7,77 47,03 

Собівартість основної продукції, 

грн/т 

7724 3370 2722 785 

Реалізаційна ціна, грн/т 9576,9 4077,1 3684,6 753,7 

Прибуток (збиток) на тонну 

реалізованої продукції, грн/т 

1852,9 707,1 962,6 -31,3 

Рівень рентабельності, % 23,98 20,98 35,36 -3,98 

Примітка.*Власні розрахунки автора на основі даних 2019 р. 

 

Собівартість однієї тонни насіння ріпаку в 2019 році складала 7724 грн, 

озимої пшениці – 3370 грн, зерна кукурудзи – 2722 грн, коренів цукрових буряків – 

785 грн. Переробка продукції на біопаливо потребує затрат коштів в обсягах                    

38-52% від його собівартості [192]. Так, собівартість переробки однієї тонни 

насіння ріпаку на біодизель у 2019 році становила 3290 грн/т; зерна пшениці на 

біоетанол – 2255 грн/т; зерна кукурудзи –1685 грн/т; коренів цукрового буряку на 

біоетанол – 856 грн/т (табл.2.7).  

Порівняльний розрахунок економічної доцільності виробництва біопалива 

зроблено для двох варіантів: при першому варіанті біопаливо виготовляють із 

власної сировини, тобто ціна сировини для біопалива дорівнює її собівартості. При 

другому варіанті сировину для біопалива закуповують за ринковою ціною.  

Отримані результати (табл.2.7) свідчать, що рівень рентабельності найвищий 

у біоетанолу з кукурудзи, отриманого з власної сировини. 
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Таблиця 2.7 

 Рентабельність виробництва біопалива з власної та купленої сировини 
 

Показник 

Для 

виробництва

біодизелю 

Дляя виробництва біоетанолу 

Ріпак Озима 

пшениця 

Кукурудза Цукровий 

буряк 

Початкові умови 

Собівартість переробки сировини 

на біопаливо, грн/т 

3 290  2 255  1 685  856 

Ціна реалізації біопалива, грн/т 23 900  19 500 19 500 19 500 

з власної сировини 

Собівартість сировини, грн/т 7 724 3 370 2 722 785 

Собівартість біопалива, грн/т 19 812 16 992 17 315 18 733 

Прибуток на одну тонну 

біопалива, грн/т 

4 088 2508 2185 667 

Рівень рентабельності, % 52,93 74,42 80,2 85 

з сировини за ринковими цінами 

Собівартість сировини, грн/т 9 576,9 4 077,1 3 684,6 753,7 

Собівартість біопалива, грн/т 24 570,38 19 005 18 815 19377 

Прибуток на одну тонну 

біопалива, грн/т 

-670,38 495 685 123 

Рівень рентабельності, % -7 12,1 18,6 16,3 

Примітка.*Власні розрахунки автора станом на грудень 2019 року [192] 

Водночас при  виробництві і реалізації біоетанолу з власної сировини можна 

отримати більший прибуток порівняно з реалізацією сировини (насіння пшениці, 

кукурудзи коренів цукрового буряку та ріпаку). Найбільшу питому вагу в структурі 

затрат на виробництво біопалива складають витрати на сировину, які, зокрема, для 

біодизеля у першому варіанті досліджень становлять 80%, а в другому варіанті – 

85%; для біоетанолу у першому варіанті: із пшениці – 60%; кукурудзи – 62%, 

цукрового буряку – 48%, а у другому варіанті відповідно з пшениці – 75%; 

кукурудзи – 75%; цукрового буряку – 58%. Із наведених досліджень видно, що у 

разі закупівлі сировини за ринковими цінами біодизель є збитковим і 

нерентабельним. Біоетанол в усіх розглянутих випадках рентабельний. Очевидно, 

що виробництво біодизеля є можливим лише за кооперації підприємств виробників 

сировини та переробних підприємств; створення великих агрохолдингів або 

кластерів, які уособлюють «колективну ефективність», а також у разі будівництва 
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міні-заводів з виробництва біодизеля для власних потреб у рідкому паливі 

виробниками сировини [192].  

У наведених розрахунках не врахована можлива виручка від реалізації 

побічної продукції. Окрім основної продукції, під час виробництва біопалив є 

побічні продукти, які мають теж важливе народногосподарське значення. У 

результаті вирощування та переробки ріпаку й пшениці отримуємо солому, яка 

може бути використана як біопаливо. Спалюючи солому, можна отримати значну 

кількість теплової енергії (17,4 МДж/кг), а також її можна перетворювати на біогаз, 

використовувати як добриво, корм тваринам тощо. На біогаз можна перетворити 

гичку буряку, а також стебла кукурудзи. Значну цінність має макуха ріпакова, якої 

виходить більше ніж 50% від кількості насіння, а також гліцерин, вихід якого 

становить близько 5% від маси насіння. З урахуванням побічної продукції 

ефективність виробництва сільськогосподарської культури на біопаливо зростає 

[192]. В умовах України найбільш ефективною сировиною для виробництва 

біоетанолу є меляса та кукурудза. Отже, на прикладі показників 2019 року, можна 

підсумувати, що якщо виробляти біодизель, ми отримаємо на 2335,1 тис. грн. 

більше прибутку порівняно з реалізацією сировини на внутрішньому ринку.  

Розглянемо динаміку виробництва основних зернових культур, які були 

прийняті до розгляду для дослідження рис. 2.18. (Таблиця Л.3). 

 
Рис. 2.18. Динаміка виробництва зернових культур в Україні за період 2010-

2018 рр. в Україні, тис.т* 

Примітка.* Розроблено автором на основі даних ДССУ [182] 
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Україні для промислового виробництва біоетанолу доцільно залучати 

наступні енергетично привабливі рослини: цукрові буряки, зернові колосові 

(пшениця, жито), кукурудза, картопля та ін.  

Для досягнення 10% обсягу заміщення бензинів біоетанолом в якості 

сировини може бути використано близько 1,2-1,9% від обсягу пшениці та 

кукурудзи, які було експортовано у 2017/2018 МР, при цьому цей обсяг зернових 

можна скоротити у 2 рази у разі використання наявних обсягів меляси. Орієнтовні 

дані щодо виходу біоетанолу після ферментації біомаси представлено в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Вихід біоетанолу залежно від біосировини* 

Сировина Вміст вуглеводнів,% Вихід біоетанолу з 1 т сировини, т 

Жито 62 0,32 

Пшениця 58 0,3 

Картопля 18 0,098 

Кукурудза 60 0,29 

Цукрові буряки 16 0,073 

Деревина 50 0,34 

Примітка.*Розробено автором на основі [12] 

Для виробництва 1 кг біоетанолу необхідно близько 3 кг пшениці або 

кукурудзи та близько 4,5 кг меляси [12]. Тобто, для досягнення 10%-ої норми 

використання біоетанолу, необхідно його виробництво в обсязі 200 тис. т на рік, з 

потребою сировини (пшениця, кукурудза) в обсязі лише 600 тис.т або близько 1% 

від виробництва цих культур, а з використанням наявних обсягів меляси, потреби 

у зернових  можна зменшити вдвічі. Вже на сьогодні потенціал біомаси в Україні, 

придатний для рентабельного виробництва рідкого біопалива та дає підстави 

стверджувати про перспективність цього напрямку. Його використання дає змогу 

щорічно заощаджувати близько 1,2 млрд. м³ природного газу. 

В Україні виробляється близько 600 тис. тонн меляси, що дає можливість 

отримати 170 тис. тонн біоетанолу [193]. Такими обсягами може бути покрита 

внутрішня потреба у біоетанолі, який використовується для виробництва 

сумішевого бензину. Тому, це найкраща сировина з точки зору ціни, доступності 

та можливостей України. У світовій практиці ринок біоетанолу формується на 
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основі використання в основному таких культур як цукрової тростини, цукрових 

буряків та картоплі. У структурі біосировини виробництва біоетанолу в Україні 

провідну частку становлять зернові культури і меляса із цукрових буряків та 

малопомітна – картопля, тому розвиток ринку зернових культур і цукрових буряків 

має виняткове значення для розвитку виробництва біоетанолу. 

У країнах світу виробництво біоетанолу з меляси здійснюється саме на 

цукрових заводах, а не на спеціалізованих мелясних підприємствах. Тому потрібно 

відновлювати таке виробництво і в Україні, тим більше, що оптимальна виробнича 

потужність становить 6-10 тис. т на добу (25 тис. т на рік) [193]. Експлуатація 

біоетанольного цеху неможлива без подальшої переробки мелясної барди на біогаз 

із виробництвом «зеленої» електроенергії або упарювання, адже при викиданні 

непереробленої барди у навколишнє середовище завдається велика шкода екології. 

Виробництво біогазу з барди не менш прибуткове у поєднанні з 

виробництвом біоетанолу, при цьому цілий рік безперервно виробляються 

біодобрива, електроенергія, пара та тепло. Збільшення обсягів виробництва цукру, 

продуктивності цукрових заводів та скорочення обсягів споживання палива 

досягло максимальних темпів. Колосальним резервом розвитку заводів є глибока 

переробка вторинних матеріальних ресурсів – меляси та жому, що при 

правильному підході, виконанні та експлуатації перевершує виробництво цукру у 

плані прибутковості [193]. 

Час роботи цукрового заводу збільшується зі 100 до 365 днів у році, при 

цьому збільшується фондовіддача та прибуток. Переробка меляси на біоетанол 

дозволяє отримати скраплений СО2 та мелясну барду, а її подальша глибока 

переробка на бетаїн та біогаз ще більше оптимізує економіку. Спільна метанізація 

меляси та жому з виробництвом «зеленої» електроенергії і біодобрив завершує 

повний виробничий цикл із чудовими показниками. Біоетанол користується 

стабільно високим попитом і має рентабельність не менше 30% [194]. 

Зараз в Україні найкращим найприбутковішим варіантом для виробника 

біоенергії є повний комплекс промислової переробки – біоетанол, біогаз, бетаїн, 

«зелена» електроенергія. Але ресурс сировини меляси становить лише до 600 тис. 
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т на рік, тобто обсяг ринку виробництва обмежений п'ятьма діючими заводами 

потужністю 10 тис. т/добу [194]. 

В Україні при річному виробництві 2 млн. т цукру обсяг виробництва меляси 

складає 500 тис. т, із них 100 тис. т витрачається на виробництво дріжджів, а решта 

– на спирт та етанол. Із залишків меляси можна виробити 100 тис. т біоетанолу 

[186]. Традиційно в ЄС додатковим джерелом цукровмісної сировини для 

біоетанольних заводів є дифузійний сік і відтік третього продукту. Таким чином, 

кількість сировини подвоюється до еквіваленту 1 млн.т меляси на рік. В Україні 

реальним конкурентом приватних мелясних біоетанольних заводів можуть бути 

тільки приватні біоетанольні заводи, які переробляють зернові відходи (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9  

Аналіз існуючих видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні* 

Сировина Характеристика 

сировини 

Витрати 

сировини,т/т Et 

Вартість 

сировини, (без 

ПДВ), євро/т 

Собівартість 

Et (без ПДВ), 

євро/т 

Сировина 

Суха 

кукурудза 

Крохмаль - 65% 3 120 0,45 Суха 

кукурудза 

Сира 

кукурудза 

Крохмаль - 65% 3 100 0,4 Сира 

кукурудза 

Бій зерна Крохмаль - 60% 3 80 0,35 Бій зерна 

Пшениця Крохмаль - 50% 3,4 150 0,6 Пшениця 

Примітка.*Розроблено автором на основі [186] 

Для виробництва целюлозного етанолу потужністю 50 млн. галонів на рік 

необхідні інвестиції в розмірі 375 млн доларів, у той час як для виробництва 

біоетанолу за традиційною схемою – всього 67 млн. дол. У загальному вигляді 

вартість випуску біопалива 2-го покоління вища на 30-70% [186].   

Розглянемо основні приклади виробництва біоетанолу другого покоління. 

Іспанська компанія Abengoa Bioenergy запустила комплекс з виробництва 

біоетанолу другого покоління в Хьюджетоне (США, штат Канзас) [195]. Проектна 

потужність комплексу становить 95 млн. літрів (25 млн. галонів) біоетанолу в рік. 

В цілому, роботи по проекту тривали протягом десяти років, більша частина з яких 

припала на розробку технології ферментативного гідролізу, яка дозволяє 

переробляти біомасу в зброджувані цукри. Сировина – кукурудзяна солома, а також 
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деякі інші види несільськогосподарської біомаси. Щоденна потреба в сировині – 

907 тонн. 

В даний час компанія продовжує роботу над підвищенням економічної 

ефективності виробництва. За останні чотири роки вартість ферментів в 

перерахунку на спирт впала з $1,85 за галон (близько $0,49 за літр) до $0,5, ціни на 

дріжджові гриби скоротилися на 20%. Поточна собівартість продукції становить 

порядку $2,3 за галон ($0,6 за літр), що поки перевершує собівартість традиційного 

палива. На думку К. Стендлі, в найближчому майбутньому її вдасться знизити до 

$2 за галон ($0,53 за літр) [195]. Лігнін, який залишається в процесі виробництва, 

організатори проекту вирішили застосовувати для виробництва електрики. 

Відпрацьований цукор в подальшому може бути використаний для отримання 

більш маржинальної хімії. Зокрема, Abengoa готує проект по перетворенню цукру 

в н-бутанол і розглядає можливість запуску виробництва бутлів з відновлюваного 

пластика [195]. 

Так, до 2024 року Raízen побудувала один у м. Пірасікаба (Бразилія) та 

планує побудувати ще сім заводів по виробництву етанолу з целюлози. Очікується, 

що нові підрозділи будуть розташовані поруч із заводами першого покоління, 

працюватимуть із максимальною потужністю та вироблятимуть мільярд літрів 

етанолу на рік. З технологією другого покоління субпродукти від традиційного 

виробництва етанолу та цукру, які вже були частково спрямовані на когенерацію 

енергії, стають сировиною для нового покоління біопалива [195]. Під час 

виробництва целюлозного етанолу залишки проходять попередню обробку 

(волокна розбиваються та перетворюються на розчинні цукри). 

 Компанія Raízen використовує спеціальну ферментну технологію, 

розроблену датською компанією Novozymes. На наступному етапі ферментація 

перетворює цукор на етанол, який очищується шляхом перегонки та потім 

надходить на ринок. Склад кінцевого продукту ідентичний етанолу першого 

покоління, відрізняється лише сировиною, що використовується в процесі 

виробництва [195]. 



 

  148  

 

 

За даними компанії RAIZEN основними перевагами такого біопалива є 

використання цукрової тростини та її субпродуктів; можливість збільшити 

виробництво етанолу на 50% без збільшення площі; можливість виробляти 

біопаливо у міжсезоння; зменшення викидів вуглецю під час виробництва [195]. 

Завод із виробництва біоетанолу другого покоління BIOLYFE побудований у 

м.Крешентіно (Італія), використовує інноваційну технологію PROESATM 

(PROduzione di Etanolo da biomasSA - виробництво етанолу з біомаси) у поєднанні 

з ферментами Cellic, виробленими Novozymes. Цукри, присутні у лігноцелюлозній 

біомасі переробляють для одержання спирту, палива та інших хімічних продуктів. 

Таке виробництво має конкурентну ціну та низький рівень викидів вуглецю (на 

90% менше) [195].    

В останні роки досягнуто значного прогресу і в розробці технології 

отримання рідких палив з деревних відходів за допомогою технології швидкого 

піролізу. Отримана в результаті піролізу «біо – нафта» (bio–oil) є цінним хімічним 

продуктом, який надалі може використовуватися для виробництва рідкого палива, 

а також як цінна хімічна сировина. 

До основних видів газоподібного біопалива відносять біогаз – продукт 

анаеробного зброджування органічних відходів, що представляє собою суміш 

метану та вуглекислого газу, та біоводень – водень, отриманий з біомаси 

термохімічними, біохімічними методами або шляхом біофотолізу 

(фоторозкладання води на водень і кисень за участю мікробіологічних систем).  

За статистичними даними щорічно в країнах ЄС в умовах промислової та 

муніципальної діяльності утворюються побутові, промислові та 

сільськогосподарські відходи в обсягах 100 – 120 млн т н. е., з яких сьогодні 

утилізується лише 10 – 15% [112]. Енергетичний вміст: 1 м3 біогазу = прибл.                     

6,5 кВт∙год. Разом з біогазом виробляється цінне органічне паливо. Домінуючим 

напрямом енергетичного використання біогазу є виробництво тепло- та 

електроенергії. За останнє десятиріччя почали інтенсивно впроваджуватися 

проекти виробництва біометану з подальшим закачуванням у мережі природного 

газу. 
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Досліджуваний ринок рідкого моторного біопалива в Україні складається з 

декількох основних продуктів: біоетанолу, КПМА (компонент моторного палива 

альтернативного) та палив моторних альтернативних (ПМА) на його основі і 

біодизелю та альтернативних палив на його основі. Загалом, моторні біопалива – 

паливні органічні сполуки, які виробляються з відновлюваної сировини і широко 

використовуються у світі як замінники традиційних палив або у якості 

компонентів. 

В контексті Директиви 2009/28/ЄС (далі – Директива) термін «біопаливо» 

означає вироблене з біомаси рідке або газоподібне паливо, що використовується 

виключно в якості пального для транспортних засобів [144]. Тому вважатимемо 

термін «моторне біопаливо» тотожнім до визначення «біопалива» в Директиві. Під 

терміном «біорідина» вважаємо рідке паливо з біомаси, що використовується для 

виробництва електричної енергії та/або для опалення/охолодження.  

Враховуючи вищевикладене, «моторні» – для використання в транспортній 

сфері та «немоторні» (біорідини) – для використання в інших ніж транспорт 

сферах. Що ж стосується визначення «паливо моторне сумішеве», то відповідно до 

проекту Закону щодо внесення змін до закону України «Про альтернатині види 

палива» (26.11.2003 р.) «сумішеві види палива» – види палива, отримані в результаті 

використання біопалива як компонента для іншого палива чи при його змішуванні 

з традиційними видами палива у пропорціях, встановлених відповідно до 

державних стандартів, і споживання яких призводить до зменшення обсягів 

забруднення довкілля у порівнянні зі споживанням  аналогічних  традиційних видів 

палива [198]. 

Проект Закону «Про розвиток виробництва та споживання біологічних 

палив» (29.12.2010 р.) визначав «сумішеві палива» – види палива, отримані у 

результаті змішування біопалива (біопалив) з компонентом (компонентами) 

традиційного палива у пропорціях, що встановлюються нормативними 

документами, використання яких забезпечує зменшення забруднення довкілля 

порівняно із споживанням традиційних видів палива [197]. Проект Закону «Про 

розвиток виробництва та споживання біологічних палив» (11.02.2013 р.) «бензини 
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моторні сумішеві» – альтернативні види палива, які отримані в результаті 

змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та/або 

добавками на основі біоетанолу, або іншими біокомпонентами, або із етил-трет-

бутиловим ефіром» [198]. 

Відповідно до Податкового кодексу України «паливо моторне сумішеве» - 

види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової 

сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими 

біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на 

паливо моторне сумішеве [199]. У багатьох країнах, в т. ч. Україні, США суміш 

етанолу з бензином позначають буквою Е. Але якщо в США цифра поряд з буквою 

відображає процентний вміст етанолу (наприклад, Е85 означає суміш з 85% 

етанолу і 15% бензину), то в Україні (наприклад А-95Е) це позначення інформує 

лише про наявність спирту в паливі, а скільки його там – пересічному споживачу 

невідомо. Це є моторне альтернативне паливо. Воно коштує в середньому на одну 

гривню дешевше традиційного, і його частка на ринку постійно зростає. 

Альтернативні палива містять у своєму складі понад 30 % органічних сполук 

(етанол, метанол, вищі спирти), теплота згорання яких значно нижча, аніж теплота 

згорання традиційних бензинів. Відповідно альтернативне паливо внаслідок своїх 

фізичних властивостей при згоранні виділяє на 10 % менше енергії, аніж 

традиційне паливо, що відомо автомобілістам та продавцям палив. Для того, щоб 

дане паливо купувалось споживачами, його вартість має бути нижчою на 10 % і 

більше, аніж вартість традиційних палив.  

Першою в Україні такий бензин почала реалізовувати мережа автозаправних 

комплексів БРСМ-Нафта [200]. На рис. Л.4 наведені АЗС, які реалізовували 

альтернативні сумішеві палива в м. Києві станом на 19.01.2020 року. Зокрема, одна 

з найбільших мереж АЗС WOG випустила нове паливо А-95 есо +, з додаванням 

абсолютизованого біоетанолу. У компанії стверджують, що він випускається в 

заводських умовах, причому на європейському заводі [201]. Треба зазначити, що 

подібна добавка, на відміну від спирту, може зберігатися тільки в спеціальних 

резервуарах, і тільки в умовах профільного виробництва. Власне, це і стало 
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приводом для комплексної перевірки спиртових бензинів, яку провели у 

столичному Інституті споживчих експертиз. Поки що вибір такого бензину не 

особливо великий – спиртове паливо експерти знайшли у чотирьох мережах АЗС 

WOG, БРСМ-Нафта, КЛО, АЗС «Motto» та Авіас [202]. Основні характеристики 

наведені на рис. Л.5-Л.7 і є наступними: 

1. Величина об’ємної частки біоетанолу, яка і обумовлює основні 

властивості спиртового палива. Треба зазначити, що спиртове паливо поділяється 

на дві категорії – автобензин з вмістом біоетанолу не менше 30% відноситься до 

альтернативних палив, якщо біоетанолу менше 30% – не є альтернативним, а 

відносяться до спиртових за марками Е5, Е7, Е10 (згідно з Технічним регламентом), 

і ці марки бензинів не можна плутати з альтернативними паливами – вони 

випускаються за різними нормативними документами [202]. За підсумками 

лабораторних випробувань у WOG, БРСМ-Нафта і КЛО етанол був визначений 

приблизно 36 %, що відносить ці палива до альтернативних. А от бензин від Авіас 

показав результат 26% вмісту спирту. Необхідно зазначити, що паливо з таким 

вмістом не відповідає вимогам Технічного регламенту – допускається вміст 

біоетанолу з 1 січня 2016 року до 7 % (Е7), з 1 січня 2018 року до 10% (Е10). Згідно 

із Законом про альтернативні види палива, альтернативні палива повинні містити 

біоетанолу не менше 30%, решта не є альтернативними [175].  

E10 можна використовувати приблизно в 90% усіх бензинових автомобілів, 

що експлуатуються в Європі, і 99,7% бензинових автомобілів, випущених із 2010 

року. Зараз E10 становить 32% від обсягів продажу бензину у Франції і 63% – у 

Фінляндії. У 2016 році його частка на ринку бензину в Німеччині склала 12,6%. У 

країнах, де є E10, він лише на декілька центів дешевший від E5 та немає істотної 

різниці у витраті палива між класами бензину E10 і E5 [202]. 

2. Октанове число – показник, який характеризує стійкість палива до 

детонації – передчасного згорання бензину в камері згоряння. Детонація шкідлива 

для мотора через передчасний знос двигуна. Октанове число вимірювали 

дослідницьким методом. Всі зразки показали неабиякий запас міцності. Октанове 

число варіювалося від 96,6 одиниць: у WOG до 97,2 у БРСМ-нафта. А ось у Авіас 
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октан досяг значення 98,8 одиниць. Це нестандартне значення, яке може навіть 

завдати шкоди автомобілю. Такий надто високий показник зумовлений високим 

октановим числом самого спирту [202]. 

3. Вміст бензолу та ароматичних вуглеводнів – це речовини, які можуть 

завдати шкоди паливній системі і призвести до її передчасного зносу. Крім того, не 

випаровуючись цілком, бензол змиває масляну плівку в моторі, що призводить до 

підвищеного зносу циліндрів двигуна та завдають шкоди навколишньому 

середовищу. Однак без ароматичних вуглеводнів неможливо виробляти якісний 

бензин, оскільки ароматика – це продукти вторинної переробки нафти, які дають 

високооктановий компонент. Без них неможливо зробити високооктановий бензин. 

Негативні сторони – це негативний вплив на навколишнє середовище, тому вміст 

цих компонентів обмежують у нормативних документах. В альтернативних 

бензинах за рахунок 30 % вмісту біоетанолу, вміст ароматичних вуглеводнів можна 

скоротити, так як спирт має більше октанове число [202].  

Спиртові бензини виробляються за ТУ, тому виробник сам визначає граничні 

кількості цих речовин, наприклад, того ж бензолу. Наприклад у КЛО – 4 %. Тому 

оцінювали за фактичним вмістом, з урахуванням вимог ДСТУ для поліпшеного «А-

95», який не допускає вміст бензолу більше 1 %. Практична відсутність шкідливих 

речовин (0,3 % бензолу і 10 % ароматики) виявилося в «заводському» паливі 95 есо 

+ від мережі WOG і (1 % бензолу і 15 % ароматики) в А95 Е Преміум + від мережі 

БРСМ-Нафта. Такі показники дійсно підтверджують європейське походження 

цього бензину. Найгірші показники були виявлені у зразку спиртового бензину 

Авіас – вміст ароматики (22,1 %), бензолу – 6% [202]. 

4. Одним з найважливіших експлуатаційних показників спиртового палива є 

корозійна активність. Справа в тому, що спирт є сильним розчинником і роз’їдає 

гумові і пластикові деталі паливної системи. Щоб цього уникнути, до складу 

біопалива потрібно вводити спеціальну присадку, що підвищує значення 

кислотного параметра pH. В цілому, цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць. 

В результаті дослідження найвище значення (7,4 одиниці) було виявлено в пробі 

палива 95 есо + від мережі WOG, друге місце зайняла мережа БРСМ-Нафта                     
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(7,3 одиниці). Такі показники підтверджують те, що за своїм антикорозійним 

властивостям спиртовий бензин практично не відрізняється від звичайного бензину 

і є нешкідливим для гумотехнічних деталей двигуна [202]. 

За результатами проведеного дослідження постали наступні запитання. Чи 

можна заправлятися «спиртовим» бензином без ризику для власного автомобіля? 

Експерти дають однозначну відповідь – так. І той факт, що подібне паливо 

з’явилося у флагмана вітчизняного ринку, говорить про те, що потенціал 

величезний, а конкуренція в даному сегменті буде тільки посилюватися. У будь-

якому разі, дуже тішить той факт, що у великих мереж, таких як БРСМ-Нафта і 

КЛО, які давно продають подібне паливо, немає проблем з якістю. Ну а що 

стосується нового пального від WOG, то дослідження показало, що межі 

досконалості немає. Вироблене на нафтохімічному виробництві з відповідною 

технологією, таке паливо буде задавати нові акценти якості [202]. 

Основними вимогами стандартів ЄС на моторні палива є: стандарт на 

дизельне пальне EN 590, відповідно до якого допускається додавати не більш 7% 

(v/v) біодизеля (який за свома характеристиками має відповідати вимогам 

стандарту EN 14214) [203], та стандарт на бензин EN 228, відповідно до якого 

допускається додавати не більш 10% (v/v) біоетанолу (який за своїми 

характеристиками має відповідати вимогам стандарту EN 15376) [204].  

В Україні є чинними та діють (з 01.01.2008 року) національні стандарти 

ДСТУ 4839-2007 (на автомобільні бензини підвищеної якості) [205] та ДСТУ 4840-

2007 (на дизельне паливо підвищеної якості) [208]. Ці стандарти гармонізовані із 

застарілими версіями європейських стандартів EN 228 та EN 590 [204, 203]. Так 

ДСТУ 4839-2007 (бензини) – передбачає вміст етанолу не більше 5%, а ДСТУ 4840-

2007 (дизельне пальне) – взагалі не передбачало вміст FAME. На зміну останнього 

з'явився ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро [207].  

Технічні умови, затверджені наказом від 28.05.2015 № 45 «Про прийняття 

нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та 

європейськими нормативними документами, національних стандартів України, 

скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в 
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Україні», який визначає вміст (об’ємної частки) метилових/етилових естерів 

жирних кислот в паливі, а отже і його різновиди (В0 – у разі їх відсутності; В5 – не 

більше ніж 5 %; В7 – понад 5 % та не більше ніж 7 %) [208]. Для біоетанолу символ 

визначення вмісту біоетанолу: Е5 (не більше ніж 5 %), Е7 (понад 5 % та не більше 

ніж 7 %), Е10 (понад 7 % та не більше ніж 10 %) [208]. 

Варто відзначити, що з 01.07.2023 року запропоновано включення бензину 

А98 до переліку палив, які підлягають додаванню обов’язкової частки 

біокомпонентів у бензинах до 7% (об’ємних). За інформацією Технічного комітету 

стандартизації ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» 

Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), використання 

бензинів марок Е5, E7 та Е10 (тобто з вмістом біоетанолу 5%, 7% та 10% 

відповідно), у тому числі бензину А-98, передбачено: Технічним регламентом щодо 

вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив 

(затверджений постановою КМУ № 927 від 01.08.2013) [209]; європейським 

стандартом на автомобільні палива Gasoline EN 228 [204]; ДСТУ 7687:2015 

«Бензини автомобільні євро. Технічні умови» [210]. З огляду на зазначене, 

використання бензину А-98 з вмістом біоетанолу  5% та 7% є безпечним для 

автомобілів, які розраховані на використання бензину А-98. Крім того, старі 

автомобілі (типу жигулі) можуть експлуатуватись на  бензинах марок А-92 з 

вмістом біоетанолу 5% та 7%, які не містять інших оксигенатів, крім біоетанолу. 

ПрАТ «Українська технологічна компанія», яка спеціалізується на 

будівництві біоетанольних заводів, ствердужує, що 90% усіх бензинів, що 

виробляються в Україні або імпортуються на її територію, містять метанольні 

оксигенати нафтового походження, зокрема, близько 10-12% метил-третбутиловий 

ефіру (далі – МТБЕ). На відміну від малотоксичних оксигенатів на основі 

біоетанолу, метилові оксигенати виробляються на основі ряду побічних продуктів 

переробки нафти, які мають токсичний характер і після спалювання бензину 

накопичуються в ґрунті і рослинах, при спалюванні викликають корозійні процеси 

в двигунах та мають на 30 % більшу кількість викидів парникових газів, ніж при 
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використанні бензинів з додаванням присадок на основі біоетанолу. 

Враховуючи вищевказане, від застосування МТБЕ відмовились США, 

Канада та деякі країнах Європи, зокрема, Іспанія, Португалія, Франція, Фінляндія, 

Польща, Словаччина, Швейцарія та інші. За даними виробників та імпортерів 

автомобільних бензинів, вартість метанолу на ринку нафтопродуктів, з якого потім 

виробляють МТБЕ – 12 500 грн/т, а вартість біоетанолу, з якого потім виробляють 

етил трет-бутиловий етер (ЕТБЕ) – 19 000 грн/т, тобто в 1,5 рази дорожче. 

З огляду на зазначене, одним з головних бар’єрів використання більш 

екологічного біоетанолу в бензинах є саме економічний чинник, а не так звана 

шкода для двигунів. Потенційний річний попит біоетанолу в Україні складає 200 

тис.т/рік, реальний – 58 тис.т /рік (2019 р.), який забезпечується виключно 

наявністю ПМА. Біоетанол та паливні компоненти з вмістом біоетанолу не менше 

99,7 % в Україні виробляються у незначних обсягах [184].  

Основними виробниками біоетанолу є підприємства, що базуються на основі 

ДП «Укрспирт», пріоритетними завдання якого є запровадження 

енергозберігаючих технологій, використання альтернативних видів палива, 

відновлюваних джерел енергії і сировини в усіх технологічних процесах. До того 

ж, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України (далі – Міністерство) загальна встановлена потужність дочірніх 

підприємств ДП «Укрспирт» складає 111,4 тис. т/рік.   

Обсяг виробництва біоетанолу та компонентів моторного палива 

альтернативного, вироблених ДП «Укрспирт», у 2015-2018 рр., наведені у табл. 

2.10. За даними Міністерства в 2018 році в Україні вироблено лише 22,6 тис. т. 

біоетанолу, а в 2019 р – 0 тис. т. [211]. 

Ліцензію на виробництво біоетанолу мають  ДП «Зарубинський спиртовий 

завод», ТОВ «Агат-А», ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія»,                                           

ДП «Тростянецький спиртзавод», ПП «Нітробос» [186]. 

У 2015 році виробництво здійснювалось на 4-х державних підприємтвах 

концерну «Укрспирт» (Зарубинський, Івашківський, Гайсинський та 

Червоненський спиртзаводи) та Хоростківським МПД ДП «Укрспирт» та 
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Попівським експериментальним заводом [186]. 

Таблиця 2.10 

Обсяг виробництва біоетанолу/КПМА у 2015-2018 рр.* 

 

Назва 

підприємства 

 

Область 
 

Встанов

лена 

потужніс

ть 

Обсяг виробництва, т Коефіцієнт 

використання 

потужностей, % 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Барський с/к Вінницька 16 800         

Зарубинський 

с/з 

Тернопільсь

ка 

14 220 5 471 5 335 5 471 16995 39 38 38 119 

Івашківський 

с/з 

Харківська 11 610 2 074 0 2074  18  18  

Наумівський 

с/з 

Сумська 9 600         

Гайсинський 

с/з 

Вінницька 16 800 18 684 3 155 18684 5413 52 8,7 111 32 

Лохвицький 

с/к 

Полтавська 14 400         

Червоненськи

й ЗПТ 

Житомирськ

а 

7 000 1 859 0 1 859  27  27  

Хоростківське 

МПД 

Тернопільсь

ка 

27840 482 0 482  0,7  2  

Попівський 

експеримента

льний завод 

Сумська 7320 26  26 196 0,4  0  

ТДВ 

«Узинський 

цукровий 

комбінат» 

Київська 7200         

Всього  132 470 28 596 8 490 28 596 22604     

Примітка.*Узагальнено автором на основі даних [211]  

Обладнання для виробництва біоетанолу було встановлено на 7 державних 

спиртових заводах (ДП Барський СК, ДП Гайсинський с/з, ДП Зарубинський с/з, 

ДП Наумівський с/з, ДП Червоненський ЗПТ, ДП Лохвинський СК, ДП 

Івашківський с/з) та Хоростківському МПД ДП «Укрспирт», загальна потужність 

яких з виробництва біоетанолу становили 18,9 млн.дал [186]. 

За даними ДП «Укрспирт» у 2016 році обсяг виробленого біоетанолу 

державними спиртовими заводами склав лише 1071,2 тис. дал, компонентів 

моторного палива (КПМА) – 686,2 тис. дал. Обсяг реалізації КПМА у 2016 році 

склав 448,8 тис. дал, що на 3,3 % менше проти 2015 року (464,0 тис. дал). За                         



 

  157  

 

 

9 місяців 2017 року вироблено біоетанолу 477,6 тис. дал, КПМА – 86,8 тис. дал. 

[212, C.56]. Динаміка виробництва біоетанолу та КПМА підприємствами 

ДП «Укрспирт» за період з 2010 року по 9 місяців 2017 року наведені на рис. 2.19. 

Рис. 2.19. Динаміка виробництва біоетанолу та КПМА за період з 2010 року 

по 9 місяців 2017 рр.* 

Примітка. *Розроблено автором на основі [212, C.56] 
 

Наразі ліцензію на виробництво етилового спирту (у т.ч. біоетанолу) мають 

22 суб’єкти господарювання [186]. Ліцензії видаються державною фіскальною 

службою. Це переважно підприємства спиртової, цукрової та нафтопереробної 

галузі, що поєднують виробництво біопалива з основним бізнес-напрямом, а саме:                           

ДП «Зарубинський спиртовий завод» (Тернопільська обл.), ДП «Тростянецький 

спиртовий завод» (Вінницька обл.), ДП «Укрспирт», ПАТ «Укртатнафта»,                        

ПП «Біотурбо» (Полтавська обл.), ПП «Вікінг» (Житомирська обл.),                                     

ПП «Мактурбо» (Полтавська обл.), ТОВ «Алекспром» (Дніпропетровська обл.), 

ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» (Київська обл.), ТОВ «Вдала» (Кіровоградська обл.),                  

ТОВ «Грейн Ойл Інвест» (Сумська обл.), ТОВ «Євро Альянс Оіл»,                                      

ТОВ «Нафтотрейд-2015» (Полтавська обл.), ТОВ «Парфуми» (Житомирська обл.), 

ТОВ «Ресурс Трейд 2017» (Полтавська обл.), ТОВ «Синтезгруп» (Львівська обл.). 

Діючі спиртові заводи наведено у Додатку У. Шість із них працюють досить 

успішно – Зарубинський, Гайсинський спиртзаводи (припадає більше ніж 60% від 

усього виробництва), приватні заводи Екоенергія та Фазор, а також Узинський і 

Гнідавський цукрові заводи. У 2018 році вони виробили 80 тис. т біоетанолу, який 

який був використаний для виробництва альтернативного палива [186].  

Зниження виробництва біоетанолу та альтернативного палива на його основі 
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пов'язано з встановленням у серпні 2014 році акцизу на альтернативне паливо в 

розмірі 99 євро/т, що становить 49 % від акцизу на бензин А-95. Як наслідок, 

виробництво альтернативного бензину у 2014 році становило 68 тис. т, або 43%, 

порівняно з 2013 роком (160 тис.т) та станом на 2016 рік виробляти продукцію 

залишились лише 2 заводи: Гайсинський спиртзавод та Зарубинський спиртзавод, 

коефіцієнт використання потужностей склав – 5,7 %. При цьому коефіцієнт 

використання потужностей ДП «Укрспирт» склав у 2018 році лише близько 20%, а 

у 2019 році – 0%. Зокрема, це обумовлено відсутністю ринку збуту продукції  [186].  

Фактично ринок альтернативного палива використовує біоетанол у різних 

видах безакцизних кисневмісних добавок – розчинник, сольвент, оксор тощо. 

Очікуваний попит на ринку України складе більше 300 тис. т біоетанолу при 5% 

добавці в бензин. При збільшенні вмісту біоетанолу до 7% попит очікується на 

рівні 450  тис. т разом з альтернативним паливом. Варто відзначити, що ліцензію 

на імпорт біоетанолу має лише ДП «Укрспирт». Домішувати біологічний 

компонент палива мають право лише підприємства, визначені Кабінетом Міністрів 

України.  

Наразі це ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», 

ВАТ «Херсоннафтопереробка»,Шебелинське ВПГКН АТ «Укргазвидобування», 

ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ). Навіть при тому, що станом на червень 

2019 року працювали лише два останніх підприємства, а фактично домішує 

біологічний компонент лише Кременчуцький НПЗ (та продає отриманий продукт 

на АЗС «Авіас»), цей перелік є надзвичайно обмеженим та перешкоджає 

формуванню реальної інфраструктури з домішування біологічного компонента 

палива та формуванню ринку біопалива як такого. Отже, має бути або розширений 

перелік підприємств, що можуть домішувати біологічний компонент палива 

(шляхом внесення змін до статті 4 Закону України «Про підприємництво» від 

07.02.1991 № 698-XII) [213], або скасоване положення про те, що Кабінет Міністрів 

України (далі – КМУ) має визначати перелік підприємств, що мають право 

домішування (для цього необхідно скасувати Постанову КМУ від 05.12.2007 

№1375) [214].  На рис. Л.8 наведені діючі спиртові заводи, що виробляють 
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біоетанол та продукцію на його основі.  

В результаті проведених аналітичних досліджень та аналізу, було виявлено, що 

статистичні дані по рідкому біопаливу різняться в різних джерелах. Це, в першу 

чергу, пов'язано з обліком біоетанолу та компонентів на його основі, який 

ускладнений тим, що підприємства щодо обсягів виробленої та реалізованої 

продукції не зобов'язані звітувати Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості України. Крім того, існує невідповідність кодів ЄС і України. Іншою 

проблемою є те, що експорт біоетанолу ускладнений через невідповідність кодів 

виробництва та кодів експорту [184]. Ті, та інші проблемні питання впливають на 

виробництво та облік рідкого біопалива в Україні і більш детально відображені в 

підрозділі 2.3. 

За даними Державної служби статистики України за період 2011-2019 рр. 

простежується різке коливання виробництва біоетанолу: з 9,73 тис. т у 2011 році до 

66 тис. т у 2013 році виробництво біоетанолу зросло майже у 7 разів, однак у 2018 

році виробництво біоетанолу знизилося у 16,5 рази у порівнянні з 2013 роком (табл. 

2.11) [145]. 

Таблиця 2.11  

Обсяг виробництва біоетанолу в Україні, тис. т.* 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Виробництво 

біоетанолу, тис.т. 

9,73 60 66 26 16 6 21 4 70 

Імпорт, тис.т.    38 46 58 54 56 70 

Експорт, тис.т.     9 6 4 4 7 

Кінцеве споживання, 

тис.т. 

9,73 60 66 64 53 58 71 56 133 

Примітка.*Узагальнено автором за даними [145] 
 

Крім того, однією з причин зменшення виробництва рідкого біопалива та 

технічного спирту є відсутність стимулюючої політики держави по відношенню до 

застосовуваних альтернативних видів палива, недосконалість нормативно-

правового забезпечення та податкової політики держави, невиконання вже 

прийнятих рішень, недостатній рівень інформування суб'єктів ринку про існуючі 
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можливості у цій сфері. У той час як потужності з виробництва спирту завантажені 

лише на 25 %.  

Щодо виробництва біодизеля, то, слід констатувати, що біодизель на 

сьогодні, в Україні в промислових масштабах не виробляється. Основною 

причиною цього є встановлення у 2014 році ставки акцизу на біодизель у тому ж 

розмірі, що й акциз на дизельне пальне. У 2007 році в Одеській області компанія 

«Біодизель Бессарабії» відкрила завод з виробництва біодизеля потужністю                     

7 тис. т на рік та завод потужністю 10 тис. т біодизеля на рік у Херсонській області 

у 2007 році [185, С.84]. Вартість традиційного біодизельного палива з ріпаку в 

Європі становить близько 1 дол. США за літр дизельного еквівалента, а за деякими 

оцінками – ще нижче (0,7 дол. США за літр дизельного еквівалента), оскільки 

економіка біодизельного виробництва залежить від багатьох факторів, включаючи 

реалізацію на ринку побічних продуктів. Найдешевше біодизельне паливо 

виробляється з жирів тваринного походження: його вартість складає близько 0,5 

дол. США за літр [215]. 

Загалом в Україні побудовано 14 великих біодизельних заводів загальною 

потужністю 300 тис. т на рік, проте ці заводи фактично простоюють, однак працює 

близько 50 менших підприємств, які здатні виробляти до 25 тис.т біодизелю 

щорічно. Біодизель часто виробляється індивідуальними фермерськими 

господарствами та продається компаніям нафтової галузі (наприклад, такі закупівлі 

здійснює ТОВ «Агро-Нафта» [186]. 

До 2014 року найбільшими його виробниками були «Оріана-Галев»                   

(м. Калуш; сировина – ріпак), «Лібер» (м. Херсон – сировина – ріпак), «Стирол»             

(м. Горлівка; сировина – насіння соняшника). У фермерських господарствах країни 

було збудовано 300 установок з виробництва біодизеля загальною потужністю 

близько 500 тис. т на рік, які використовували його для власних потреб. Останнім 

великим проектом став запуск у 2014 році у Симбірському районі Львівської 

області заводу потужністю 28 тис. л біодизеля на добу. Зважаючи на 

неприбутковість виробництва біодизеля, низка підприємств перепрофілювалися на 

виробництво хімічної продукції зі схожими властивостями (олії для фарб тощо) 
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[185, С.84]. 

Найбільш доцільно виробництво дизельного біопалива організовувати в 

господарствах, які виробляють насіння ріпаку, соняшнику, сої мають склад 

паливно-мастильних матеріалів із заправною станцією, яка виконана із 

дотриманням вимог охорони праці та техніки безпеки. Це обумовлено тим, що при 

виробництві дизельного біопалива безпосередньо в господарстві зменшуються 

витрати на транспортування зерна ріпаку, а шрот ріпаку можна використати в 

якості білкової добавки до кормів у тваринництві. Виробництво олійних культур 

займає одну із лідируючих позицій в структурі виробництва продукції 

рослинництва і взагалі всього сільськогосподарського виробництва України. В 

структурі валової продукції сільського господарства на дані культури в середньому 

припадає до 35 % від загального обсягу виробництва у всіх категоріях господарств. 

Для сільськогосподарських підприємств, головних виробників даної продукції, 

частка олійних культур досягає 60 %.  

Для аналізу та моделювання ринку біоетанолу та альтернативних палив на 

його основі були використані дані Української асоціації виробників 

альтернативних транспортних палив «Укрбіопаливо», які наведені в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Баланс моторного палива альтернативного та біоетанолу в Україні, тис.т.* 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Виробництво 2,66 22,79 49,99 98,90 31,89 36,14 13,88 21 71,4 57,7 

Імпорт 0 0 0,63 0 38 46 58 54 56 0 

Експорт 0,34 0,82 0 1,09 5,89 29,14 13,88 -4 4 0 

Кінцеве 

споживання 

2,32 21,97 50,62 97,81 64 53 58 71 123,4 57,7 

Примітка.*Розроблено автором на основі [212, C.56] 
 

З проведеного аналізу встановлено, найбільший об'єм виробництва та 

споживання, спостерігався у 2013 році до введення акцизу на паливо моторне 

альтернативне та біодизель (рис. 2.20).  
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Рис.2.20. Динаміка виробництва та кінцевого споживання біоетанолу та 

альтернативного палива на його основі в Україні за період з 2010 по 2019 рр.* 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

Відповідно до Податкового Кодексу України ставка акцизу на бензини 

моторні із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу становить 213,5 євро за 1000 л 

(як і на інші бензини), а ставка акцизу на паливо моторне альтернативне (тобто 

паливо з вмістом кисневмісного компоненту не менше 30 %) становить 162 євро за 

1000 л. Ставка акцизу на біодизель та його суміші (що не містять або містять менш 

як 70 мас. % нафтопродуктів) становить 106 євро за 1000 л, а на газойль – 139,5 

євро за 1000 л [199].  

Змоделювавши за допомогою моделі AGMEMOD розвиток ринку рідкого 

біопалива до 2030 року, за умови збереження економічних та політичних умов 

станом на 2019 рік, встановлено, що споживання рідкого біопалива зросте майже 

на 52%, виробництво – на 45%, що є достатньо хорошим показником зростання 

ринку (рис.2.21). 

Враховуючи вищенаведене, підкреслимо основні результати регулювання 

державної політики України (збільшення частки ВДЕ в структурі енергетичного 

споживання транспортного сектору та захист навколишнього середовища)  у сфері 

ринку біопалив: менше 1% енергоспоживання транспорту задовольняється 

альтернативним паливом; тільки 5 підприємств мають право виробляти бензини 

Е5, Е7, Е10; державна підтримка – недостатня для зростання галузі; тільки                       

ДП «Укрспирт» може експортувати біоетанол та здійснювати оптову торгівлю ним; 

2.7
22.8

50.0

98.9

31.9 36.1
13.9 21.0

71.4 57.7

2.3

22.0

50.6

97.8

64.0 53.0
58.0

71.0

123.4

57.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Виробництво, тис.т Кінцеве споживання, тис.т



 

  163  

 

 

сумнівна якість моторних палив; неможливо оцінити рівень скорочення викидів 

внаслідок використання моторних біопалив. 
 

 

Рис.2.21. Динаміка виробництва та кінцевого споживання біоетанолу та 

продукції на його основі в Україні до 2030 рр.* 

Примітка.*Розроблено автором 
 

Україна відчуває чималу залежність від імпорту нафти і нафтопродуктів. 

Натомість використовуючи потенціал аграрного сектору, країна може 

стимулювати виробництво та споживання рідких біопалив. Заміщуючи імпортовані 

нафтопродукти хоча б на 10 % власним біопаливом, ми залишатимемо в економіці 

країни значні суми коштів – понад 400 млн. дол. в рік. Основні проблемні питання 

у сфері альтернативних моторних біопалив та шляхи їх вирішення, наведені у 

Таблиці Л.9. 

Підсумовуючи, варто виділити можливі подальші заходи для активізації 

ринку моторного біопаливо в Україні та вирішення вищевказаних проблем з 

розвитку галузі, а саме: 

- одним з головних інструментів підтримки розвитку біоетанольного та 

біодизельного сектору є пільга по оподаткуванню біоетанолу та біодизелю як 

підакцизного товару; 

- надання фінансових преференцій продавцям традиційних нафтопродуктів з 

метою формування інфраструктури для домішування біологічного компонента 

палива протягом визначеного періоду часу, після чого передбачення системи 
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санкцій за відсутність такої інфраструктури; 

- уведення контролю за виконанням положень закону та системи штрафів для 

продавців нафтопродуктів, оскільки відсутність контролю та покарання в реаліях 

України означає відсутність виконання положень закону; 

- ухвалення критеріїв сталості моторного біопального; 

- проведення широких інформаційних кампаній щодо популяризації біопального та 

стимулювання попиту на нього; 

- налагодження системи обліку та контролю виробництва біодизеля в Україні.  

- фінансові стимули для переведення транспортних засобів на використання 

великих обсягів палива з відновлюваних джерел; 

- зниження вартості паркування для автомобілів, маркованих щодо використання 

великих обсягів біопального, на комунальних парковках; 

- надання дозволу для автомобілів, маркованих щодо використання великих обсягів 

біопального, використовувати дорожню смугу, призначену для громадського 

транспорту (що вимагатиму внесення змін до чинних правил дорожнього руху, а 

також унеможливлення зловживань цим винятком водіями, які не використовують 

моторне біопаливо);  

- забезпечення гарантій виведення прибутку від виробництва моторного 

біопального (у випадку його наявності) за межі України, що може бути одним із 

факторів, котрий допоможе залучити іноземні інвестиції; 

- сприяння переоснащенню наявних цукрових заводів, перш за все для зниження 

енергоємності виробничих процесів; 

- стимулювання ввезення до України двигунів внутрішнього згоряння, що можуть 

працювати на сумішевих бензинах з вмістом біологічного компонента понад 10%; 

- компенсація вартості переобладнання транспортного засобу для використання           

збільшеного вмісту біопального; 

- максимальне стимулювання продажів на ринку моторного біопального з високим 

вмістом біологічного компонента (Е85). 
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Висновки до розділу 2 

Україна, яка має унікальний потенціал біомаси, не випадкаво називають 

«зеленим» Кувейтом, а її ринок відновлюваної енергетики – одним із найбільш 

привабливих у світі для енергозаміщення викопних видів палива. За даними 

Біоенергетичної організації України енергетичний потенціал біомаси в Україні 

станом на 2018 рік склав 23 млн. т н. е. Основними складовими потенціалу є 

первинні відходи аграрного виробництва (солома, відходи виробництва кукурудзи 

на зерно і соняшника) та енергетичні культури, вирощування яких у промислових 

масштабах активно розвивається в країні останніми роками. У 2018 році 

економічний потенціал цих видів біомаси, доступний для виробництва енергії 

складав майже 10,14 млн. т н.е., що становило близько 44% загального потенціалу 

біомаси. У даному контексті, очевидні величезні потенційні можливості України, 

проте на разі цей потенціал задіяний лише на 2 – 4 % і залишається значним чином 

невикористаним через відсутність інвестицій у сучасні технології вирощування та 

переробки біомаси. 

Існуючий потенціал дозволяє розвивати в Україні виробництво таких 

основних видів біопалива як: рідких видів моторного палива (біодизелю та 

біоетанолу), біогазу від переробки відходів сільськогосподарського виробництва та 

інших органічних відходів, біомаси для одержання тепла. Цьому сприяють вільні 

площі під вирощування зернових, олійних та спеціальних «енергетичних» культур, 

науковий, технічний та кадровий потенціал для виробництва біопалив, зростаюча 

внутрішня потреба в моторному біопаливі, великий експортний ринок.  

Варто відзначити, що енергетику України, її стан та перспективи неможливо 

розглядати окремо від загальносвітових тенденцій на відповідних ринках. Так, у 

2018 році у світі був відносно стабільний ринок відновлюваної енергії і було додано 

181 ГВт відновлюваної енергії. Що стосується біоенергетики, то вона була 

найбільшим джерелом ВДЕ в світі, забезпечуючи майже 13% від загального обсягу. 

У світі основними лідерами з виробництва та споживання біоенергії, які ввійшли в 

п'ятірку лідерів у 2018 році стали: Китай, Сполучені Штати Америки, Бразилія, 

Індія, Японія, Австралія. Згідно з Рішенням Ради Міністрів Енергетичного 



 

  166  

 

 

Співтовариства Україна взяла на себе зобов’язання до 2020 року довести рівень 

енергії, виробленої з поновлюваних джерел енергії в загальній структурі 

енергоспоживання країни до 11%, що дозволить до 2020 року зменшити 

використання традиційних первинних енергоресурсів в обсязі 8,6 млн т н.е. (9,2 

млрд. м3 природного газу), а в транспортному секторі до 10%. 

Відповідно до проведених досліджень щодо розвитку біоенергетики, то 

результати вказують на поступовий розвиток сектору біоенергетики України, яка 

продовжує впевнено зростати. Так, у 2018 році енергія біопалива та відходів 

складала вже 3195 тис. т н.е. (на 6,7 % більше дпр.). Частка постачання енергії від 

ВДЕ у ЗППЕ у 2018 році склала 4,6 % (4,4 % у 2017 році). Такий темп зростання 

відповідає європейським показникам річного росту сектору ВДЕ.  

Враховуючи зобов’язання, які взяла на себе Україна із вступом до 

Енергетичного Співтовариства, відповідно до НПДВЕ загальний очікуваний 

внесок біоетанолу/етилтретбутилового ефіру, виробленого з біоетанолу, для 

досягнення обов’язкових індикативних цілей щодо їх споживання на транспорті на 

2020 рік заплановано в обсязі 503 тис. т, біодизелю – 79 тис. т (загалом 580 тис. т). 

В Україні потенційний річний попит біоетанолу складає 200 тис.т/рік, реальний – 

58 тис.т /рік (2019 р.), який забезпечується виключно наявністю ПМА, а біоетанол 

та паливні компоненти з вмістом біоетанолу не менше 99,7 % в Україні 

виробляються у незначних обсягах.  

В результаті аналізу проведених аналітичних досліджень, було виявлено, що 

на сьогодні відсутня достовірна та в достатньому обсязі інформація щодо обсягів 

та якісних показників біопалива, що виробляється, імпортується, експортується та 

реалізується в Україні. Отже, держава не отримує сигнали, на підставі яких можна 

було б зробити висновки щодо необхідності коригування державної політики на 

цьому ринку з метою досягнення задекларованих цілей. Так, в загальному доступі 

відсутня актуальна інформація щодо потужностей з виробництва біоетанолу та 

біодизелю, не оновлюється звітність щодо обсягу викидів в атмосферу 

пересувними джерелами, відсутня інформація щодо обсягів державної підтримки, 

що надавалась з метою розвитку біопаливної галузі. 
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Основними пріоритетами для покращення нормативно-правової бази 

біоенергетики є: впровадження системи електронної торгівлі біопаливами; 

впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання; 

розробка механізму стимулювання електрогенеруючих потужностей на біомасі, 

біогазі і біометані для роботи на ринку балансуючих потужностей; розробка 

механізму стимулювання вирощування і використання енергетичних культур в 

Україні; розробка механізму стимулювання виробництва і використання рідких 

біопалив і біогазу на транспорті в Україні. Ті, та інші проблемні питання впливають 

на виробництво та облік рідкого біопалива в Україні і будуть більш детально 

розглянуті в розділі III. 
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РОЗДІЛ III 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ                                                                                                                   

 

3.1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування та 

розвитку ринку біопалива в Україні 

 

Все більше країн у світі декларує свою зацікавленість у виробництві палива 

з відновлюваних ресурсів та у більшості з них виробництво біопалива здійснюється 

у промисловому масштабі. Високі темпи росту виробництва біопалив в цих країнах 

(наприклад, найбільших виробниках біопалив – США, Бразилія, Канада, Німеччина 

та ін.) – це результат продуманої всебічно виваженої державної політики щодо 

правового, економічного, екологічного та організаційного забезпечення 

виробників сировинних ресурсів, біопалив і їхніх споживачів. 

Відповідно до неоінституціального підходу системними інститутами 

регулювання ринку є інститут стандартизації та сертифікації, ліцензування, 

квотування, оподаткування тощо, що передбачається відповідними нормативно-

правовими актами. У Європейському Союзі врегулювання питань виробництва 

біопалив здійснюється через: директиви щодо державної підтримки ринку 

біопалив; стандарти, що регулюють якість біопалив; державне фінансування 

наукових досліджень та дослідно-впроваджувальних робіт щодо сприяння 

розвитку біопалив; державну підтримку будівництва біопаливних заводів. 

Україна, ставши повноправним членом Енергетичного Співтовариства з 

лютого 2011 року, відповідно до Закону України від 15.12.2010 №2787-VI «Про 

ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства», прийняла зобов’язання щодо імплементації 

основних актів енергетичного законодавства Європейського Союзу [216]. 

Національний план дій України передбачав, що розвиток біопаливної галузі 

може стимулюватись за рахунок: державних та місцевих програм підтримки 

(гранти, дотації, субсидії тощо); звільнення від оподаткування прибутку 

виробників біопалива; звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від 
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виробництва теплової енергії з використання біопалива; звільнення від 

оподаткування виробників техніки, обладнання та устаткування для виготовлення 

та реконструкції технічних і транспортних засобів, які споживають біологічні види 

палива [146]. Проте, застосування вказаних механізмів державної підтримки не 

передбачається ані на рівні Бюджету України, ані на рівні Податкового кодексу.  

В Україні створено законодавчу базу, якою регулюється використання 

поновлюваних джерел енергії у країні, а саме: Закони України: від 25.06.1991 

№1264-XII (у редакції від 12.10.2018) «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [217]; від 01.07.1994 №74/94 ВР (у редакції від 23.07.2017) «Про 

енергозбереження» [77]; від 05.03.1998 №187/98-ВР (у редакції від 04.10.2018) 

«Про відходи» [218]; від 14.01.2000 №1391-XIV (у редакції від 24.11.2016) «Про 

альтернативні види палива» [175]; від 20.02.2003 №555-IV (у редакції від 

11.06.2017) «Про альтернативні джерела енергії» [76]; від 05.04.2005 №2509-IV (у 

редакції від 26.11.2016) «Про комбіноване виробництво теплової та електричної 

енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» [219]; від 

02.06.2005 №2633-IV (у редакції від 09.06.2018) «Про теплопостачання» [89]; від 

21.05.2009 №1391-VI (у редакції від 28.06.2015) «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів 

палива» [172]; від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» 

(введення в дію 18.12.2017) [220]; Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-

XII (у редакції від 01.01.2019) [221]; Постанова Кабінету Міністрів України від 

05.10.2004 № 1307 (у редакції від 18.08.2011) «Про порядок видачі свідоцтва про 

належність палива до альтернативного» [222] тощо. 

Шляхи досягнення стратегічних цілей для відновлюваної енергетики описані 

в багатьох нормативно-правових актах, у тому числі, в Національному плані дій з 

відновлюваної енергетики на період до 2020 року, що затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р, який визначає 

за мету досягти цілі 11% ВДЕ у валовому кінцевому поживанні енергії у 2020 році 

[146]. При цьому тільки в секторі опалення та охолодження передбачався внесок 

біомаси у розмірі 5 млн. т. н.е./рік, що становило б 85% внеску всіх ВДЕ в даному 



 

  170  

 

 

секторі. Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017               

№ 605-р було схвалено Енергетичну Стратегію України на період до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [121]. Відповідно до якої 

у коротко- та середньостроковому горизонті (до 2025 року) ЕСУ прогнозує 

зростання частки відновлюваної енергетики до рівня 12% від ЗППЕ та не менше 

25% – до 2035 року (включаючи всі гідро генеруючі потужності та термальну 

енергію). Щодо використовуваної енергії на транспорті, то до 2025 року 

використання має збільшитися до 20% частки енергії з відновлювальних джерел 

енергії до 2035 року – до 25 % від обсягів ЗППЕ [121]. Згідно із Енергетичною 

стратегією викиди парникових газів (далі – ПГ), в кінцевому споживанні енергії 

повинні скоротитися більш ніж на 5% в 2020 році та більш ніж на 20% в 2035 році 

в порівнянні з показниками 2010 року [121].  

Основними цілями державної політики у сфері енергонезалежності, 

енергоефективності та екології, згідно з положеннями Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 

№5/2015 є [223]: зниження енергомісткості ВВП на 20% до кінця 2020 року шляхом 

переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання; 

енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням 

інноваційних технологій; забезпечення 100% обов'язкового комерційного обліку 

споживання енергоресурсів; реалізації проектів з використанням альтернативних 

джерел енергії тощо.  

В Україні розроблено та запроваджено відповідне законодавство з 

альтернативної енергетики, зокрема, Закони України: від 04.06.2015 № 514-VIII 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних 

умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» [86], яким 

скасовано вимоги до «місцевої» складової; запроваджено «зелений» тариф для 

геотермальних електроустановок та введено надбавку до «зеленого» тарифу за 

дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.  

 

 



 

  171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. Система органів державної влади, що регулюють діяльність у сфері 

виробництва та реалізації біопалива* 

Примітка.*Розроблено автором на основі [141], [186], [226-228] 

 

Законодавчо визначено біомасу, як невикопну біологічно відновлювану 

речовину органічного походження, здатну до біологічного розкладу, у вигляді 

продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва 

і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей 

промисловості, а також складову промислових або побутових відходів, здатних до 

Кабінет Міністрів 

України 

забезпечує проведення 

державної економічної 

політики та здійснення 

державної регуляторної 

політики, а саме: видачі 

свідоцтва про належність 

палива альтернативного, 

ведення обліку біомаси, що 

використовується для 

виробництва біопалива та 

біокомпонентів. 

Міністерство розвитку 

громад та територій України 

Міністерство зобов'язане 

забезпечити: роботу електронної 

платформи торгівлі біопаливом, 

створення стимулів розвитку 

сфери виробництва рідких 

біопалив, впровадження системи 

здійснення контролю за 

дотриманням критеріїв сталості 

рідкого білпалива з біомаси та 

біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту 

Держенергоефективності 

здійснює функції: розроблення 

державних норм, правил, технічних 

регламентів, стандартів; участь у 

розробці критерії сталості рідкого та 

газоподібного біопалива, що 

виробляється з біомаси; моніторинг 

показників енергетичного балансу, 

контроль за виконанням державних 

цільових програм та погодження 

регіональних та місцевих програм; 

реадізація державно-приватного 

партнерства 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України 

реалізація державної 

політики у сфері 

ефективного використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів, 

енергозбереження, 

відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних 

видів палива 

Державна екологічна 

інспекція України 

здійснює державний нагляд 

(контроль) за дотриманням вимог 

законодавства про охорону 

атмосферного повітря, зокрема 

щодо дотримання екологічних 

показників нафтопродуктів 

(бензину автомобільного та 

дизельного палива), які 

реалізується шляхом оптової та 

роздрібної торгівлі суб'єктами 

господарювання. 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України 

забезпечує формування та реалізацію 

аграрної політики, державної 

політики у сферах сільського 

господарства та з питань 

продовольчої безпеки держави, 

виробництва та обігу органічної 

продукції (сировини), сприяє 

підвищенню енергоефективності 

підприємств агропромислового 

комплексу та розвитку сировинної 

бази для виробництва біопалива. 

Держпродспоживслуж

ба 

Державна фіскальна служба 

України 
реалізує державну 

політику у сфері 

ринкового нагляду та 

контролю якості паливно-

мастильних матеріалів, 

якими забезпечується 

агропромиловий комплекс 

реалізує державну податкову 

політику, значна кількість вимог 

до процесу виробництва і 

зберігання біопалива регулюється 

Податковим кодексом 
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біологічного розкладу; від 01.11.2016 № 1713-VIII «Про внесення змін до статті 8 

Закону України «Про альтернативні види палива» [224] – врегульовано 

господарську діяльність у сфері виробництва альтернативних видів палива; від 

21.03.2017 №1959-VIII Про внесення змін до Закону України «Про 

теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з 

альтернативних джерел енергії, яким врегульовано тарифи на теплову енергію, що 

виробляється з альтернативних джерел [225]. Система органів державної влади, що 

регулюють діяльність у сфері виробництва та реалізації біопалива, складається з 11 

органів.  

Регулювання та розвиток біопаливної галузі відноситься до прямої 

компетенції Держенергоефективності [141]. Регуляторне поле ринку складається з 

35 актів, 7 з яких є неактуальними та/або не відповідають законодавству. Більш 

того, повноваження у сфері контролю за роботою біопаливної галузі розпорошені 

між різними державними органами. При цьому орган, на який покладена 

відповідальність за розвиток галузі – Держенергоефективності –  фактично має 

найменше інструментів впливу на ринок. 

Вчені справедливо зазначають, що до основних причин повільного розвитку 

ринку біопалив належать низький рівень екологічної свідомості споживачів та 

відсутність підтримки держави. Відсутність стратегії розвитку біопаливної 

індустрії та непослідовність дій також є основними причинами повільного 

розвитку галузі. За результатами аналізу державного регулювання ринку 

моторного біопалива було виокремлено основні економічні та організаційні 

проблеми, що стримують розвиток галузі [186]. 

Економічні проблеми: невспірозмірні акцизи для традиційних і 

альтернативних палив; відсутність економічного стимулювання розвитку галузі; 

обов'язок отримувачів біоетанолу для виробництва біопалива подавати податковий 

вексель, незважаючи на нульовий податок та ін [186]. 

Організаційні проблеми: критерії сталості не імплементовані в українське 

законодавство; неналежна якість моторних палив на роздрібному ринку та застарілі 

вимоги до якості палив; обмежений перелік підприємств, що мають право 
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виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу [186]. 

Прямий вплив на діяльність біопаливної галузі здійснюються державою за 

допомогою 17 регуляторних інструментів, при цьому планується запровадити 

додаткові механізми контролю за екологічним впливом (критерії сталості, вимоги 

до скорочення викидів, інструменти направлені на залучення інвестцій в галузь 

(«зелені» облігації), та інструмент регулювання ресурсного наповнення та 

ціноутворення на ринку (біржову торгівлю та формування резервів 

нафтопродуктів) (рис. М) [186].  

Отже,  відсутність державної підтримки по стимулюванню розвитку ринку 

рідкого біопалива, неузгоджені між собою положення законодавства, які 

регулюють господарську діяльність у сфері виробництва рідких біопалив, 

вимагають звернути увагу та детально розглянути «проблемні місця» та 

«прогалини», які перешкоджають подальшому функціонуванню та розвитку ринку 

рідкого біопалива в Україні, який потребує допомоги як з боку держави та 

суспільства в цілому та запропонувати шляхи удосконалення ситуації на ринку, 

прийнявши до уваги досвід зарубіжних країн. 

Спершу розглянемо стан справ на ринку біоетанолу та продукції на його 

основі. На даний час виробництво та обіг біоетанолу регулюється рядом 

законодавчих актів, зокрема: Податковим кодексом України [199], Законом 

України «Про альтернативні види палива» [175], Законом України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів» [225], положення яких є досить 

суперечливими в частині регулювання господарської діяльності у сфері 

виробництва і обігу біоетанолу, і призвели до ряду наступних проблемних питань, 

а саме: тиск податкової та контроль; наявність неймовірно високого векселя при 

транспортуванні біоетанолу; невідповідність кодів ЄС і України; ліцензування;  

подвійний акциз для виробників палив; високий акциз на альтернативні  палива з 

біоетанолу; заборонний акциз на біодизель; неефективні податкові пости та 

система котролю; скасовано стимулюючі заходи щодо виробників біопалив. 

Проаналізуємо більш глибше основні проблемні питання розвитку рідкого 
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біопалива в Україні. 

Невідповідність кодів ЄС і України. Згідно з пунктом 14.1.14 пункту 14.1 

статті 144 Податкового кодексу України визначено, що біоетанол – спирт етиловий 

зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопаливо та 

належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД [199]. Водночас біоетанол 

містить ряд шкідливих домішок (метанол, циклогексан, сірка, фосфор тощо) та 

підлягає обов'язковій денатурації бензином (від 1 до 1,5%), що унеможливлює його 

використання для харчових потреб (ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови») 

[229]. За цільовим призначенням біоетанол використовується підприємствами 

тільки для виробицтва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-

трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу. 

Біоетанол – це окремий складний хімічний продукт, який не відноситься до 

складу груп 2207 та 2208. Прикладом може слугувати лікарська зеленка, в якій 

понад 96% спирту, проте вона відноситься до 3005 90 99 00. Вироби на основі 

біоетанолу мають визначатись по аналогії з кодами, які використовуються в 

Європейському Союзі (3814 00 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 90 97) [184]. Крім 

того, біоетанол визначається законодавством України, як підвид спирту етилового 

внаслідок чого податківці намагаються повністю контролювати виробництво за 

аналогією із контролем державних спиртових заводів. Код виробництва біоетанолу 

2207 та 2208. Це призводить до постійної загрози бізнесу, інвестицій та корупції 

[184].  

У Митному тарифі України біоетанол виділено окремою підкатегорією і в 

пункті 2 додаткових приміток до групи 22 визначено: у товарній підкатегорії 2207 

20 00 10 класифікується біоетанол із концентрацією денатурованого етилового 

спирту 97,8 об. % або більше, який буде використовуватися підприємствами тільки 

для виробництва біоетанолу, бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, 

етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу [230]. 

Назви денатуруючих добавок до біоетанолу та концентрація цих добавок у 

біоетанолі, що класифікується у підкатегорії 2207 20 00 10 згідно з УКТ ЗЕД, 

повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України. На думку 
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Української асоціації виробників альтернативних транспортних палив 

«Укрбіопаливо» необхідно імплементувати європейські митні коди в Українське 

законодавство та відносити біоетанол до групи «Хімічні речовини» 3814 [184]. 

Експорт біоетанолу ускладнений через невідповідність кодів виробництва та 

кодів експорту: податкова та митниця намагаються відносити біоетанол та суміші 

на основі біоетанолу до таких кодів: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 99, 2710 12 11, 

2710 12 15, 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 

2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 70, 2710 12 90, водночас виробники вже давно 

використовують коди 3814 00 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 90 97 [184]. 

Крім того, необхідне законодавче розширення переліку видів моторного 

біопального, які можуть включати біобензин та біодизельне паливо, що 

передбачено Методологічними положеннями з формування Енергетичного балансу 

[233]. Категорія «біобензини» може включати такі підвиди: біоетанол (етанол, 

отриманий з біомаси та/або відходів, що розкладаються мікроорганізмами); 

біометанол (метанол, етанол, отриманий з біомаси та/або відходів, що 

розкладається мікроорганізмами); біоЕТБЕ (етил-трибутилефір, отриманий на 

основі біоетанолу. Об'ємний відсоток біоЕТБЕ, розрахований як біопальне, 

становить 47%); біоМТБЕ (метил-трибутилефір, отриманий на основі біометанолу. 

Об'ємний відсоток біоМТБЕ, розрахований як біопальне, становить 36%). 

Категорія «біодизель» може включати такі підвиди: метилефір (отриманий з 

рослинного або тваринного жиру і має якість дизельного палива); біодиметилефір 

(диметилефір, отриманий з біомаси); холодно-пресована рослинна біоолія (олія, 

отримана з насіння олійних культур шляхом механічної обробки) [184]. 

Ліцензування. Українським законодавством не встановлено обов'язкової 

нормативної частки біоетанолу у моторних паливах, відсутній чіткий порядок 

регулювання виробництва та обігу біоетанолу (виробники біоетанолу керуються 

порядком, встановленим для виробників спирту етилового). У зв'язку з цим органи 

ДФС надають виробникам біоетанолу ліцензії на виробництво спирту етилового, 

що є порушенням визначеної норми Податкового кодексу України. За 10 років 

існування цих норм видано 1 ліцензію на виробництво біоетанолу. Правила видачі 
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ліцензії не прописані. Міжнародні інвестори відкрито заявляють про зупинення 

інвестицій через наявність ліцензії. Вирішенням цієї проблеми могло б стати 

скасування вимоги по ліцензуванню біоетанолу. Водночас Податковим кодексом 

України встановлено, що під час виробництва біоетанолу забороняється 

виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з виробництва 

біоетанолу [184].  

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 

19.12.1995 № 481/95-ВР  встановлено, що виробництво спирту може здійснюватися 

лише на державних підприємствах, а біоетанолу – на підприємствах усіх форм 

власності за наявності у них ліцензій [225]. Водночас не встановлено порядку 

реалізації біоетанолу, у тому числі на внутрішній ринок, експорт та імпорт 

біоетанолу. Положення цього Закону регулюють тільки питання оптової торгівлі, 

імпорту та експорту спирту етилового, відповідно до яких імпорт, експорт або 

оптова торгівля спиртом етиловим здійснюється за наявності ліцензій лише 

державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це 

Кабінетом Міністрів України. Якщо виробникам біоетанолу керуватися вказаною 

нормою, то підприємство – виробник біоетанолу приватної форми власності не має 

права на реалізацію продукції власного виробництва як на внутрішньому ринку, 

так і на експорт [184]. 

Неефективні податкові пости та система котролю. Відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 № 191-VIII було 

введено акцизні пости виробникам моторних палив альтернативних [232]. 

Акцизний склад – це спеціально обладнані приміщення на обмеженій 

території, розташовані на митній території України, де під котролем постійних 

представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить 

свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), 

змішування розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі 

біоетанолу, а також приміщення розташовані на митній території України, де 
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розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом 

вироблення, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-

розвантаження, зберігання пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, 

метанолу), за винятком приміщень для навантаження-розвантаження, зберігання 

пального виключно для потреб власного споживання пального розпорядником 

акцизного складу експорт [184]. 

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» з 

01.07.2019 року акцизним складом вважається місце реалізації біоетанолу та 

приміщення для навантаження-розвантаження, зберігання та реалізації пального 

[158]. Розпорядники акцизних складів, на яких розміщується пальне, зобов'язані 

обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-

лічильниками та зареєструвати їх у відповідному Єдиному державному реєстрі, 

який вестиме ДФС, в такі термін: 

- акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких 

перевищує 20 000 м3 – не пізніше 1 липня 2019 року. 

- акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких 

перевищує 1 000 м3, але не перевищує 20 000 м3 – не пізніше 1 жовтня 2019 

року. 

- акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких 

перевищує 1 000 м3 – не пізніше 1 січня 2019 року [184]. 

За порушення вимог щодо відправлення електронних документів до ДФС з 

01.01.2020 року встановлено штрафні санкції у розмірі 1 тис. грн. за кожний не 

переданий електронний документ до ДФС. Виробництво біоетанолу здійснюється 

за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. Акцизні склади 

повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками обсягу виробленого спирту 

етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів-

лічильників обсягу виробленого спирту етилового. Однак, даний механізм не 

усуває нелегальні виробництва, не зменшує виробництво контрафанту, породжує 
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корупцію, ускладнює ведення бізнесу, породжує збільшення податківців –                            

4 податківця на 1 виробника [184]. 

Основними пропозицями вирішення даного питання, на думку Української 

асоціації альтернативних палив «Укрбіопаливо», є скасування акцизних складів як 

недієвий корупційний інструмент. Пропонується замінити поняття «податкового 

складу» з місця «обнесеного колючим дротом» на спеціальний податковий режим 

(за аналогією з митним складом), за якого податківці мають право проводити 

постійний контроль і вільний доступ. Слід проводити контроль за аналогією з 

Європою – електронними лічильниками, що дають інформацію про виробництво 

податківцям онлайн [184]. 

Наявність неймовірно високого векселя при транспортуванні біоетанолу.  

Щорічно в Україні виробляється понад 100 тис. т в рік біокомпонентів моторних 

палив, вироблених на основі біоетанолу, під різними назвами, окрім «біоетанол». 

Це обумовлено тим, що на виробництво біоетанолу передбачено оформлення 

податкового векселю за яким виробник повинен сплатити акциз у розмірі 127 грн/л 

(ст. 215.3.1 ПКУ) [199] при середній вартості етанолу на ринку близько 19 грн./л. 

Для переміщення біоетанолу необхідно виписати податковий вексель на вартість 

спиртового акцизу. Податковий вексель – простий вексель, авальований банком, 

що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, 

до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення 

нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконанням ним 

зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений ст. 225, 229 

Податкового Кодексу [199]. 

Вексельні бланки купуються підприємствами в комерційних банках України. 

Під час придбання вексельних бланків також сплаується державне мито за кожен 

бланк. Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів в 

розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк [184]. 

До моменту отримання спирту з акцизного складу підприємство (векселедавець) 

надає органу ДФС (векселедержателю) за своїм місцем реєстрації належним чином 

оформлений податковий вексель на сму податку, нарахованого на обсяг, що 
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отримується виходячи зі ставки, визначеної Податковому Кодексі [199].  

При нецільовому використанні спирту векселедавець стає платником акцизу 

відповідно до пп. 212.1.7 ПКУ – щодо обсягів спирту, не підтверджених 

відповідною довідкою. Тобто, якщо векселедавець не подасть вчасно до ДФС 

Довідку про цільове використання спирту, акцизний податок нараховується на весь 

непідтверджений обсяг спирту. При цьому, згідно з пп. 229.1.17 Кодексу з таких 

суб'єктів господарювання стягуються штрафні санкції у розмірі ставок акцизу, 

збільшених у 1,5 разів. На практиці, для переміщення одного автовозу продукту 

необхідно покласти податковий вексель вартістю 2,1 – 4 млн. грн. Надання векселю 

банком – кредитна операція, яка вимагає великої застави, складної процедури 

кредитного комітету. Тобто для купівлі 10 автовозів споживач біоетанолу має 

знайти заставу 21 – 40 млн. грн. і щоразу оформляти кредит, що робить біоетанол 

абсолютно недосяжним ринку. Підсумок цього хибного рішення – відсутність 

виробництва біоетанолу [184]. Після того, як виробник доведе (наприклад, через 

накладну), що біоетанол був використаний на транспорті, а не в харчових цілях, 

сума сплаченого акцизу повертається виробнику. Таким чином, виробники 

біоетанолу при його реалізації змушені на 1-2 місяці «заморожувати» свої кошти 

на рахунках, що в 6 разів перевищують вартість реалізованої продукції. Тому, щоб 

уникнути цієї ситуації виробники біоетанолу випускають його під іншими назвами 

[184].  

Отже, виходом з цієї проблеми є скасування векселю. За відповідного 

контролю технології виробництва та денатурації біоетанол ніяк не може бути 

використаний як харчовий спирт, через наявність денатуруючих домішок. 

Відповідно небезпеки втратою державою акцизних надходжень – не існує. 

Необхідно скасувати норму про механізм податкового векселя для біоетанолу за 

ставкою спирту етилового  

Високий акциз на альтернативні палива з біоетанолу. Так як у 2014 році 

було введено тимчасовий акциз на ПМА 99 євро/тонну, який у грудні продовжили 

назавжди, то дана заборонна ставка призвела до зупинки 11 з 14 заводів, які 

виробляли біоетанол, так як мережі масово відмовились від використання ПМА 
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через економічну недоцільність, обсяг виробництва зменшився у 3 рази [184]. ПМА 

має нижчі енергетичні показники і його ціна має бути нижчою від звичайного на 

15%. Розвиток виробництва ПМА майже зупинено. Галузь пропонує кілька 

варіантів розвитку: перший – повернути на 7-10 років безакцизне виробництво 

ПМА з вмістом понад 30% біоетанолу до досягнення Україною вимог про 

впровадження 10% моторних палив, інший – після виконання європейських вимог 

про впровадження 10% транспортних біопалив пропонується встановити 

стимулюючий акциз на економічному рівні 10-20% від ставки акцизу на традиційні 

бензини [184]. 

Заборонний акциз на біодизель. Така ж ситуація склалася і на ринку 

біодизелю, після того, як у 2013 році було введено заборонний акциз на біодизель 

– 46 євро/т, а пізніше 98 євро/т [184]. Як наслідок, повне припинення виробництва 

біодизелю та сумішей з його використанням. Біодизель має меншу енергетичну 

цінність (88% традиційного дизелю), та вищу вартість виробництва. Додаткове 

введення акцизу як на біодизель так і на його суміші просто знищило молоді 

виробництва, які починали зароджуватися [184]. 

Основним виходом з такого стану справ – взагалі усунути акциз на біодизель. 

Крім того, встановити механізм не оподаткуваня акцизом біодизелю, який додано 

до традиційних дизелів. Скасувати акциз на альтернативні дизельні палива з 

вмістом біодизелю понад 30% на період 7 – 15 років для появи та розвитку 

підприємств виробників, залучення інвестицій у переробку. По закінченні 

пільгового періоду 7 – 15 років вести ставку на альтернативні дизельні палива з 

вмістом біодизелю понад 30% на рівні 10-20% від базової ставки до 

нафтопродуктових дизельних палив [184].  

Скасовано стимулюючі заходи щодо виробників біопалива. Законом 

України від 19.06.2012 № 4970-VI «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів» 

[233] було запроваджено норму про додавання в бензини моторні в 

рекомендаційному порядку 5% біоетанолу (за міжнародними стандартами такий 

сумішевий бензин класифікується як Е5), а упродовж 2014-2015 рр. зазначена 
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норма мала бути обов'язковою. З 2016 року обов’язковий вміст біоетанолу в 

бензинах моторних, що вироблявся та/або реалізувався на території України, мав 

становити не менш як 7% (за міжнародною класифікацією – Е10). Через 3 роки 

Законом України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» 

дію вищезазначеного Закону було скасовано з 20.09.2015» [232]. 

Наразі жодним чином ніяк не стимулюється додавання біоетанолу та 

біодизелю виробниками. Трейдери та виробники відмовляються використовувати 

біоетанол через незручність його адміністрування, відволікання оборотних коштів, 

наявності векселів. Періодично ціна на біоскладові є вищою, ніж 

нафтокомпоненти. Небажання трейдерів використовувати біоетанол блокує 

впровадження норм про обов'язковий вміст біоетанолу. Крім того, відсутні 

механізми стимулювання виробництва сумішевих палив з вмістом 10 і 15 % 

біопалив, які широко поширені в Європі [184]. 

Вирішенням цієї проблеми є введення механізму несплати акцизу на частку 

біоетанолу та біодизелю. Тому, пропонуємо разом з Українською асоціацією 

альтернативних моторних автопалив «Укрбіопаливо» імплементувати механізм, 

коли виробник традиційних палив при щомісячній сплаті акцизу матиме податкову 

знижку на обсяг використаного біокомпоненту. Обсяг знижки може визначатися у 

розмірі вартості сплачуваного акцизу за даний обсяг використаного біопалива 

(певна пропорція чи фіксована ставка 50/100/200 євро з тонни використання). Чим 

вища ставка знижки – тим швидше буде розвиватися вітчизняна біоетанольна 

галузь. Така норма стимулюватиме додавати біокомпонент в Україні, а не купувати 

готову імпортовану паливну суміш [184]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» від 21.05.2009 

№ 1391-VI все ж передбачені пільги до 2019 року, пов'язані з виробництвом та 

використанням біопального, зокрема [172]: 

– не стягується ввізне мито на техніку, що використовується для реконструкції 

і будівництва підприємств з виробництва біопального і для виготовлення 
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транспорту на біопальному, якщо такі товари не виробляються в Україні; 

– звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з 

імпорту техніки, що використовуються для виробництва біопального та для 

виготовлення і реконструкції транспорту на біопальному; 

– звільняється від оподаткування прибуток виробників біопального отриманий 

від його продажу; 

– звільняється від оподаткування прибуток виробників техніки, обладнання 

для виготовлення та реконструкції транспортних засобів, що споживають 

біопальне, одержаний від продажу зазначеної техніки, що була вироблена в 

Україні. Вивільнені кошти спрямовуються на здешевлення вартості 

продукції; 

– для стимулювання інвестицій в оновлення основних фондів дозволяється 

застосування бонусної амортизації для нових основних фондів. 

Передбачене також зниження оподаткування на землю для підприємств 

відновлюваної енергетики. Відповідно до ст. 166.3 Податкового кодексу України 

кошти, сплачені у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу на 

використання біопального, можуть бути включені до податкової знижки [199]. 

Подвійний акциз для виробників палива. При додаванні біопалива до 

традиційного палива виникає необхідність вдруге сплачувати акциз з усього нового 

продукту. Норми Податкового кодексу передбачають уникнення подвійного 

акцизу для всіх підакцизних товарів, окрім нафтопродуктів. Виробники палива із 

додаванням біоскладових вимушені двічі сплачувати акциз – спершу при 

придбанні нафтової основи, потім при виробництві готового продукту. Це одна із 

основних причин, чому трейдери проти норми про обов'язковий вміст 5 – 7% 

біоетанолу. Якщо раніше прямогонні бензини не обкладались акцизами, то 

виробники мали легальну можливість придбати нафтопродуктову основу, змішати 

її з октанопідвищуючими біокомпонентами і виробити таким чином якісний 

бензин, сплативши відповідний акциз, то з введенням єдиного акцизу на всі групи 

нафтопродуктів виробники вимушені шукати «обхідні шляхи» отримання 

нафтопродуктової сировини, тобто працювати у напівтіні [184].  
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Можливі кілька варіантів щодо вирішення вищевказаної проблеми: 

повернення до європейської практики, коли певна базова сировина (прямогон чи 

80-ий бензин) для потреб виробництва продаються без акцизу (за ставкою 0); 

поширення на нафтопродукти механізму уникнення подвійного оподаткування 

діючого для всіх підакцизних товарів за аналогією з механізмами обігу спирту 

етилового. Тобто, у разі, якщо в Україні виробник чи імпортер приймуть рішення 

додати до імпортного палива біоетанолу чи дизелю, акциз сплачуватиметься лише 

з кінцевого продукту [184]. 

З 01.03.2016 року запроваджена система електронного адміністрування 

реалізації пального (СЕАРП) та Єдиний реєстр акцизних накладних (ЄРАН). 

(ЄРАН) визначається як реєстр відомостей щодо акцизних накладних, який 

ведеться ДФС, в електронному вигляді згідно з наданими платниками акцизного 

податку електронними документами. Особи, які здійснюватимуть  реалізацію 

пального, підлягають обов'язковій реєстрації в СЕАРП до початку здійснення 

реалізації пального. З 01.07.2019 року в СЕАРП були включені операції з реалізації 

спирту етилового, а отже, суб'єкти господарювання, які займаються реалізацією 

біоетанолу повинні реєструвати в системі СЕАРП усі наявні в них акцизні склади. 

Платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі 

акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД 

реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН. Реєстрація акцизних накладних 

та/або розрахунків коригування у ЄРАН здійснюється не пізніше 15 календарних 

днів, наступних за датою складання. Платники податку також подають щомісяця 

не пізніше 20 числа наступного звітного періоду декларацію з акцизного податку 

[184]. 

Висока собівартість моторних біопалив має компенсуватися за рахунок 

державної підтримки та підходів до оподаткування традиційних видів палива, 

зокрема акцизного та екологічного податків [186]. На початкових етапах розвитку 

виробництва моторних біопалив в ЄС ключові інструменти інтенсифікації 

відповідної діяльності перебували в межах аграрної політики. Так, у період 1992-

2009 рр. Common Agricultural Policy (CAP) передбачала надання дотацій на 
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вирощування енергетичних культур та мала на меті не тільки нарощування 

енергетичного потенціалу, але і боротьбу з перевиробництвом продовольчих 

товарів. Обсяг державних субсидій на енергетичні культури становив 45 євро на 

гектар [184]. 

Протягом 2013-2017 рр. в Україні не застосовувалась підтримка вирощування 

сировини для виробництва біопалива. Разом з тим, з 30.01.2019 року для 

сільськогосподарських підприємств запроваджена часткова компенсація вартості 

обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були 

закуплені у вітчизняних виробників. Сукупний розмір програми державної 

підтримки на 2019 рік становив 0,9 млрд. грн., проте, крім біоетанолу дотується 

зерно, до якого обсяг наданої державної підтримки становив 4,13 млрд. грн. у 2017 

році та 0,96 млрд. грн. у 2018 році [186].  

Варто відзначити, що Європейська комісія вважає державну підтримку 

виробництва моторних біопалив тимчасовим інструментом, що застосовується з 

метою інтенсифікації розвитку ринку. Стратегія низьковуглецевої мобільності ЄС 

передбачає, що біопаливо, яке виробляють з продуктів харчування (біопаливо 

першого покоління) перестане отримувати державну підтримку з 2020 року, 

оскільки його використання не є критично важливим для цілей сукупного 

скорочення викидів в атмосферу. Щодо біопалива другого та третього поколінь, то 

на думку Єврокомісії доцільно впроваджувати підтримку їх виробництва, оскільки, 

зважаючи на високу собівартість, вони не матимуть достатніх конкурентних 

переваг, порівняно з традиційними видами палива – наприклад, прогнозна 

собівартість лігнітно-целюлозного біоетанолу у 2030 році становитиме 745-965 

євро/т (у 2017 році – 945-1010 євро/т) при прогнозних цінах на нафтопродукти на 

рівні 570-750 євро/т [186]. 

Враховуючи вищезазначене, як свідчить досвід розвинених країн, лише 

єдина й послідовна державна політика з використанням законодавчих й 

економічних засобів може гарантувати реальне впровадження ринку біопалива в 

Україні.  
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3.2. Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні за допомогою моделі 

AGMEMOD 

Запропоновані Енергетичною Стратегією до 2030 року [2] показники та 

передбачені заходи з підвищення енергоефективності були використані в НПДВЕ, 

в якому і закріплено цілі щодо ВЕ [146]. Для визначення частки енергії з ВДЕ на 

транспорті (згідно з вимогами cт.3 (4) ДВДЕ) з врахуванням положень Директиви 

(EU) 2015/1513 від 09.09.2015 [232], що доповнює Директиву 98/70/EC про якість 

бензину та дизельного палива (FQD) [235] та Директиву 2009/28/EC щодо сприяння 

використанню енергії з відновлюваних джерел (RED), отримаємо [144]:  

 

ВДЕ-Т (%) = (ВСІ види енергії з ВДЕ, спожиті на ВСІХ видах транспорту) ¹/ 

Сумарна енергія бензину, дизпалива, моторних біопалив, спожита 

автомобільним та залізничним транспортом ² + електроенергія, спожита на 

транспорті³, де 

¹ Автомобільний, залізничний, авіаційний, річковий та трубопровідний транспорт ² За виключенням 

самохідної недорожньої техніки (сільскогосподарська, лісогосподарська та будівельна техніка). 

Стиснутий природний газ (CNG) та зріджений нафтовий газ (LPG) – не враховується, проте біогаз – 

враховується. ³ Електроенергія з ВДЕ, спожита автомобільним транспортом, враховується в чисельнику 
та знаменнику з коефіцієнтом 5, а спожита залізничним транспортом – з коефіцієнтом 2,5. 
 

За оцінками Енергетичного Співтовариства, стан гармонізації регуляторного 

поля з Третім енергетичним пакетом у сфері розвитку ВДЕ є відносно високим: 

внутрішнє законодавство на 70% відповідає нормам ЄС, проте, нові правила, поки 

не застосовуються в повній мірі – рівень фактичного впровадження становить 55%. 

Разом з тим, вказана оцінка стосується не тільки регулювання альтернативних 

видів моторного палива, але всіх інших видів ВДЕ. Орієнтовний стан імплементації 

норм, направлених на стимулювання біопалива, є набагато нижчим (близько 20%). 

Ситуація на ринку у сфері регулювання моторних палив є аналогічною – виконано 

лише близько 20% зобов'язань, а однією з головних нерозв'язаних проблем 

залишається формування стратегічних запасів сирої нафти та нафтопродуктів і 

підвищення вимог до якості палива [186].  

За наявності відповідних рамкових передумов варто розглянути можливості 

України у досягненні вищевказаних цілей щодо споживання рідкого біопалива 

транспортним сектором, проаналізувати стан справ з виробництва рідкого 
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біопалива в Україні, виявити перешкоди, що існують у частині досягнення 

Національної індикативної цілі споживання біопалива на транспорті, оцінити 

реалістичність виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань України щодо 

моторного біопалива, а також запропонувати заходи для уможливлення досягнення 

вищевказаних зобов'язань [129]. 

Для кількісної оцінки виконання вищевказаних цілей була використана 

модель AGMEMOD – економетрична, динамічна модель часткової ринкової 

рівноваги, яка моделює наслідки змін в аграрній політиці на виробництво, 

споживання, імпорт, експорт та ціни на сільськогосподарську продукцію [129].  

Щоб змоделювати сценарії розвитку ринку рідкого біопалива в Україні до 

2030 року за допомогою моделі AGMEMOD за умови «статус-кво і відсутності 

державної підтримки» був розроблений Базовий сценарій, який включає в себе 

кілька припущень: економічні та загальні політичні рамкові умови залишаються до 

2030 року на рівні 2019 року, і сектор біопалива не отримуватиме державної 

підтримки протягом всього періоду моделювання і є необхідним для того, щоб при 

порівнянні з результатами новостворених сценаріїв чітко бачити різницю у 

виробництві, споживанні, експорті та імпорті біопалив [129].  

Однак, враховуючи ситуацію на ринку рідких біопалив, особливо низький 

рівень виробництва біоетанолу, моторного палива альтернативного та майже 

відсутність виробництва біодизелю, досягнення 10 % ВДЕ у транспортному секторі 

до 2020 року не можливе без економічного стимулювання з боку держави. Адже 

вказана вимога не була підкріплена відповідним державним регулюванням 

(інтенсифікуючими та контролюючими інструментами), тому на сьогодні частка 

біопалива в структурі споживання моторних палив є меншою 1% [129].  

Економічне стимулювання галузі може відбуватись шляхом формування 

гарантованого попиту на моторні біопалива (встановлення ринкових квот), або 

шляхом надання державної підтримки суб'єктам господарювання, що працюють у 

відповідній сфері. Разом з тим, на сьогодні жоден з вищевказаних стимулів 

підтримки для виробництва біопалива та розвитку вищевказаного ринку не 

застосовується. Тому, дане дослідження фокусується на оцінці можливих наслідків 
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введення наслідків зміни політики для ринку рідкого біопалива, а саме: системи 

державної підтримки виробникам, введення податкових преференцій, починаючи з 

2020 року для виробників моторного біопалива для досягнення індикативної цілі 

10% до 2020 року та реалістичності взятих Україною на себе зобов'язань згідно з 

ДВДЕ [129]. 

Слід визначити наступні відмінності між визначеними ДВДЕ обов’язковими 

цілями або встановленими урядами країн мандатами для виробників, 

постачальників та трейдерів моторних біопалив та рівнем блендування 

(змішування) при виготовленні сумішевого пального, що використовується 

транспортними засобами.  

Обов’язкові цілі щодо частки енергії з ВДЕ встановлені у відсотках (%), проте 

ці відсотки вираховуються від валового кінцевого споживання енергії (gross final 

consumption of energy), що вимірюється в тонах нафтового еквіваленту (toe). Таким 

чином, цей показник з одного боку є політично та економічно обумовленим, а з 

другого боку – цей показник є мірилом енергії. Мандати (зобов’язання) можуть 

встановлюватись Урядами або як і обов’язкові цілі – в % енергії (обов’язкова частка 

енергії з ВДЕ) або в % (об’ємних) від виробленого, поставленого на ринок чи 

проданого пального [186]. 

Для оцінки розвитку ринку біоетанолу, палива моторного альтернативного, 

біодизеля і досягнення вищевказаних цілей, були розроблені наступні сценарії: 

«Політичний_10%», «Пряма підтримка_10% до 2025 року», «Пряма 

підтримка_10% до 2030 року», «Зменшення акцизу», «Відміна акцизу», «Covid-19», 

«Базовий» (рис. 3.2). 

Сценарій «Політичний_10%» розроблено для оцінки необхідного рівня 

споживання біоетанолу з кукурудзи і цукрового буряка та біодизелю (ріпакова та 

соняшникова олія) на основі показників НПДВЕ з метою визначення обсягу 

споживання біоетанолу, ПМА та біодизелю, щоб досягти 10% біопалива у 

загальному споживанні моторних палив до 2030 року, наведених в табл. 3.1.  
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Рис. 3.2. Розроблені сценарії по біопаливу в моделі AGMEMOD* 

                  Примітка.*Власна розробка автора 

 Таблиця 3.1 

Оцінка внеску енергії з ВДЕ у транспортному секторі для досягнення 

обов’язкових індикативних цілей на 2020 рік в Україні, тис. т н.е.* 

Види джерел енергії для 

використання у транспортному 

секторі 

2018 2019 2020 

тис. т 

н.е. 

ГВт*год, 

тис. т 

тис. т 

н.е. 

ГВт*год, 

тис. т 

тис. т 

н.е. 

ГВт*год

, тис. т 

Біоетанол/етилтретбутиловий ефір, 

вироблений з біоетанолу 

250 393 280 440 320 503 

Біодизельне паливо  50 56 60 68 70 79 

Примітка.*Узагальнено автором на основі НПДВЕ [146] 

 

В НПДВЕ цих показників слід було б досягти до 2020 року. Враховуючи 

незначне виробництво рідкого біопалива в Україні в останні роки, досягти 

зазначених індикативних цілей неможливо у 2020 році без втручання держави. 

Тому, значення показників споживання біоетанолу, палива моторного 

альтернативного та біодизелю було розраховано з 2020 до 2030 року. Варто 

відзначити, що згідно сценарію «Політичний_10%» Україні необхідно досягти 503 

тис.т споживання біоетанолу (ПМА) і 79 тис.т біодизелю до 2030 року. 

Розрахункові дані наведені в табл. 3.2. 

 



 

  189  

 

 

 Таблиця 3.2 

Об'єм споживання рідкого моторного біопалива для досягнення 10% 

використання біопалива у загальній структурі моторних палив в Україні до 

2030 року* 
 

Рік 

Індикативна ціль 10% 

згідно НПДВЕ, тис.т, 

Розбивка до 2030 року 

Біоетанол і продукція на його 

основі,тис.т 

Біодизель і продукція 

на його основі, тис.т 

біоетанол біодизель Цукровий буряк Кукурудза Ріпакова 

олія 

Соняшнико

ва олія 

2020 90,48 18,23 53,38 37,1 10,94 7,29 

2030 503,00 79,00 296,7 206,3 47,4 31,6 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

Для розрахунку вищевказаних показників були враховані наступні 

припущення: 59 % від загального споживання в біоетанольному секторі можливо 

досягнути за рахунок виробництва біоетанолу (ПМА) з цукрових буряків та меляси 

(припущення здійснено з врахуванням частки виробленого біоетанолу за період 

2017-2019 рр.), 41 % – з кукурудзи. Щодо показників у біодизельному секторі, то 

споживання 79 тис.т біодизелю у загальному споживання автопалив можливо 

досягнути за рахунок використання 60 % біодизелю з ріпакової олії і 40% – з 

соняшникової олії (припущення здійснено з врахуванням частки виробленого 

біодизелю в 2013 році в Україні). 

Сценарій «Пряма підтримка_10% до 2025 року» розроблено для оцінки 

наслідків введення нової системи державної підтримки виробникам біопалива у 

вигляді прямих дотацій для стимулювання, розширення рівня виробництва та 

досягнення 10% споживання біопалива у загальному споживанні моторного палива 

до 2025 року. Підтримка передбачена виробникам, які переробляють біосировину 

на біоетанол (ПМА) і розрахована в залежності від очікуваного рівня споживання 

бензину до 2025 року для задоволення потреб споживачів у біопаливі на 

внутрішньому ринку моторних палив. Попит на біоетанол та продукції на її основі 

тісно пов'язані з обсягами споживання бензину, оскільки біоетанол 

використовується як октанопідвищуюча добавка для виробництва традиційних 

бензинів. На основі даних споживання бензину в Україні (табл. 3.3) було проведено 

розрахунок потреби в біоетанолі для України в залежності від споживання бензину 
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та процентного вмісту біоетанолу в ньому, відповідно 5%, 7%, 10% за період з 2015-

2019 рр. (табл. 3.4). 

Таблиця 3.3 

Споживання моторного палива в Україні за період 2015-2019 рр.* 

Вид палива, тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Бензин 2 396 2 171 1 986 1 764 1 711,6 

Дизельне паливо (газойлі) 5 194 5 089 5 149 5 342 5 791,7 

Примітка. *Узагальнено та розроблено автором на основі [145,185] 
 

Таблиця 3.4 

Розрахунок потреби в біоетанолі для України в залежності від процентного 

вмісту біоетанолу в ньому та споживання бензину в Україні за період 2015-

2019 рр.* 
Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Вміст біоетанолу в 

бензинах моторних, % 
 

10 

 

7 

 

10 

 

7 

 

10 

 

7 

 

10 

 

7 

 

10 

 

7 

Потреба в біоетанолі, тис. т 

2
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1
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1
7
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1
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8
 

1
7
1
,1

6
 

1
1
9
,8

1
 

Примітка.*Розраховано та розроблено автором на основі даних [145, 185] 
 

Розрахуємо потребу в моторному біопаливі для задоволення цілі 10 % ВДЕ у 

автомобільному підсекторі, або заміщення біопальним 534 тис. т н.е. 

нафтопродуктів. У 2019 році автомобільний підсектор спожив 1711,6 тис. т бензину 

моторного та 5 791,7 тис. т дизпалива. Зробимо припущення, що такі ж приблизно 

пропорції споживання палива (23 % бензину, 77% дизпалива) за енергетичним 

вмістом  збережуться до 2025 року, тож необхідно буде забезпечити заміщення 

приблизно 23 % бензину, 77 % дизеля [185]. 

23 % бензину за енергетичним вмістом – 23 % * 534 тис. т н.е. = 122 820 т н.е. 

Якщо замістити 122 820 т н.е. бензину (або 116 679 000 т бензину) біоетанолом з 

середньою енергоємністю 30 МДж/кг, то це потребуватиме 3 500 370 ГДж 

біоетанолу – це 84 047 т у.п. (117 246 т) [185].  

77 % дизеля за енергетичним вмістом – 77 % * 534 тис.т н.е. = 411 180 т н.е. 

Якщо замістити 411 180 т н.е. дизеля (або 405 103 000 т дизеля) біодизелем з 

середньою енергоємністю 37 МДж/кг, то це потребуватиме 14 988 811 ГДж 

біодизеля – це 358 002 т у.п. (404 901 т) [185].   
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Враховуючи вищевказане, можна зробити висновок, що за збереження 

поточної структури споживання палива автомобільним підсектором (зокрема, за 

збереження такої ж частки транспортних засобів на бензині та дизпаливі) на рівні 

2019 року для забезпечення 10 % енергії з ВДЕ у автомобільному підсекторі до 

2025 року знадобиться 84 047 т у.п. біоетанолу та 358 002 т у.п. біодизелю. Варто 

відзначити, що ДП «Укрспирт» на наявних виробничих потужностей може 

виробляти 160 тис. т/рік. Отже, забезпечити необхідну кількість біоетанолу                   

(117 246 т) у 2025 році теоретично можливо. Для цього достатньо завантажити на 

повну потужність заводи ДП «Укрспирт» [185]. 

У зв`язку з тим, що попит на біопаливо не є високоеластичним і виробництво 

та попит на низькому рівні, було прийнято рішення, розрахувати ціну пітримки, 

тобто на скільки необхідно профінансувати виробництво біопалива для того, щоб 

воно могло забезпечити попит. Ціна пітримки розрахована наступним чином: 

Ціна підтримки  =  (− 𝐆𝐓𝐔𝐃𝐂𝐔𝐀 +  𝟏𝟑. 𝟐𝟓𝟑𝟔 ∗  𝐂𝐎𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀  +  𝟗𝟐. 𝟗𝟎𝟖𝟑 ∗ 𝐃𝟏𝟔 ∗

 𝐂𝐎𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀  + 𝟑𝟐. 𝟕𝟏𝟓𝟏 ∗ 𝐃𝟏𝟕 ∗  𝐂𝐎𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀  +  𝟏𝟎𝟏. 𝟏𝟑𝟎𝟓 ∗ 𝐃𝟏𝟖 ∗  𝐂𝐎𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀  − 𝟓𝟏𝟗. 𝟑𝟔𝟒 ∗

 𝐒𝐓𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀  −  𝟏𝟎. 𝟏𝟏𝟏 ∗  𝐒𝐓𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀 ∗ 𝐒𝐔𝐏𝐅𝐍𝐔𝐀/𝐆𝐃𝐏𝐃𝐔𝐀) / (− 𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝟔 ∗  𝐂𝐎𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀 /

 𝐆𝐃𝐏𝐃𝐔𝐀  −  𝟏𝟐. 𝟓𝟗𝟏 ∗  𝐒𝐓𝐗𝐓𝐑𝐔𝐀 / 𝐆𝐃𝐏𝐃𝐔𝐀) –  𝐄𝐓𝐏𝐅𝐍𝐔𝐀                                               (3.1) 

де GTUDCUA – загальне споживання біопалива, тис.т; 

COXTRUA – коефіцієнт виходу біоетанолу з кукурудзи; 

STXTRUA – коефіцієнт виходу біоетанолу з цукрових буряків; 

SUPFNUA – ціна на цукор, грн./100 кг; 

GDPDUA – ВВП дефлятор; 

ETPFNUA – ціна на біоетанол, грн./100 кг; 

D16, D17, D18 – dummy – змінні. 

Для моделювання сценарію держпідтримки в AGMEMOD ця сума дотацій 

обчислена в розрахунку грн./100 кг, яка потім додається до ціни виробника 

продукції, яка дотується, та застосовується у рівняннях моделі переробки 

кукурудзи і цукрового буряка на біоетанол і впливає на виробництво та споживання 

відповідної продукції. Рівняння в моделі з ціновою надбавкою представимо на 

прикладі переробки кукурудзи на біоетанол: 
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𝑪𝑶𝑼𝑶𝑫𝑼𝑨 =  𝟏𝟑, 𝟐𝟓 +  𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝟔 ∗ ((𝑬𝑻𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨 +  𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟑𝟎 + 𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟗 +

 𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟖 + 𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟕 +  𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟔 + 𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟓 +

 𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟒 +  𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟑 +  𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗ 𝑫𝟐𝟐 + 𝑺𝑺𝑩𝑴𝑼𝑼𝑨 ∗

𝑫𝟐𝟏)/𝑮𝑫𝑷𝑫𝑼𝑨) +  𝟗𝟐. 𝟗𝟎𝟖𝟑 ∗ 𝑫𝟏𝟔 + 𝟑𝟐. 𝟕𝟏𝟓𝟏 ∗ 𝑫𝟏𝟕 +  𝟏𝟎𝟏. 𝟏𝟑𝟎𝟓 ∗ 𝑫𝟏𝟖,                  (3.2)                                                                                                

де COUODUA – кількість кукурудзи для виробництва біопалива, тис.т; 

SSBMUUA – підтримка для виробників біопалива, грн./100 кг; 

GDPDUA – ВВП дефлятор; 

D16, D17, D18, D21- D30 – dummy – змінні. 

 

В вищевказаному прикладі, розмір підтримки для виробників, які 

виробляють біоетанол (ПМА) з кукурудзи та цукрового буряка, додається до ціни 

на біоетанол (ПМА). Розмір підтримки дорівнює рівноважній ціні, розрахованій 

таким чином, щоб у кожному році, вона була такою, щоб досягалася рівновага на 

ринку, тобто попит на біоетанол та продукцію на її основі дорівнював би її 

пропозиції. Таким чином, передбачається, що пряма державна підтримка у вигляді 

дотацій, пов'язаних з конкретним продуктом, має прямий вплив на їх виробництво. 

Для досягнення 10% споживання біопалив у транспортному секторі в загальному 

споживанні автопалив в 2025 році (у розмірі 171,02 тис.т), розмір підтримки для 

виробників біоетанолу та сумішей на його основі склав би 2753 грн./100 кг готового 

продукту.  

Сценарій «Пряма підтримка_10% до 2030 року» розроблено для оцінки 

наслідків введення нової системи державної підтримки виробникам біопалива у 

вигляді прямих дотацій для стимулювання, розширення рівня виробництва та 

досягнення 10% споживання біопалива у загальному споживанні моторного палива 

до 2030 року. Підтримка передбачена виробникам, які переробляють біосировину 

на біоетанол (ПМА) і залежить від виробленого обсягу цих біопалив у загальному 

виробництві біопалива. Нова система прямої підтримки виробників розрахована і 

оцінена в залежності від очікуваного рівня споживання бензину до 2030 року для 

задоволення потреб споживачів у біопаливі на внутрішньому ринку моторних 

палив. 

Даний сценарій реалізований за анологією як і попередній. Для досягнення 

10% споживання біопалив у транспортному секторі в загальному споживанні 
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автопалив в 2030 році (у розмірі 169,78 тис.т), розмір підтримки для виробників 

біоетанолу та сумішей на його основі у 2025 році склав би 1693,35 грн./100 кг 

готового продукту.  

Сценарій «Зменшення акцизу» розроблено для оцінки наслідків введення 

нової системи підтримки виробникам ПМА у вигляді зменшення розміру 

акцизного збору реалізованого ПМА. Інструментом підтримки розвитку даного 

сектору є пільга по оподаткуванню ПМА як підакцизного товару. Відповідно до 

статті 215.3.4 Податкового Кодексу України ставка акцизу на бензини моторні із 

вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу становить 213,5 євро за 1000 л (як і на інші 

бензини), а ставка акцизу на паливо моторне альтернативне становить 162 євро за 

1000 л [199]. Розмір акцизного збору для моторних палив наведено в Таблиці Н.1. 

Проектами пакету законопроектів України щодо розвитку сфери виробництва 

рідких біологічних видів палива, ініційованих Держенергоефективності, 

обґрунтовано відміну акцизу на частку сталих біопалив в моторних паливах. Ці 

ініціативи стали основою для створення даного сценарію. Варто відзначити, що 

основною причиною низького споживання та виробництва біоетанолу та біодизелю 

– це є їх досить високі ставки акцизу і тому ці продукти є не достатньо 

привабливими видами моторного палива в Україні. Акциз в ціні моторних палив 

складає приблизно 20%.  

 

Рис. 3.3. Структура ціни на бензин* 

Примітка.*Власна розробка автора 

 

Структура ціни на бензин в Україні, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, виглядає наступним чином (рис. 3.3). 

Чиста вартість 

закупівлі 

пального , 47%Акцизний 

податок, 20%

Податок на 

додану вартість, 

20%

Прибуток, 10%

Транспортні витрати, 

комунальні …
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Таблиця 3.5 

Частка ацизного податку в ціні автомобільного палива* 

Вид моторного 

пального 

Ставка акцизу, 

євро*/1000 л 

Частка акцизного 

податку в ціні 

палива, грн./л 

Частка акцизного податку 

в ціні палива, % 

Бензин 213,5 5,86 ≈20 

Паливо моторне 

альтернативне 

162,0 4,45 ≈21 

Дизель 139,5 3,83 ≈12 

Біодизель 106 2,91 Не відпускається в АЗС 

*курс євро станом на 01.10.2020  - 27,48 грн. 

Примітка.*Створено автором на основі [233] 

Законопроектом Держенергоефективності запропоновано стимулювання 

розвитку ринку рідких біопалив в Україні за рахунок відміни акцизного податку на 

біокомпоненти у моторному паливі.  Наприклад, вміст біокомпонентів у паливі 

моторному 40%. Акциз на паливо Е40 згідно статті 215.3.4 ПКУ складає 162 €/1000 

л або 0,16 € /л [199]. При відміні акцизу на вміст біокомпонентів акцизний податок 

стане наступним (€/л): 

𝟎, 𝟏𝟔 − (𝟎, 𝟏𝟔 × 𝟒𝟎%) = 𝟎, 𝟏𝟎                                                               (3.3) 

Таким чином акцизний податок поширюється тільки на нафтову частку 

пального. Отже, ставки акцизного податку на ПМА було зменшено відповідно до 

формули (3.3) і були здійснені припущення, що ставка акцизного податку не буде 

зімінюватися, починаючи з 2020 року і змінюватиметься прямопропорційно до 

зміни курсу євро до гривні. 

Сценарій «Зменшення акцизу» був реалізований з метою стимулювання 

розвитку ринку рідких біопалив в Україні за рахунок зменшення ставки акцизу на 

паливо моторне альтернативне, наведеної у табл. 3.6. 

Реалізація цієї мети знайшла своє відображення у рівнянні ціни ПМА у 

розрахунку грн. на 100 кг. Відповідне рівняння в моделі виглядає слідуючим 

чином: 

𝑩𝑩𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨 =   −𝟕𝟕. 𝟔𝟕𝟒𝟑𝟒 +   𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟏𝟗 ∗ 𝑬𝑻𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨 +  𝑬𝑬𝑷𝑭𝑵𝑼𝑨 ∗  𝟎. 𝟎𝟗𝟖𝟎𝟓,              (3.4) 

де: 
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BBPFNUA – ціна на паливо моторне альтернативне, грн./100 кг; 

ETPFNUA – ціна на біоетанол, грн./100 кг; 

EEPFNUA – акцизний податок на паливо моторне альтернативне, грн./100 кг. 
 

Таблиця 3.6 

Динаміка зміни  ставки акцизного податку на ПМА на період з 2015-2030 рр. в 

Україні 

Роки Спрогнозована діюча ставка 

акцизного податку, грн./100 кг 

Спрогнозована зменшена ставка 

акцизного податку, грн./100 кг 

2015 392,5714 235,5428 

2016 457,7464 274,6478 

2017 485,6967 291,418 

2018 520,3852 312,2311 

2019 453,6 272,16 

2020 455,7 276,38 

2021 460,58 276,35 

2022 467,989 280,79 

2023 473,947 284,368 

2024 478,308 286,985 

2025 482,708 289,625 

2026 487,149 292,289 

2027 491,63 294,98 

2028 496,153 297,692 

2029 500,717 300,43 

2030 505,323 303,194 

Примітка. *Власна розробка автора 
 

Це в свою чергу вплинуло на зниження ціни на ПМА, як, відомо, відповідно 

до закону попиту й пропозиції  – чим нижча ціна товару, тим більша його кількість, 

яку покупці хочуть і можуть придбати. Тобто між ціною й величиною попиту існує 

обернена залежність. Отже, зі зниженням ціни на ПМА його споживання буде 

зростати, що і є основним завданням даного сценарію. 

Сценарій «Відміна акцизу» був реалізований з метою відміни акцизного 

податку на біокомпоненти у моторному паливі. Сценарій реалізований у вигляді 

цінової різниці – суми акцизу палива альтернативного моторного у розрахунку грн. 
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на 100 кг пільгової продукції, яка потім віднімається від ціни купівлі споживачів 

палива і застосовується у рівняннях моделі споживання відповідної продукції. 

Рівняння споживання кукурудзи на паливо моторне альтернативне виглядає 

наступним чином: 

CBUDCUA=84.7785 - 0.4073*((BBPFNUA-EEPFNUA)/GDPDUA) + 32.9483 *D14 + 

33.1001 *D18                                                                                                                   (3.5) 

де: 

BBPFNUA – ціна на паливо моторне альтернативне, грн./100 кг; 

EEPFNUA – акцизний податок на паливо моторне альтернативне, грн./100 кг; 

GDPDUA – ВВП дефлятор; 

D14, D18 – dummy – змінні. 
 

Зниження ціни на ПМА сприятиме зростанню споживання відповідної 

продукції аналогічно як і в попередньому сценарії. Згідно Податкового Кодексу 

України станом на 01.01.2020 року акциз на ПМА становить 455,7 грн./100 кг. У 

2030 році розмір акцизного збору на 100 кг продукції ПМА становитиме 505,323 

грн./100 кг [161]. У порівнянні з Базовим сценарієм за сценарієм «Зменшення 

акцизу» ціна для виробників ПМА зменшиться на  0,89% у 2030 році (з 2216,83 

грн./100 кг до 2197,01 грн./100 кг), та сценарієм «Відміна акцизу на ПМА» 

відповідно зменшиться на 22,79% (з 2216,83 грн./100 кг до 1711,51 грн./100 кг) 

(табл. 3.5). 

Таблиця 3.7 

Зміна ціни виробника ПМА при зменшенні та відміні акцизного податку в 

Україні у порівнянні з Базовим сценарієм у 2030 році* 
Назва продукту Ціна продукту 

при зменшенні 

акцизу в 2030 

році, грн. / 100 кг 

Зміна ціни 

виробника в 2030 

році у порівнянні 

до Базового 

сценарію, % 

Ціна 

продукту при 

відміні акцизу 

в 2030 році, 

грн. / 100 кг 

Зміна ціни 

виробника в 

2030 році у 

порівнянні до 

Базового 

сценарію, % 

Паливо моторне 

альтернативне 

2197,01 0,89 1711,51 22,79 

Примітка.* Власна розробка автора 

 

Динаміку зміну ціни за сценаріми Базовий та Зменшення акцизу наведено на 

рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Ціна на паливо моторне альтернативне до і після зменшення 

акцизного податку, грн. /100 кг* 

               Примітка.*Власна розробка автора 
 

Сценарій «Базовий» – змодельовано розвиток ринку рідкого біопалива в 

Україні, ґрунтуючись на припущенні, що протягом прогнозованого періоду                   

2020 - 2030 рр., рамкові умови політики в цілому в Україні залишаються на рівні 

2019 року, і що сектор рідкого біопалива не отримуватиме державної підтримки 

протягом прогнозованого періоду. Це також означає, що такі фактори, як іноземні 

інвестиції, умови УПВЗВТ між Україною та ЄС та інші торгівельні угоди, анексія 

Криму, військовий конфлікт на Донбасі тощо залишаються у прогнозному періоді 

моделі такими як у 2019 році. Оскільки на час роботи над моделлю не всі дані на 

2019 рік були доступними, значення деяких показників, що оцінюються моделлю, 

у 2019 році є прогнозними оцінками, а деяких – фактичними даними.  

Майбутні (значення змінних до 2030 року), які є екзогенними для моделі 

(тобто не оцінюються моделлю), такі як ВВП, дефлятор ВВП, обмінний курс 

національної валюти, кількість населення України та світові ціни на дизель, бензин, 

споживання бензину та дизелю в Україні, а також акцизи на паливо альтернативне 

моторне, на бензин та біодизель – це прогнозні розрахункові оцінки різних установ. 

У таких оцінках, як правило, не враховані ймовірні у майбутньому економічні, 

фінансові, соціальні та інші кризи.  
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Значення деяких екзогенних змінних є припущеннями і представлені у 

Таблиці Н.2. У Таблиці Н.3-Н.4 наведені основна база даних та регресійні рівняння 

для Базового сценарію. Кожний сценарій має власну базу даних та рівняння 

відповідно. Загалом короткий опис сценаріїв моделювання ринку біоетанолу, ПМА 

та біодизелю в Україні за період 2020 - 2030 рр. наведено Таблиці Н.5. 

Таким чином, для успішного розвитку виробництва біоетанолу та продукції 

на його основі рекомендовано запровадити державну програму підтримки 

стимулювання як виробництва, так і споживання біопалива. З огляду на 

вищезазначене, досягнення національних індикативних цілей щодо частки енергії 

з відновлюваних джерел на транспорті можливе, зокрема, завдяки встановленню на 

законодавчому рівні положень щодо визначення обов'язкової частки біоетанолу 

та/або добавок на основі біоетанолу в перерахунку на енергетичний вміст цих 

добавок, наданні державної підтримки виробникам біопалива та створення 

відповідної системи, яка забезпечить організацію та адміністрування обліку вмісту 

біокомпонентів у сумішевому (альтернативному) моторному паливі на ринку 

нафтопродуктів, а також буде виконувати функції центральної агрегації даних 

цього обліку. 

Нижче представимо результати моделювання ринку рідкого біопалива в 

Україні за допомогою моделі AGMEMOD за сценаріями «Політичний_10%», 

«Пряма підтримка_10% до 2025 року», «Пряма підтримка_10% до 2030 року», 

«Зменшення акцизу» та «Відміна акцизу» у порівнянні з Базовим сценарієм. Ці 

результати відображають зміни у виробництві, споживанні, імпорті та експорті 

біоетанолу та продукції на його основі в Україні до 2030 року. Для аналізу 

результатів моделювання сценаріїв підтримки та податкових преференцій, спершу 

слід розглянути зміну ціни на біоетанол, паливо моторне альтернативне при 

введенні кожної з видів підтримки та наданні преференцій виробникам 

відповідного біопалива.  

Як було зазначено вище, розмір підтримки в моделі AGMEMOD реалізується 

у вигляді цінових надбавок (різниць) в розрахунку грн. на 100 кг пільгової 

продукції. Таким чином, передбачається, що державна підтримка у вигляді дотацій, 
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пов'язаних з конкретним продуктом, має прямий вплив на їх виробництво, а отже, 

і на інші показники. У табл. 3.8 представлені результати моделювання цінових 

надбавок (різниць) і зміни цін виробників у 2030 році у порівнянні з Базовим 

сценарієм.  

Таблиця 3.8 

Цінові надбавки у порівнянні до Базового сценарію за сценаріями державної 

підтримки у 2025 році* 
 

 

Продукт 

Цінові надбавки (різниці) в 2025 (2030) році, грн./ 100 кг 

«Пряма 

підтримка_10% 

до 2025 року» 

«Пряма 

підтримка_10% 

до 2030 року» 

Зменшення 

акцизу на ПМА 

Відміна акцизу 

на ПМА 

Біоетанол  2753,00 1693,35 - - 

Паливо моторне 

альтернативне 

- - 202,13 505,32 

Примітка. *Власна розробка автора 

 

Результати вказують, що у сценаріях прямої підтримки найбільші цінові 

надбавки у 2030 році оцінено для біоетанолу. За сценаріями податкових 

преференцій (зменшення/відміна акцизного податку) найбільші цінові різниці 

спостерігаються для ПМА. З розглянутого вище слідує, як і очікувалося, за 

результатами моделювання було отримано найбільші ефекти та цінові додатки при 

прямій підтримці виробників біоетанолу та продукції на його основі. 

Результати сценарію «Пряма підтримка_10% до 2025 року» свідчать про те, 

що підтримка виробників біоетанолу у вигляді прямих дотацій позитивно 

сприятиме стрімкому розвитку ринку біоетанолу та продукції на його основі і дасть 

поштовх до досягнення індикативної цілі 10% споживання біоетанолу до 2025 

року, досягши споживання біоетанолу та продукції на його основі на рівні 171,02 

тис.т у загальному споживанні автопалив. Порівнюючи результати моделювання з 

Базовим сценарієм, у 2025 році виробництво біоетанолу за державної підтримки 

зросте майже у 4,36 рази з 39,2 тис.т до 171,02 тис. т. На рис. 3.5. зображено 

динаміку показників збільшення виробництва біоетанолу.  
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Рисунок 3.5. Виробництво та споживання біоетанолу та продукції на 

його основі за сценарієм  «Пряма підтримка_10% до 2025 року»* 

Примітка. *Власна розробка автора 
 

Аналізуючи результати моделювання використання біопалива за сценарієм  

«Пряма підтримка_10% до 2025 року» використання біоетанолу до 2025 року 

зросте з 76,95 тис.т до 171,02 тис. т (в 2,2 рази). Зважаючи на низький рівень 

виробництва біопалива, зрозуміло, що досягти до 2020 року індикативних цілей 

згідно НПДВЕ, неможливо було б. Однак, за рахунок введення підтримки 

виробникам біопалива, починаючи з 2021 року у розмірі 572,15 грн./100 кг, 

вищевказаних цілей можливо досягти до 2025 року. Результати моделювання за 

сценарієм «Пряма підтримка_10% до 2025 року» узагальнено в табл. 3.9. 

Результати сценарію «Пряма підтримка_10% до 2030 року» свідчать про те, 

що підтримка виробників біоетанолу у вигляді прямих дотацій позитивно 

сприятиме стрімкому розвитку ринку біоетанолу та продукції на його основі і дасть 

поштовх до досягнення індикативної цілі 10% споживання біоетанолу до 2030 

року, досягши споживання біоетанолу та продукції на його основі на рівні 169,78 

тис.т у загальному споживанні автопалив. 

Порівнюючи результати моделювання з Базовим сценарієм, у 2030 році 

виробництво біоетанолу за державної підтримки зросте майже у 5,67 разів з 29,94 

тис.т до 169,78 тис. т. На рис. 3.6 зображено динаміку показників збільшення 

виробництва біоетанолу.  
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Таблиця 3.9 

 

Результати моделювання за сценарієм «Пряма підтримка_10% до 2025 року» 

у порівнянні до Базового сценарію у 2025 році* 
 

Показник 

Середнє 

значення за 

період 2010-

2019 рр, тис.т 

Значення в 2025 

році, тис.т 

Зміна в порівнянні з 

Базовим сценарієм в 

2025 році 

Біоетанол 

Виробництво біоетанолу та 

продукції на його основі 
 

42,804 

171,02 зростання в 4,36 разів 

  

Виробництво 

біоетанолу_Базовий 

39,2 

Використання біоетанолу  

59,982 

171,02 зростання в 2,22 рази 

  Використання 

біоетанолу_Базовий 
76,95 

Імпорт біоетанолу 26,998 

 
49,25 зростання в 0,77 разів 

  Імпорт біоетанолу_Базовий 37,75 

Експорт біоетанолу 1,912   

Експорт біоетанолу_Базовий   

Примітка. *Власна розробка автора 
 

 
Рисунок 3.6. Виробництво та споживання біоетанолу та продукції на 

його основі за сценарієм  «Пряма підтримка_10% до 2030 року»* 

Примітка. *Власна розробка автора 
 

Аналізуючи результати моделювання використання біопалива за сценарієм  

«Пряма підтримка_10% до 2030 року» використання біоетанолу до 2030 року 

зросте з 81,58 тис.т до 169,78 тис. т (в 2,08 рази). Зважаючи на низький рівень 

виробництва біопалива, зрозуміло, що досягти до 2020 року індикативних цілей 

згідно НПДВЕ, неможливо було б. Однак, за рахунок введення підтримки 

виробникам біопалива, починаючи з 2021 року у розмірі 399,46 грн./100 кг. 
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Результати моделювання за сценарієм «Пряма підтримка_10% до 2030 року» 

узагальнено в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

 

Результати моделювання за сценарієм «Пряма підтримка_10% до 2030 року» 

у порівнянні до Базового сценарію у 2030 році* 
 

Показник 

Середнє значення за 

період 2010-2019 рр, 

тис.т 

Значенн

я в 2030 

році, 

тис.т 

Зміна в порівнянні з 

Базовим сценарієм в 

2030 році 

Біоетанол 

Виробництво біоетанолу та 

продукції на його основі 

 

42,804 

169,78 зростання в 5,67 разів 

  

Виробництво 

біоетанолу_Базовий 

29,94 

Використання біоетанолу  

59,982 

169,78 зростання в 2,08  рази 

  Використання 

біоетанолу_Базовий 
81,58 

Імпорт біоетанолу 26,998 

 

49,85 зменшення  в 1,035 разів 

  Імпорт біоетанолу_Базовий 51,63 

Експорт біоетанолу 1,912   

Експорт біоетанолу_Базовий   

Примітка. *Власна розробка автора 
 

Результати сценарію «Зменшення акцизу на ПМА» свідчать про те, що нова 

система підтримки позитивно вплине на розвиток ринку палива моторного 

альтернативного. Однак, у порівнянні з сценаріями прямої підтримки виробників 

біопалив, як і очікувалося, показники виробництва та споживання дещо нижчі. 

Введення системи зменшення акцизного податку виробникам ПМА за реалізоване 

паливо альтернативне стимулюватиме збільшення споживання ПМА, в порівнянні 

з Базовим сценарієм майже в 1,49 разів (з 89,91до 133,61 тис.т) (рис. 3.6). 

Результати сценарію «Відміна акцизу на ПМА» свідчать про те, введення 

відміни акцизного податку виробникам ПМА за реалізоване паливо альтернативне 

стимулюватиме збільшення споживання ПМА, в порівнянні з Базовим сценарієм 

майже в 1,76 разів (з 89,91 до 158,28 тис.т), що матиме такий самий ефект як і за 

сценарієм підтримкаи виробників біоетанолу та продукції на його основі  (рис. 3.7). 

Результати моделювання за сценаріями податкових преференцій  

узагальнено в табл. 3.11.  
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Рисунок 3.7. Споживання ПМА за сценарієм                                                                                 

«Зменшення акцизу» та «Відміна акцизу» у порівнянні з Базовим сценарієм* 

          Примітка. *Власна розробка автора  
 

Таблиця 3.11 

 

Результати моделювання за сценаріями «Зменшення акцизу» та «Відміна 

акцизу»  порівнянні до Базового сценарію у 2030 році* 
 

Показник 

Середнє 

значення за 

період 2010-

2019 рр, тис.т 

Значення в 

2030 році, 

тис.т 

Зміна в порівнянні з 

Базовим сценарієм в 

2030 році 

Паливо моторне альтернативне 

Використання ПМА_Базовий  

 

59,982 

89,91 зростання в 1,56 рази 

 

Використання ПМА_Відміна 

акцизу 

158,28 зростання в 2,74 рази 

 

Використання 

ПМА_Зменшення акцизу 

133,61 зростання в 2,31 рази 

Примітка. *Власна розробка автора  

Результати сценарію «Зменшення акцизу» свідчать про те, що нова система 

підтримки позитивно вплине на розвиток ринку палива моторного 

альтернативного. Однак, у порівнянні з сценаріями прямої підтримки виробників 

біопалив, як і очікувалося, показники виробництва та споживання дещо нижчі. 

Введення системи зменшення акцизного податку виробникам ПМА за реалізоване 

паливо альтернативне стимулюватиме збільшення споживання ПМА, в порівнянні 

з Базовим сценарієм майже в 1,49 разів (з 89,91 до 133,61 тис.т) (рис. 3.6). 
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Результати сценарію «Відміна акцизу» свідчать про те, введення відміни 

акцизного податку виробникам ПМА за реалізоване паливо альтернативне 

стимулюватиме збільшення споживання ПМА, в порівнянні з Базовим сценарієм 

майже в 1,76 разів (з 89,91 до 158,28 тис.т), що матиме такий самий ефект як і за 

сценарієм підтримкаи виробників біоетанолу та продукції на його основі  (рис. 3.6). 

В цілому, сценарій засвідчує збільшення споживання палива моторного 

альтернативного за рахунок впровадження системи зменшення та відміни 

акцизного податку для виробників відповідної продукції.  

Встановлено, що для подальшого розвитку та розширення використання 

біоетанолу, біодизелю та продукції на їх основі, в Україні рекомендовано ввести як 

пряму підтримку виробників, так і податкові преференції у вигляді зменшення 

(відміни) акцизу виробникам вищевказаної продукції на певний строк для 

налагодження та розширення їх виробництва.  

Для досягнення індикативної цілі споживання 10% біопалива у 

транспортному секторі запропоновано також і ввести обов’язкове його 

домішування в традиційні бензини та дизель і повернути безакцизне виробництво 

моторного палива альтернативного та біодизеля на певний період (до 10 років), а 

після досягнення 10% використання біопалива ввести стимулюючий акциз на 

економічно обґрунтованому рівні 10-20% від ставки акцизу на традиційні бензини 

та дизель. Однак, всі вищеперераховані заходи, мають бути законодавчо 

врегульованими, контролюватися з боку держави на відповідність чинному 

законодавству. І тільки в цьому випадку буде досягнуто індикативних цілей та 

вимог директив, стратегій ЄС щодо використання біопалива та альтернативних 

джерел енергії у всіх сферах економіки України. 

У зв’язку з поширенням в 2020 році гострої респіраторної хвороби COVID19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було розроблено сценарій «COVID-19» 

для прогнозування розвитку ринку біопалива до 2030 року з урахуванням 

економічної та політичної ситуації в Україні, спричиненої пандемією. Щодо 

прогнозування розвитку ринку на період 2021-2023 рр. були використані основні 

ключові макропоказники України згідно Прогнозу на 2021-2023 рр., розробленого 
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Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за 

участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади, схваленого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 (далі – Прогноз) 

[236]. 

Прогноз на 2021-2023 рр. містить кількісні оцінки та орієнтири щодо 

розвитку економіки і соціальної сфери, де обґрунтовуються основні фактори, що 

впливають на макроекономічні показники  упродовж найближчого етапу після 

виходу з карантину та надалі, умови збереження макроекономічної стабільності, 

оцінюється вплив зазначених процесів на рівень життя населення. При цьому 

враховуються ситуація, які наразі склались ззовні, викликані наслідками пандемії, 

та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність України [236]. 

У 2021-2023 рр. прогнозується повернення до траєкторії прискорення 

економічного зростання. Отже, за Базовим сценарієм, що представлено у Прогнозі 

на 2021-2023 роки, прогнозується зростання реального ВВП на рівні 4,6 % у 2021 

році, на 4,3 % у 2022 році та на 4,7 % у 2023 році. Щодо показника реального ВВП 

у 2020 році, то згідно Прогнозу, він знизиться на 4,8% [236]. 

Одним з основних показників, що наразі визначає ціни на пальне – це ціна на 

нафту. Хоча нафта все ще залишатиметься одним з основних видів палива у світі, 

альтернативні види енергії (зокрема, з ВДЕ) поступово займатимуть все більшу 

частку на світовому ринку енергоносіїв. Це також певною мірою стримуватиме 

динаміку цін на світовому ринку нафти. Отже, очікується, що у прогнозному 

періоді середньорічна ціна на нафту марки Brent зростатиме в середньому на 4,6 % 

протягом 2021-2023 років до 48 дол. США за барель у 2023 році [237]. Всі змінні 

основні макропоказники в Україні, використані для створення сценарію, наведені 

в табл. 3.9. 

Відповідно до даних Національного банку через обвал світових цін на нафту, 

ціни на бензин в Україні можуть за підсумками 2020 року впасти на 10-15% [237]. 

Тому, для моделювання прогнозних показників розвитку ринку біопалива щодо 

рівня цін на пальне було прийнято вищевказане припущення.  
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Таблиця 3.9 
 

Прогнози макроекономічних показників України за період 2020-2023 рр.* 
Показник Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Реальний ВВП,% 3,4 3,2 -4,8 4,6 4,3 4,7 

ВВП дефлятор, % 15,4 8,1 5,3 5,1 5,1 5,1 

Середній курс валют, грн./$ 27,2 25,8 27,05 28,15 28,3 28,9 

Середня ціна на нафту марки Brent, 

дол. США за барель 

70 60 40 45 47 48 

Примітка. *Власна розробка автора  

Результати моделювання вказують, що виробництво біопалива, внаслідок 

врахування усіх припущень, у 2020 році у порівнянні з Базовим сценарієм, 

знизиться на 30% (з 67,01 тис.т до 47,49 тис.т). З 2024 року, як і очікувалося, згідно 

Прогнозу спостерігатиметься поступове збільшення виробництва біопалива до 100 

тис.т (рис. 3.8).  
 

 

Рисунок 3.8. Виробництво біоетанолу за сценарієм «COVID-19» у порівнянні 

з Базовим сценарієм* 

          Примітка. *Власна розробка автора  

 

Щодо споживання біоетанолу та продукції на його основі, то 

спостерігатиметься його зниження на 11% (з 57,7 тис.т до 51,3 тис.т) у 2020 році 

(рис. 3.9). До 2024 року спостерігатиметься плавне зростання споживання 

біопалива в середньому на 2%. 

Прогнозується, що ціна на біоетанол  у 2020 році знизиться на 4%. Результати 

моделювання за сценарієм «COVID-19» узагальнено в табл. 3.10.  
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Рисунок 3.9. Споживання біоетанолу за сценарієм «COVID-19» у порівнянні 

з Базовим сценарієм* 

          Примітка. *Власна розробка автора  

Таблиця 3.10 

 

Результати моделювання за сценарієм «COVID-19» у порівнянні до Базового 

сценарію у 2023 році* 
 

Показник 

Середнє 

значення за 

період 2010-

2019 рр, тис.т 

Значення в 

2023 році, 

тис.т 

Зміна в порівнянні з 

Базовим сценарієм в 

2023 році 

Виробництво біоетанолу  

42,804 

48,1 Зниження на 36%  

Виробництво біоетанолу_Базовий 75,16 

Використання біоетанолу  

72,214 

54,23 Зниження на 40%  

Використання біоетанолу_Базовий 90,44 

Імпорт біоетанолу 29,41 6,13 Зниження в 4,8 рази 

Примітка. *Власна розробка автора  

Взагалі, економічна ситуація в країні до кінця року відповідно до Прогнозу, 

найбільш вірогідно, матиме характер стриманого відновлення з урахуванням 

реалізації заходів Уряду та НБУ для забезпечення найбільш оптимального 

повернення економіки до позитивних тенденцій та продовження активного 

реформування і прискореного розвитку, що вже відчуватиметься починаючи з 2021 

року [236]. 

 

3.3. Стратегічні пріоритети формування та розвитку ринку біопалива в 

Україні на середньострокову та довгострокову перспективу 

 

Зважаючи на значну залежність України від імпорту нафтопродуктів, Україні 

вкрай важливо розвивати їх власне виробництво і збільшувати частку заміщення 
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нафтопродуктів біопаливом. Потенціал країни з виробництва біопалива дозволяє 

замістити до 35% імпортного дизелю, а біоетанолу – до 10% бензину [186]. 

Розвиток ринку біопалива в Україні  неможливий без вирішення низки економічних 

та організаційних проблем, для чого необхідно запровадити фінансово-економічні 

стимули для виробників біопалива та сформувати гарантований попит на нього 

[238]. Подальший розвиток ринку біопалива залежить від державної політики у 

сфері заміщення традиційних видів палива альтернативними видами палива, цін на 

традиційні енергоносії, політичної та економічної ситуації в країні. Для реалізації 

державної політики щодо подальшого функціонування ринку біопалива 

пропонуємо розробити та запровадити добре скоординовану стратегію для 

сприяння виробництва біопалива різних видів та створення чіткого і прозорого 

законодавства, яке визначить основні напрямки розвитку біопаливної галузі [238]. 

У більш вузькому і традиційному сенсі стратегія – це якийсь задум, загальний 

план дій. Стратегія – дозволяє скоротити шлях досягнення поставлених цілей, вона 

дозволяє вибрати оптимальну дорогу з безлічі можливих. Ця дорога складається з 

рішень і дій [238]. Це дасть поштовх до широкого використання біоенергії у всіх 

сферах національного господарства країни. 

Наразі все більше країн світу ставлять собі за мету перехід на 50 і більше 

відсотків використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному секторі. 

Кожна з цих країн розробила свій власний шлях досягнення мети, який 

відрізняється від інших часом імплементації, об’ємом, цільовими напрямками. Це 

пов’язано як з необхідністю підвищення рівня енергетичної безпеки, так і з задачею 

недопущення глобальної зміни клімату шляхом скорочення викидів вуглецю в 

атмосферу. Іншою тенденцією сьогодення є усвідомлення необхідності широкого 

впровадження енергоефективних заходів і включення їх до енергетичних стратегій. 

Так, у Швеції, наприклад, сприяння виробництву та споживанню біопалива зараз є 

складовою урядової стратегії довгострокового сталого розвитку [186]. 

Спершу для визначення основних заходів для розробки Стратегії розвитку 

галузі, слід провести аналіз, виявити та оцінити чинники зовнішнього середовища, 

які можуть нині і в майбутньому вплинути на формування ринку біопалива та 
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біоенергії в Україні. Для аналізу стратегічного прогнозування розвитку ринку 

біоенергетики загалом та ринку рідкого біопалива, зокрема, використано PESTEL 

– аналіз (Таблиця Н.6) [238].  

З-поміж основних чинників зовнішнього середовища виділимо наступні: 

- політичні – P (Political), що висвітлюють можливий вплив політичних 

факторів на податкову та митну політику, тарифи, бізнес-середовище та ін. 

- економічні – E (Economic), що складаються з показників впливу на рівень 

економічного зростання; 

- соціальні – S (Social) – що пов’язані із соціальним середовищем на ринку, 

культурними тенденціями, демографічними даними та ін.; 

- технологічні – T (Technological), що належать до інновацій в технології, 

які можуть вплинути на діяльність галузі та ринку; 

- екологічні – E (Environmental), що визначають вплив на навколишнє 

середовище, зокремаі глобальні зміни клімату тощо; 

- законодавчі – L (Legal), що пов’язані з особливостями законодавчого 

регулювання діяльності [238]. 

Розглянувши стратегії та досвід європейських країн щодо розвитку ринку 

біопалива, взявши до уваги сучасний стан розвитку ринку в Україні та результати 

моделювання сценаріїв його розвитку до 2030 року за допомогою моделі 

AGMEMOD, побудуємо власну стратегію розвитку ринку рідкого біопалива в 

Україні на довгострокову та середньострокову перспективу на основні визначених 

пріорітетних заходів для йогг розвитку. Адже Україна, взявши на себе зобов’язання 

зі вступом до Енергетичного Співтовариства, щодо досягнення індикативних 

показників щодо використання ВДЕ в кінцевому споживанні енергії в транспортній 

сфері, не зможе виконати вищезгадані зобов'язання без добре скоординованої 

стратегії [238].  

Крім того, відсутність державної підтримки по стимулюванню розвитку 

ринку рідкого біопалива, неузгоджені між собою положення законодавства, які 

регулюють господарську діяльність у сфері виробництва рідкого біопалива, 

вимагають звернути увагу на «проблемні місця» та «прогалини», які 
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перешкоджають подальшому функціонуванню та розвитку ринку, який потребує 

допомоги з боку держави і суспільства та запропонувати шляхи удосконалення 

ситуації на ринку. Для розробки стратегічних напрямів розвитку ринку в Україні 

слід зважати на наступне: 

1. Необхідно нарешті уніфікувати терміни та визначеня, вживані в галузі 

відновлюваної енергетики взагалі та у сегменті використання біопалива на 

транспорті зокрема, із вживаними в ЄС. Окрім того, привести у відповідність коди 

ЄС і України: експорт біоетанолу ускладнений через невідповідність кодів 

виробництва та кодів експорту: податкова та митниця намагаються відносити 

біоетанол та суміші на основі біоетанолу до таких кодів: 2207 10 00, 2207 20 00, 

2208 90 99, 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 12 31, 2710 12 41, 

2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 70, 2710 12 90, водночас 

виробники вже давно використовують коди 3814 00 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 

90 9 [238]. 

2. Запроваджуються до моторного біопалива все більш жорсткі вимоги щодо 

забезпечення скорочення викидів ПГ у порівнянні з пальним на нафтовій основі. 

Від виробників моторного пального та трейдерів вимагається не тільки дотримання 

біопаливного мандату (обов’язкової частки біопалива на ринку), але й забезпечення 

встановленого мінімуму скорочення викидів ПГ на транспорті [238]. Тож увага 

виробників має бути спрямована на ті види біопалива, що забезпечують 

максимальне скорочення викидів ПГ та ті, що підлягають подвійному врахуванню. 

Слід запровадити як мінімум дві допоміжні системи для виконання НПДВЕ та 

взятих на себе зобов’язань: систему підтвердження сталості виробництва моторних 

і немоторних біопалив (біоридин) та систему підрахунку скорочення викидів ПГ 

внаслідок використання біопалива замість нафтопродуктів на транспорті [238]. 

3. В Україні не встановлено обов'язкової нормативної частки біоетанолу у 

моторних паливах, відсутній чіткий порядок регулювання виробництва та обігу 

біоетанолу (виробники біоетанолу керуються порядком, встановленим для 

виробників спирту етилового). У зв'язку з цим органи ДФС надають виробникам 

біоетанолу ліцензії на виробництво спирту етилового, що є порушенням визначеної 
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норми Податкового кодексу України. Протягом 10 років існування цих норм 

видано 1 ліцензію на виробництво біоетанолу. Міжнародні інвестори відкрито 

заявляють про зупинення інвестицій через наявність ліцензії. Вирішенням цієї 

проблеми могло б стати скасування вимоги по ліцензуванню біоетанолу. Водночас 

Податковим кодексом України встановлено, що під час виробництва біоетанолу 

забороняється виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з 

виробництва біоетанолу [238]. 

4. Додавання біоетанолу та біодизелю виробниками жодним чином ніяк не 

стимулюється. Трейдери та виробники відмовляються використовувати біоетанол 

через незручність його адміністрування, відволікання оборотних коштів, наявності 

векселів. Періодично ціна на біоскладові є вищою, ніж нафтокомпоненти. 

Небажання трейдерів використовувати біоетанол блокує впровадження норм про 

обов'язковий вміст біоетанолу. Крім того, відсутні механізми стимулювання 

виробництва сумішевих палив з вмістом 10 і 15 % біопалив, які широко поширені 

в Європі. Вирішенням цієї проблеми є введення механізму несплати акцизу на 

частку біоетанолу та біодизелю. У розвиток цієї думки пропонуємо імплементувати 

механізм, коли виробник традиційних палив при щомісячній сплаті акцизу матиме 

податкову знижку на обсяг використаного біокомпоненту. Обсяг знижки може 

визначатися у розмірі вартості сплачуваного акцизу за даний обсяг використаного 

біопалива (певна пропорція чи фіксована ставка 50/100/200 євро з тони 

використання). Чим вища ставка знижки – тим швидше буде розвиватися 

вітчизняна біоетанольна галузь. Така норма стимулюватиме додавати 

біокомпонент в Україні, а не купувати готову імпортовану паливну суміш [238]. 

5. При додаванні біопалив до традиційного палива виникає необхідність 

вдруге сплачувати акциз з усього нового продукту. Норми Податкового кодексу 

передбачають уникнення подвійного акцизу для всіх підакцизних товарів, окрім 

нафтопродуктів. Виробники палива із додаванням біоскладових вимушені двічі 

сплачувати акциз – спершу при придбанні нафтової основи, потім при виробництві 

готового продукту. Це одна із основних причин, чому трейдери проти норми про 

обов'язковий вміст 5 – 7% біоетанолу. Якщо раніше прямогонні бензини не 
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обкладались акцизами, то виробники мали легальну можливість придбати 

нафтопродуктову основу, змішати її з октанопідвищуючими біокомпонентами і 

виробити таким чином якісний бензин, сплативши відповідний акциз, то з 

введенням єдиного акцизу на всі групи нафтопродуктів виробники вимушені 

працювати у напівтіні [238].  

Можливі кілька варіантів щодо вирішення вищевказаної проблеми: 

повернення до європейської практики, коли певна базова сировина (прямогон чи 

80-ий бензин) для потреб виробництва продаються без акцизу (за ставкою 0); 

поширення на нафтопродукти механізму уникнення подвійного оподаткування 

діючого для всіх підакцизних товарів за аналогією з механізмами обігу спирту 

етилового. Тобто, у разі, якщо виробник чи імпортер приймуть рішення додати до 

імпортного палива українського біоетанолу чи дизелю, акциз сплачуватиметься 

лише з кінцевого продукту [238]. 

6. Прозорість ринку. З метою підвищення прозорості ринку біопалива слід  

зобов’язати учасників ринку запровадити надання, збір та опублікування 

статистичних даних (ціни, баланси біопалива щодо виробництва, споживання, 

імпорту, експорту відповідної продукції тощо) [238]. 

7. Може бути створена на прикладі ЄС Українська технологічна платформа з 

біопалива (Ukrainian Technology Platform for Biofuels), яка стане координатором з 

упровадження стратегічних напрямів розвитку біопалива, особливо в 

транспортному секторі. Технологічна платформа з біопалива має ґрунтуватися на 

забезпеченні інструментарію рекомендації стратегічного спрямування для 

структур і юридичних осіб, котрі прийматимуть рішення, щоб вони вибудовували 

відповідні стратегічні і тактичні рамки реалізації поставлених проблем [238]. 

8. Для постачання біомаси в якості сировини слід створити невиснажливі 

стратегії (sustainable) щодо землі сумісні з кліматичними, екологічними, 

соціальними та економічними умовами, які є притаманними кожному регіону 

країни. Крім того, головною умовою сталого розвитку ринку паливної біомаси є 

впровадження стандартів на біопаливо як важливий елемент управління його 

виробництвом і використанням. Стандартизація дозволила США, Швеції, 
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Німеччині, Фінляндії та Данії в короткий термін зайняти лідируючі позиції у 

виробництві та постачанні біопаливної продукції на світовий ринок. 

Стандартизація біопалива – важливий інструмент якісного контролю та управління 

виробництвом, вона надає потенційним споживачам технічну інформацію про 

виріб, закріплює основні його характеристики та є гарантом його якості [238].   

Сьогодні тільки окремі види біопалива регламентує новий міжнародний 

стандарт ISO 13065:2015 «Критерії стійкості у сфері біоенергетики» [239] та 

створює практичну основу для розв’язання екологічних, соціальних та 

економічних аспектів із метою полегшення оцінки та порівнянності технологій 

виробництва біоенергії та продукті. У деяких країнах і регіонах на біоенергетику 

та біопаливо в наступному десятиріччі покладаються амбітні завдання, при цьому 

міжнародний стандарт ISO 13065 стає інструментом для урядів в організації 

виконання поставлених завдань. Це сприятиме розвитку як національних і 

регіональних, так і міжнародних ринків через підвищення 

конкурентоспроможності біоенергетичних ресурсів та допоможе уникнути 

технічних бар’єрів у торгівлі. 

9. Створення державного органу управління у галузі біопалива. У Німеччині 

головним урядовим рушієм у галузі біопалива стало Міністерство з питань захисту 

споживачів, продовольства та сільського господарства. Воно розглядає біопалива 

та біоенергетику в цілому як основну технологію майбутнього, ґрунтуючись на 

основоположній ідеї про те, що національний добробут можна підвищувати 

шляхом інтернаціоналізації зовнішніх екологічних витрат [238]. Відповідальним 

органом державного управління в цій сфері в Польщі є Управління з регулювання 

енергетики (Urząd Regulacji Energetyki). Тому, для України важливо створити центр 

контролю та підтримки цієї галузі. 

10. Тісна кооперація суб'єктів ринку. Варто створити всі умови для кооперації 

постачальників біосировини, виробників біопалива, представників автомобільної 

промисловості та інших зацікавлених сторін для сталого функціонування та 

розвитку ринку. Так, наприклад, у Франції одним із основних рушіїв у сприянні 

розвитку виробництва й споживання біоетанолу (біо-ЕТБЕ) є міцне партнерство 
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між суб'єктами, задіяними у всіх частинах ланцюга виробництва біопалива – від 

фермерів до нафтових компаній. Сільськогосподарські організації, такі як CGB 

(Національна конфедерація буряководів), AGPB (Генеральна асоціація виробників 

зернових), відіграють важливу роль у політиці щодо паливного етанолу. Це 

сільськогосподарське лобі зуміло переконати нафтові компанії взяти участь у цій 

новій сфері діяльності. Це пояснює, чому у 1994 році від використання етанолу 

відмовилися на користь виробництва ЕТБЕ, яке передбачає участь нафтових 

компаній (TotalFinaElt). Укладалися також двосторонні угоди між перегінними та 

нафтопереробними заводами, фермерами, групами, що організовували 

виробництво біоетанолу. Так, у 1990 році у Німеччині була заснована Спілка 

підтримки заводів з виробництва олійних і білкових культур як альянс між 

фермерами та виробниками біопалива [238]. 

11. Звільнення або часткове звільнення біопалива від акцизного збору. Так як 

у 2014 році було введено тимчасовий акциз на ПМА 99 євро/тонну, який у грудні 

продовжили назавжди, то дана заборонна ставка призвела до зупинки 11 з 14 

заводів, які виробляли біоетанол, так як мережі масово відмовились від 

використання ПМА через економічну недоцільність, обсяг виробництва зменшився 

у 3 рази. ПМА має нижчі енергетичні показники і його ціна має бути нижчою від 

звичайного на 15%. Розвиток виробництва ПМА майже зупинено [238]. 

Пропонуємо кілька варіантів розвитку: перший – повернути на 7-10 років 

безакцизне виробництво ПМА з вмістом понад 30% біоетанолу до досягнення 

Україною вимог про впровадження 10% моторних палив, інший – після виконання 

європейських вимог про впровадження 10% транспортних біопалив пропонується 

встановити стимулюючий акциз на економічному рівні 10-20% від ставки акцизу 

на традиційні бензини.  

Основним виходом з такого стану справ – взагалі усунути акциз на біодизель. 

Крім того, встановити механізм не оподаткування акцизом біодизелю, який додано 

до традиційних дизелів. Скасувати акциз на альтернативні дизельні палива з 

вмістом біодизелю понад 30% на період 7 – 15 років для появи та розвитку 

підприємств виробників, залучення інвестицій у переробку. По закінченні 
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пільгового періоду 7 – 15 років вести ставку на альтернативні дизельні палива з 

вмістом біодизелю понад 30% на рівні 10-20% від базової ставки до 

нафтопродуктових дизельних палив. Звільнення від оподаткування у Польщі, 

введене з 1993 року і чинне дотепер, дало подальший поштовх використанню 

біоетанолу – як 5%-ї добавки до бензину, так і добавки у вигляді ЕТБЕ, що є 

похідним від біоетанолу. Нові правила оподаткування зумовлять хвилю інвестицій 

у біопаливну промисловість, що стане причиною розширення потужностей з 

виробництва біопалива та створення нових робочих місць для працівників нових 

заводів та установок [238]. 

Станом на 12.11.2019 року Держенергоефективності було повідомлено, що 

наразі в розробці знаходиться законопроект, який передбачає зменшення акцизної 

ставки на біопаливну складову [240]. Так, наприклад, споживаєте 10% біоетанолу 

у своєму паливі, то за ці 10% – акцизний збір не сплачується, сплачується тільки за 

нафтову складову. Імплементація цього законопроекту, на наш погляд, сприятиме 

звільнення сплати акцизцизного збору, що сприятиму збільшенню попиту на 

альтернативні палива та попиту на виробництво біоетанолу. 

12. Запровадження обов'язкових контрольних цифр щодо змішування 

(блендування) біопалива та розробка нормативу, який зобов'язує використовувати 

біопалива. Блендування (змішування) – цілеспрямований процес змішування 

біопалива або біорідини з викопним паливом або біопалива з біопаливом або 

біорідини з біорідиною [240]. Приведемо приклад запровадження біопаливної 

квоти в Польщі, яка визначена Законом «Про біокомпоненти та рідкі біопалива» 

від 25.08.2006 (OJ 2006 No. 169, item. 1199 with further amendments), Законом «Про 

моніторинг та контроль якості пального» від 25.08.2006 (OJ 2006 No. 169, item. 1200 

with further amendments) [238]. 

Законом «Про біокомпоненти та рідкі біопалива» запроваджені національні 

річні індикативні цілі використання біопалива на транспорті (NCW), тобто 

обов’язкова мінімальна частка біопалива та інших відновлюваних палив (в 

енергетичних відсотках) в загальному енергоспоживанні на транспорті. 

Індикативні цілі переглядаються кожні 3 роки та встановлюються рішенням Уряду 
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на період 6 років [238]. Ці зобов’язання поширюються на всі компанії, що 

виробляють, імпортують, постачають або використовують пальне для власних 

потреб та зобов’язані дотримуватись встановленої квоти на біопалива (art. 23 par. 1 

in conjunction with art. 2 par. 1 no. 25 Act on Biocomponents and Liquid Biofuels). 

Компанії, що підпадають під вимогу дотримання квоти, зобов’язані довести, що 

біопалива складають певну частку (%) в їх річному рівні виробництва або 

споживання пального. У разі невиконання встановленої квоти виробник підлягає 

штрафу згідно з (art. 33 par. 1 no. 5 Act on Biocomponents and Liquid Biofuels), розмір 

якого розраховується по формулі наведеної в art. 33 par. 5 Act on Biocomponents and 

Liquid Biofuels) [240]. Система квотування стосується лише наступних біопалив: 

біоетанол, біометанол, біобутанол, біодизель, діметиловий ефір, чисті рослинні 

олії, рідкі вуглеводні рослинного походження, біопропан-бутан, зріджений 

біометан, стислий біометан та біоводень (art. 2 par. 1 no. 3 Act on Biocomponents and 

Liquid Biofuels).  

Всі біокомпоненти, що постачаються чи використовуються для виробництва 

пального мають відповідати вимогам стандартів, що засвідчується сертифікатом, 

який надається акредитованими органами сертифікації  (art. 22 par. 1 Act on 

Biocomponents and Liquid Biofuels). Кожні 3 роки до 15 червня Уряд на 

законодавчому рівні переглядає національні індикативні цілі на наступні 6 років, 

беручи до уваги наявні технічні можливості виробництва біопалив (art. 24 par. 1 Act 

on Biocomponents and Liquid Biofuels). Уряд може зменшити розмір квоти у випадку 

виникнення екстраординарної ситуації на ринку, наприклад, при зміні умов 

постачання сільськогосподарської сировини або біомаси (art. 24 par. 2 Act on 

Biocomponents and Liquid Biofuels) [238]. 

В Україні для виконання вищевказаних цілей, враховуючи зарубіжний 

досвід, був підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з 

біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу», 

призначеного для використання в галузі транспорту (реєстр. № 7348 від  

29.11.2017) [215].  
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Метою законопроекту, як зазначалося у Пояснювальній записці до нього, 

було створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери виробництва, 

обігу та використання рідкого біопалива на транспорті. Законопроектом були 

передбачені заходи щодо створення ринку рідкого біопалива в Україні, здійснення 

моніторингу цього ринку, запровадження відповідальності за невиконання 

показників щодо обов'язкової частки біокомпонентів у паливі моторному/паливі 

моторному альтернативному, для продажу на митній території України. 

Досягнення мети планувалося шляхом внесення змін до наступних нормативно-

правових актів: Закону України «Про альтернативні види палива» [175], Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [240], Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [241]. 

До Закону України «Про альтернативні види палива» планувалося внести 

зміни в частині [175]: визначення обов'язкового вмісту добавок на основі 

біоетанолу в бензинах моторних – не менш як 5 % (об’ємних) та біодизелю – не 

менш як 3 % (об’ємних), що реалізуються для кінцевого споживання на митній 

території України; визначення обов'язкової частки добавок на основі біоетанолу в 

обсязі не менш як 3,4 % (енергетичних), частки добавок на основі біоетанолу в 

обсязі 6,9 % (енергетичних) та біодизелю – 2,7% (енергетичних) від загального 

обсягу продажу моторних бензинів та дизельного палива;  

Виконання вимог встановленого мандату розглянемо на прикладі компанії-

виробника з обсягом постачання моторного пального на ринок 200 000 т бензину 

на рік: 3,4 % (енерг.) від енергетичного вмісту продукції, реалізованої  на території 

України (еквівалент 5% об’ємних в сумішевому паливі) [238]:  

200 000 т = 270 000 м³ = 207 000 т.н.е. = 8 472 ТДж. Встановлена квота (3,4% 

енерг.) = 288 ТДж (енергія біоетанола). Потреба в біоетанолі – 10,7 тис.т.  

Виконання вимог: А) додавання 5% (об.) до всього обсягу виробництва = 

реалізація на ринку всієї продукції, як Е5 = 288 ТДж Б) 100 тис.т Е0 + 100 тис.т Е10 

(об.) = 288 ТДж В) 77 тис.т Е0 (0 ТДж) + 118 тис.т Е5 (168 ТДж) + 5 тис.т Е85 (121 

ТДж) = 288 Тдж [194]. 



 

  218  

 

 

- забезпечення організації та адміністрування обліку вмісту біокомпонентів у 

сумішевому (альтернативному) моторному паливі на ринку нафтопродуктів 

шляхом визначення адміністратора обліку вмісту біокомпонентів у сумішевому 

(альтернативному) паливі, якій буде виконувати функції центральної агрегації 

даних цього обліку.  

Тобто, на початкових етапах реалізації вимог законопроекту найбільш 

простим способом виконати його вимоги стане імпорт сумішевого палива, яке вже 

містить біокомпоненти в необхідному обсязі, оскільки такий підхід дозволятиме 

уникати подвійних видатків на сертифікацію товару, а також врегулювати 

проблему з якості палива, за яку первинний виробник після додавання біоетанолу 

в Україні вже не буде нести відповідальності [238]. Однак, 29.08.2019 року 

вищевказаний законопроект був відкликаний та знятий з подальшого розгляду і як, 

наслідок, зміни в вищезазначені правові акти, не були внесені. 

Відповідно до  законопроекту про розвиток ринку рідких біопалив (реєстр. 

від 17.04.2020 № 3356) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі 

транспорту», ініціюваний Держенергоефективності, Міністерством енергетики та 

захисту довкілля України, народними депутатами, асоціаціями нафтопереробної та 

спиртової галузей, передбачається [242]:  

- встановлення обов’язкової частки рідкого біопалива (квот) в загальному річному 

обсязі продажу бензину: із 1 липня 2021 р. - не менше 5% об’ємних; із 1 липня 2023 

р. - не менше 6% об’ємних; із 1 липня 2025 р. - не менше 7% об’ємних. 

- введення обліку та контролю вмісту біокомпонентів у бензинах; встановлення 

відповідальності (штрафів) за недотримання квот суб’єктами господарювання, які 

займаються виробництвом, імпортом та реалізацією бензинів на митній території 

України; введення вимог щодо дотримання критеріїв сталості для біопалива із 1 

липня 2022 року. 

При цьому, технічні характеристики палива з біокомпонентами обов’язково 

повинні відповідати вимогам технічних регламентів, гармонізованих європейських 

стандартів та іншим нормативно-правовим актам. Загалом, прийняття 
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законопроекту дозволить: залучити інвестиції у виробництво рідкого біопалива; 

стимулювати будівництво нових потужностей із виробництва біоетанолу; 

активізувати агрохолдинги та спиртові заводи щодо виробництва рідких біопалив; 

створити нові робочі місця; підвищити рівень завантаженості спиртових заводів та 

виробничого потенціалу суміжних сфер; збільшити надходження податків до 

бюджетів різних рівнів; скороченню викидів парникових газів у транспортній сфері 

[242]. 

Основною метою проекту Закону є створення дієвого законодавчого 

механізму для розвитку конкурентного ринку виробництва і використання 

біоетанолу та біокомпонентів на транспорті в Україні. Тому, його прийняття є 

важливим кроком на шляху заміщення нафти і нафтопродуктів, імпорт яких за 11 

місяців 2019 року склав 5,2 млрд доларів, що в 2,6 разів перевищив обсяг коштів, 

витрачених на імпорт газу за той же період 2 млрд доларів) [242]. 

08.05.2020 року Комітетом Верховної ради з питань енергетики та ЖКП 

прийнято рішення рекомендувати включити законопроект в порядок денний 

засідань та прийняти в першому читанні за основу. 04.06.2020 року законопроект 

включено до порядку денного засідання ВРУ. 16.06.2020 року на засіданні ВРУ 

прийнято рішення відправити законопроект № 3356 на доопрацювання. Виробник 

чи імпортер повинні будуть показати, що в річному своєму об'ємі, вони виробили 

(імпортували) певну кількість бензину та відповідну кількість біоетанолу. У 

випадку не дотримання квоти, то буде передбачатися штраф. Повноваженнями 

контролюючого органу передбачається наділити Держенергоефективності [238]. 

13. Запровадження відповідальності за недотримання вимоги щодо 

обов'язкового вмісту біопалива в традиційному паливі. До Кодексу України про 

адміністративні правопорушення слід було б внести зміни в частині встановлення 

відповідальності за недотримання вимог нормативно-правових актів щодо 

обов’язкового вмісту біоетанолу в бензинах моторних та біодизелю в дизельному 

паливі, одержаному з нафтової сировини, що реалізується на митній території 

України, та за недотримання суб'єктами господарювання, що виробляють та/або 

реалізують кінцевому споживачу на митній території України бензини моторні або 
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дизельне паливо, обов'язкової частки біоетанолу та обов'язкової частки біодизелю 

від загального обсягу продажу бензину моторного або дизельного палива в 

перерахунок на енергетичний вміст цих добавок. Наведемо розрахунки штрафів 

при не додаванні біоетанолу до бензину та біодизелю до дизелю в Україні та для 

порівняння в світі в Таблиці О [238]. 

Проведемо аналіз, визначимо та оцінимо альтернативні способи досягнення 

відповідних цілей і як впровадження зазначених заходів вплине на інтереси 

держави, споживачів та інших суб'єктів ринку (Таблиця П) [238]. До зацікавлених 

сторін щодо розвитку та формування ринку біопалива відносяться виробники 

біопалива, виробники та імпортери традиційного палива, оператори мереж АЗС, 

виробники та постачальники сировини і обладнання, що використовується для 

виробництва біопалива, а також споживачі палива. 

У разі запровадження такого регуляторного акту задекларована ціль буде 

досягнута повною мірою, буде встановлено чітке та зрозуміле загальне 

регулювання на ринку виробництва та/або реалізації моторного сумішевого 

(альтернативного) палива з добавками на основі біоетанолу та біодизеля та 

забезпечить: приведення законодавства в сфері виробництва, обігу та використання 

рідкого біопалива на транспорті в частині створення умов для розвитку 

виробництва рідкого біопалива до кращих практик законодавства країн 

Європейського Союзу у цій сфері діяльності; забезпечення виконання міжнародних 

зобов'язань України щодо частки енергії з ВДЕ у валовому кінцевому обсязі 

споживання енергії на транспорті у 2020 році, які взяла на себе Україна із вступом 

до Енергетичного Співтовариства; підвищенні рівня енергетичної безпеки держави 

та конкурентоспроможності національної економіки; оптимізації структури 

енергетичного балансу держави завдяки заміщенню використання традиційного 

нафтового палива рідким біопаливом [238]. 

14. Запровадження екологічного податку. Як показує досвід провідних країн, 

дієвим стимулом та джерелом фінансування енергомодернізації є податок на 

викиди СО2. Так, кошти від податку на викиди СО2 мають бути спрямовані на 

енергоефективні заходи, що дозволять скоротити ці викиди у майбутньому. У 



 

  221  

 

 

Франції для стимулювання гуртових торговців запроваджено домішувати до 

палива біопаливо, законом 2005 року було введено екологічний податок TGAP 

(«загальний податок на забруднюючі види діяльності»), який застосовувався до 

кожного проданого метра кубічного палива. Ставка податку відповідала 

відсотковій частці біопалива, яку щороку бажано домішувати до звичайних палив, 

та застосовувалася до біоетанолу, який домішувався до бензину, а також для 

біодизелю, доданого до дизелю. Торговці не зобов'язані були сплачувати TGAP, 

якщо вони можуть довести, що саме така частка біопалива міститься у тому обсязі 

палива, який поставили [238]. 

В Україні у 2019 році ставка податку на викиди СО2 зросла у 24 рази: з 0,41 

грн за 1 тонну до 10 грн за 1 тонну [243]. Тож, підприємства, що викидають більше 

500 тис. тонн СО2  щорічно, звітують та сплачують податок. За результатами 2019 

р. вдалося отримати майже 1 млрд грн надходжень. Міненерго спільно з 

Держенергоефективності, Українсько-данським енергетичним центром та іншими 

партнерами розробили проект Закону України, який передбачає зміни до 

Бюджетного кодексу України для забезпечення гарантованого джерела 

фінансування енергомодернізації підприємств України. Законопроект передбачає 

новий механізм, завдяки якому кошти з податку на викиди СО2  будуть спрямовані 

не у загальний фонд бюджету, а на підвищення енергоефективності підприємств.  

15. Заохочення запровадження екологічно чистих автомобілів, що працюють 

на біопаливі – це ще один засіб зменшити екологічний вплив транспорту – пробний 

екологічний збір на в'їзд на перевантажену територію, який був, наприклад, 

введений у Стокгольмі. Екологічно чисті автомобілі, працюючі на альтернативних 

видах палива, від цього збору звільнятимуться. 90-95% викидів забруднюючих 

речовин до повітря у містах відбувається через транспорт. Транспортна стратегія 

України до 2030 року, схвалена у 2018 році, містить зменшення обсягу викидів 

парникових газів від транспорту до 60% від обсягів 1990 року. Також вона 

передбачає, що 75% внутрішнього транспорту буде електричним вже за 10 років 

[238]. 
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16. Застосування тендерної системи, спрямованої на заохочення 

міжнародної конкуренції шляхом надання міжнародним суб'єктам можливості 

задовольняти існуючий у країні попит на біопаливо [238]. 

17. Підтримка досліджень, розробок та демонстраційних випробувань 

біопалива. В Іспанії за поправкою до Закону про податки, адміністративні та 

соціальні заходи, ухваленою у грудні 2002 року, усі пілотні біопаливні заводи 

одержували повне звільнення від оподаткування на п'ять років, а усі промислові 

заводи – більше, ніж на 10 років. Цей захід поширювався також на обсяг біопалива, 

використовуваних у сумішах із викопним паливом [238]. 

Загалом, історія біопаливної політики у європейських країнах показує, що 

вирішальними чинниками, які сприяли запровадженню біопалива, стали: політична 

прихильність до біопалива; наявність активних учасників ринку, які лобіювали 

початок діяльності у цій галузі; фінансова компенсація для заповнення фінансового 

розриву між біопаливами та викопними паливами; наявність ринку кінцевого 

споживання чистих біопалива або біопаливних сумішей. На наш погляд, основною 

вирішальною умовою для створення сприятливого інвестиційного клімату та 

ринкових умов має бути зрозуміла, небюрократична, узгоджена на тривалий 

термін, політична прихильність до розвитку біопалива [238]. Виявом цієї політики 

має прийняття та затвердження нових та внесення змін в існуючі нормативно-

правові акти для сприяння розвитку ринку біопалива в Україні та виконання 

індикативних цілей. Основні заходи, що сприяють розвитку ринку рідкого 

біопалива в Україні, наведені на рис.3.11.  

Варто відзначити, що і-за відсутності хоча б одного компонента виконання 

вимог НПДВЕ та міжнародних зобов’язань України неможливе. У цілому ясно, що 

Україна хоче стимулювати використання біопалива як нового імпульсу, який 

сприятиме розвитку сільськогосподарського сектора, енергетичного комплексу, 

транспортної сфери та ін. [238]. 

Необхідно відзначити, що в цілому чинним законодавством України створене 

належне підґрунтя для стабільного розвитку ринку альтернативних видів палива в 

Україні. 
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Рисунок 3.11. Основі заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 

ринку рідкого біопалива * 

Примітка.* Власна розробка автора [238]. 

Зокрема це стосується податкових пільг, що надаються державою учасникам 

цього ринку. Однак обмежений державний бюджет для біопалива, гаряча політична 

дискусія та українська бюрократія поки що затримують успішне масштабне 

запровадження біопалива [238].  

Відмітимо, що використання економічних стимулів та визначення стабільної 

стратегії розвитку ринку рідкого біопалива передбачатиме збільшення 

виробництва етанолу, біодизелю або інших видів рідкого чи газоподібного 

біопалива із сировини сільського і лісового господарств. Це дозволить замінити 

використання викопного палива як для стаціонарного (наприклад, біодизель для 

електростанцій), так і для мобільного використання (моторне пальне). 

Отже, відзначимо, що державне регулювання для формування та розвитку 

ринку рідкого біопалива вкрай необхідне. Слід пам'ятати, що держава не в змозі ні 

ввести, ні скасувати об'єктивні економічні умови розвитку, проте вона здатна 

створити умови, за яких суспільство в цілому, окремі галузі, ринки можуть 

ефективно і прогнозовано розвиватись. 

Висновки до розділу 3 

 

Встановлено, що Україна володіє достатнім ресурсним потенціалом для 

виробництва біокомпонентів, рядом промислових потужностей та може 

забезпечувати сировиною потребу країни в рідкому біопаливі. Ці можливості 

відкривають перспективи застосування на транспорті біоетанолу та біодизелю 
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власного виробництва. Можна стверджувати, що використання рідкого біопалива, 

а також розробка і впровадження нових технологій для їх розвитку – це 

економічний пріоритет на сьогоднішній день для економіки нашої країни. 

Обґрунтовано, що Україна позбавлена дієвого механізму розповсюдження 

біоетанолу та біодизелю на власній території. Так, відсутність державної підтримки 

по стимулюванню розвитку ринку рідкого біопалива, неузгоджені між собою 

положення законодавства, які регулюють господарську діяльність у сфері 

виробництва рідких біопалив, вимагають звернути увагу та детально розглянути 

«проблемні місця» та «прогалини», які перешкоджають подальшому 

функціонуванню та розвитку ринку рідкого біопалива в Україні, який потребує 

допомоги як з боку держави та суспільства в цілому та запропонувати шляхи 

удосконалення ситуації на ринку. 

Визначено та проаналізовано проблемні питання, які перешкоджають 

подальшому розвитку ринку, а саме: високий акциз на альтернативні палива з 

біоетанолу; подвійний акциз для виробників палив; заборонний акциз на біодизель; 

скасовано стимулюючі заходи щодо виробників біопалива; тиск податкової та 

контроль; наявність неймовірно високого векселя при транспортуванні біоетанолу; 

невідповідність кодів ЄС і України; ліцензування; неефективні податкові пости та 

система котролю та ін. 

За наявності рамкових передумов щодо можливості України досягти  

Національної індикативної цілі споживання біопалива на транспорті до 2020 року, 

проаналізовано стан справ з виробництва рідкого біопалива в Україні, виявлено 

перешкоди, що існують у досягненні вищевказаних цілей, оцінено реалістичність 

виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань України щодо моторного 

біопалива, а також запропоновано заходи для уможливлення досягнення 

вищевказаних зобов'язань. 

Вперше в Україні з метою кількісної оцінки розміру, виду підтримки, 

обґрунтування введення податкових преференцій для виробників палива 

моторного альтернативного та реалістичності виконання взятих на себе 

міжнародних зобов'язань України щодо моторного біопалива, була використана 
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економетрична модель часткової рівноваги – AGMEMOD – динамічна модель, яка 

моделює наслідки змін в аграрній політиці на виробництво, споживання, імпорт, 

експорт та ціни на сільськогосподарську продукцію до 2030 року.  

Для оцінки розвитку ринку біоетанолу, палива моторного альтернативного, 

біодизеля і досягнення вищевказаних цілей, було розроблено сім сценаріїв 

розвитку ринку рідкого біопалива в Україні до 2030 року: «Політичний_10%», 

«Пряма підтримка_10% до 2025 року», «Пряма підтримка_10% до 2030 року», 

«Зменшення акцизу», «Відміна акцизу», «Covid-19», «Базовий». 

За результатами сценарію «Пряма підтримка_10% до 2025 року» 

встановлено, що підтримка виробників біоетанолу у вигляді прямих дотацій 

позитивно сприятиме стрімкому розвитку ринку біоетанолу та продукції на його 

основі і дасть поштовх до досягнення індикативної цілі 10% споживання 

біоетанолу до 2025 року, досягши споживання біоетанолу та продукції на його 

основі на рівні 171,02 тис.т у загальному споживанні автопалив. Порівнюючи 

результати моделювання з Базовим сценарієм, у 2025 році виробництво біоетанолу 

за державної підтримки зросте майже у 4,36 рази. 

Результати сценаріїв «Зменшення акцизу» та «Відміна акцизу» вказують те, 

що нова система підтримки позитивно вплине на розвиток ринку палива моторного 

альтернативного, однак, у порівнянні з сценаріями прямої підтримки виробників 

біопалив, як і очікувалося, показники виробництва та споживання дещо нижчі. 

Встановлено, що введення системи зменшення акцизного податку виробникам 

ПМА за реалізоване паливо стимулюватиме збільшення його споживання, в 

порівнянні з Базовим сценарієм, майже в 1,49 разів, а при його відміні - 

стимулюватиме збільшення споживання майже в 1,76 разів, що матиме такий самий 

ефект як і за сценарієм підтримки виробників біоетанолу та продукції на його 

основі. 

В дисертації підкреслено, що для розвитку та розширення використання 

біоетанолу, біодизелю та продукції на їх основі, в Україні рекомендовано ввести як 

пряму підтримку виробників, так і податкові преференції у вигляді зменшення 

(відміни) акцизу виробникам вищевказаної продукції на певний строк для 
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налагодження та розширення їх виробництва. Для досягнення індикативної цілі 

споживання 10% біопалива у транспортному секторі запропоновано також і ввести 

обов’язкове його домішування в традиційні бензини та дизель і повернути 

безакцизне виробництво моторного палива альтернативного та біодизеля на певний 

період (до 10 років), а після досягнення 10% використання біопалива ввести 

стимулюючий акциз на економічно обґрунтованому рівні 10-20% від ставки акцизу 

на традиційні бензини та дизель. Однак, всі вищеперераховані заходи, мають бути 

законодавчо врегульованими, контролюватися з боку держави на відповідність 

чинному законодавству.  

У дисертації висвітлено та проаналізовано розвиток ринку на його основі з 

урахуванням економічної та політичної ситуації в Україні до 2030 року, 

спричиненої пандемією COVID-19, для чого було розроблено сценарій «COVID-

19». Встановлено, що виробництво біопалива у 2020 році у порівнянні з Базовим 

сценарієм, знизиться на 30%, а споживання біоетанолу – на 11%. З 2024 року, як і 

очікувалося, спостерігатиметься поступове збільшення виробництва та 

споживання біопалива в середньому на 2%.  

Обґрунтовано та сформульовано стратегічні пріоритети сталого розвитку 

ринку біопалива в Україні, оскільки він неможливий без вирішення низки 

економічних та організаційних проблем. Розвиток ринку біопалива залежить від 

державної політики у сфері заміщення традиційних видів палива альтернативними, 

цін на традиційні енергоносії, політичної та економічної ситуації в країні. З цією 

метою Україні необхідна добре скоординована стратегія для виробництва 

біопалива різних видів та створення чіткого і прозорого законодавства, яке 

визначить основні напрямки для сприяння розвитку біопаливної галузі, що 

підтвердили результати PESTEL – аналізу.  

Запропоновано, що для активізації ринку моторного біопального в Україні 

можливі наступні заходи: законодавче розширення видів моторного біопального; 

проведення широких інформаційних кампаній щодо популяризації біопального та 

стимулювання попиту на нього; налагодження системи обліку та контролю 

виробництва біодизеля та біоетанолу; сприяння переоснащенню наявних цукрових 
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заводів, перш за все для зниження енергоємності виробничих процесів; надання 

фінансових преференцій продавцям традиційних нафтопродуктів з метою 

формування інфраструктури для домішування біологічного компонента палива 

протягом визначеного періоду часу, після чого передбачення системи санкцій за 

відсутність такої інфраструктури; уведення контролю за виконанням положень 

закону та системи економічних санкцій для продавців нафтопродуктів, оскільки 

відсутність контролю та покарання в реаліях України призводить до не виконання 

положень закону. 

Всі вищенаведені заходи сприятимуть розвитку ринку рідкого біопалива в 

Україні, і країна з постачальника сировини для виробництва біопалива в інші 

країни світу, стане його виробником. Передбачається, що сформований ринок 

біопалива здатний залучити до використання біопаливної суміші автомобільні 

парки та всі легкові автомобілі, які працюють на бензині чи дизельному паливі. У 

будь-якому разі кінцевим споживачам біопалив необхідні гарантії того, що 

біопалива чи біопаливні суміші можуть застосовуватися у їхніх автомобілях без 

шкоди для останніх. Це, в свою чергу потребує наявності стандартів якості 

біопалив і біопаливних сумішей, оскільки відсутність таких стандартів або їхня 

незастосованість є величезною перешкодою для введення біопалив на ринок та 

торгівлі біопаливами в Європі. Звичайно, такий «енергетичний перехід»  

вимагатиме значних ресурсів (людських, фінансових, технологічних), а також 

передбачатиме необхідність здійснення відповідних структурних змін в економіці 

України. Представлені результати є першим кроком до енергетичного переходу, 

тож в подальшому дослідження мають бути розширені з огляду на те, що пов’язані 

з довгостроковою трансформацією енергетики та економіки потенційні переваги, а 

також виклики і загрози не є на сьогоднішній день досконало визначеними та 

вивченими.  

На сьогодні можна константувати невиконання визначених Національним 

планом дій показників. Причиною є відсутність необхідних регуляторних актів, що 

законодавчо закріплювали б вимоги щодо показників використання біопалива. До 

того ж варто відмітити, що досягнення вищевказаних цілей стане можливим тільки 
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за наявності серйозної політичної волі, із залученням ключових гравців на ринку, 

починаючи з представників уряду – ініціаторів реформ. Щодо ринку рідкого 

біопалива, то і за допомогою виробників автомобілів, нафтових бізнесових 

компаній та сільськогосподарських товаровиробників, які працюють майже з усіма 

агентами виробництва сировини. Для досягнення необхідних показників 

споживання ВДЕ в світі, крім квотування ринку, застосовуються стимулюючі 

фіскальні інструменти (пільгове оподаткування моторного біопалива, високі 

акцизи для традиційних видів палива, податок на викиди забруднюючих речовин), 

державні закупівлі, а також грантова допомога. Наявні інструменти державної 

підтримки, що застосовуються в Україні, є малоефективними. Так, рівень 

оподаткування альтернативних та традиційних видів палива не створює достатніх 

стимулів для нарощування споживання моторних біопалив. Цілеспрямовані 

програми державної підтримки та державна політика у сфері публічних закупівель 

до моторних біопалив не застосовується. Обсяг звільнення від ПДВ під час імпорту 

продукції, що використовуються для цілей біопаливної галузі оцінити неможливо 

через відсутність відокремленого збору статистичної інформації за відповідними 

показниками.  

ВИСНОВКИ 

У дисертації обґрунтовано теоретичні і методичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо формування та ефективного розвитку ринку 

біоенергії в Україні, що дозволить зменшити залежність національної економіки 

від імпорту енергоносіїв, знизити її енергоємність та сприятиме підвищенню якості 

життя суспільства, забезпечуючи його розвиток. Це дозволило отримати наукові 

висновки, що відображають рівень виконання завдань та характеризуються 

наступною науковою новизною:  

1. Розвинуто наукові підходи щодо тлумачення категорій «ринок», 

«ринок біоенергії», «ринок біопалива» з урахуванням технологічної 

характеристики об’єкту дослідження в контексті їх генезису. Набули подальшого 

розвитку теоретичні засади пізнання сутності понять «ринок», «ринок біоенергії», 

«ринок біопалива» через уточнення їх функцій, основних елементів, класифікації 



 

  229  

 

 

та завдань, які вони виконують, теорій біоенергетики та біоекономіки з різних 

точок зору вітчизняних та зарубіжних економістів.  

2. Удосконалено теоретико-методологічну базу пізнання сутності ринку 

біоенергії як систему відносин, які виникають між учасниками ринку при 

здійсненні купівлі-продажу біоенергії з біомаси та/або допоміжних послуг, 

пов’язаних з передачою, розподілом та постачанням біоенергії споживачам, який 

ефективно розвивається на інноваційно-інвестиційній основі і функціонує за 

законом взаємодії попиту та пропозиції біоенергії (електричної, теплової) для 

забезпечення енергетичної безпеки країни, зниження залежності від імпорту 

енергоносіїв та збереження навколишнього середовища.  

3. Розроблено авторську розширену класифікацію ринків та виокремлено 

в ній місце ринку біоенергії в системі ринків України, що дасть змогу поглибити 

знання щодо особливостей економічних відносин у галузі електроенергетики ПЕК 

України та АПК. 

4. Обґрунтовано, з використанням економетричної моделі часткової 

рівноваги – AGMEMOD, методичного інструментарію побудови алгоритму 

дослідження ринку біоенергії та біопалива, що враховує теоретичні й методичні 

положення формування ринку біоенергії та його суб’єктів і результати  кількісної 

оцінки впливу екзогенних факторів на функціонування цільового ринку.  

5. Виявлено резерви збільшення  ресурсно-енергетичного потенціалу 

біомаси для виробництва біоенергії. Україна має значний технічно-досяжний 

потенціал виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, який становить понад 98,0 млн. т у. п. на рік. 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні станом на 2018 рік складав 23 млн. т н. 

е. Основними складовими потенціалу є первинні відходи аграрного виробництва 

(солома, відходи виробництва кукурудзи на зерно і соняшника) та енергетичні 

культури, вирощування яких у промислових масштабах динамічно розвивається. 

Встановлено, що повне використання енергетичного потенціалу агробіомаси може 

задовольнити близько 18 % кінцевого споживання енергії в Україні, проте цей 

потенціал задіяний лише на 5% і залишається значним чином невикористаним 
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через відсутність інвестицій у сучасні технології вирощування та переробки 

біомаси. Доведено, що повне використання цього потенціалу може забезпечити 

покриття близько 20 % річних енергетичних потреб України. 

6. Оцінено сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку ринку 

біоенергії в світі з метою адаптування ринку біоенергії в Україні до його окремих 

елементів, що забезпечить системність прогнозування його розвитку. Відзначено, 

що енергетику України, її стан та перспективи неможливо розглядати окремо від 

загальносвітових тенденцій на відповідних ринках. Так, у 2018 році у світі був 

відносно стабільний ринок відновлюваної енергії і було додано 181 ГВт 

відновлюваної енергії. Що стосується біоенергетики, то вона була найбільшим 

джерелом ВДЕ в світі, забезпечуючи майже 13% від загального обсягу.  

Відповідно до проведених досліджень щодо розвитку біоенергетики, то 

результати вказують на поступовий розвиток сектору біоенергетики України, яка 

продовжує впевнено зростати. Так, у 2018 році енергія біопалива та відходів 

складала вже 3195 тис. т н.е. (на 6,7 % більше дпр.). Частка постачання енергії від 

ВДЕ у ЗППЕ у 2018 році склала 4,6 % (4,4 % у 2017 році). Такий темп зростання 

відповідає європейським показникам річного росту сектору ВДЕ. 

7. За наявності рамкових передумов щодо можливості України досягти 

Національної індикативної цілі споживання біопалива на транспорті та для 

визначення і забезпечення потреб у біопаливі, оцінено стан виробництва рідкого 

біопалива в Україні та реалістичність виконання взятих на себе міжнародних 

зобов'язань щодо моторного біопалива, виявлено перешкоди досягнення 

вищевказаних цілей, а також запропоновано заходи для уможливлення досягнення 

вищевказаних зобов'язань. З цією метою було розроблено сценарії розвитку ринку 

рідкого біопалива в Україні до 2030 року за умови введення політики прямої 

державної підтримки та податкових преференцій виробникам біопалива. Для 

кількісної оцінки виконання вищевказаних цілей використана модель AGMEMOD 

– економетрична, динамічна модель часткової рівноваги, яка моделює наслідки 

змін в аграрній політиці на виробництво, споживання, імпорт, експорт та ціни на 

сільськогосподарську продукцію. Вперше у модель AGMEMOD Україна 2018 – 
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2030 додано новий ринок – ринок рідкого біопалива (біоетанол, паливо моторне 

альтернативне, біодизель).  

Для оцінки розвитку ринку біоетанолу, палива моторного альтернативного, 

біодизеля і досягнення вищевказаних цілей, було розроблено сім сценаріїв 

розвитку ринку рідкого біопалива в Україні до 2030 року: «Політичний_10%», 

«Пряма підтримка_10% до 2025 року», «Пряма підтримка_10% до 2030 року», 

«Зменшення акцизу», «Відміна акцизу», «Covid-19», «Базовий». 

За результатами сценарію «Пряма підтримка_10% до 2025 року» 

встановлено, що підтримка виробників біоетанолу у вигляді прямих дотацій 

позитивно сприятиме стрімкому розвитку ринку біоетанолу та продукції на його 

основі і дасть поштовх до досягнення індикативної цілі 10% споживання 

біоетанолу до 2025 року, досягши споживання біоетанолу та продукції на його 

основі на рівні 171,02 тис.т у загальному споживанні автопалив. Порівнюючи 

результати моделювання з Базовим сценарієм, у 2025 році виробництво біоетанолу 

за державної підтримки зросте майже у 4,36 рази. 

Результати сценаріїв «Зменшення акцизу» та «Відміна акцизу» вказують те, 

що нова система підтримки позитивно вплине на розвиток ринку палива моторного 

альтернативного, однак, у порівнянні з сценаріями прямої підтримки виробників 

біопалив, як і очікувалося, показники виробництва та споживання дещо нижчі. 

Встановлено, що введення системи зменшення акцизного податку виробникам 

ПМА за реалізоване паливо стимулюватиме збільшення його споживання, в 

порівнянні з Базовим сценарієм, майже в 1,49 разів, а при його відміні - 

стимулюватиме збільшення споживання майже в 1,76 разів, що матиме такий самий 

ефект як і за сценарієм підтримки виробників біоетанолу та продукції на його 

основі. 

В дисертації підкреслено, що для розвитку та розширення використання 

біоетанолу, біодизелю та продукції на їх основі, в Україні рекомендовано ввести як 

пряму підтримку виробників, так і податкові преференції у вигляді зменшення 

(відміни) акцизу виробникам вищевказаної продукції на певний строк для 

налагодження та розширення їх виробництва. Для досягнення індикативної цілі 
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споживання 10% біопалива у транспортному секторі також пропонується і ввести 

обов’язкове його домішування в традиційні бензини та дизель і повернути 

безакцизне виробництво моторного палива альтернативного та біодизеля на певний 

період (7-10 років), а після досягнення 10% використання біопалива ввести 

стимулюючий акциз на економічно обґрунтованому рівні 10-20% від ставки акцизу 

на традиційні бензини та дизель. Однак, всі вищеперераховані заходи, мають бути 

законодавчо врегульованими, контролюватися з боку держави на відповідність 

чинному законодавству.  

У дисертації висвітлено та проаналізовано розвиток ринку на його основі з 

урахуванням економічної та політичної ситуації в Україні до 2030 року, 

спричиненої пандемією COVID-19, для чого було розроблено сценарій «COVID-

19». Встановлено, що виробництво біопалива у 2020 році у порівнянні з Базовим 

сценарієм, знизиться на 30%, а споживання біоетанолу -  на 11%. З 2024 року, як і 

очікувалося, спостерігатиметься поступове збільшення виробництва та 

споживання біопалива в середньому на 2%.  

8. Проаналізовано та систематизовано інструменти державного регулювання 

ринку біоенергії, зокрема механізми стимулювання попиту на біоенергію та її 

пропозицію з метою визначення необхідності та можливості їх коригування. 

Сформулювано науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення 

структури інституційного механізму управління розвитком біоенергетики та 

виробництвом біопалива в Україні, а саме: запровадження ліцензій на виробництво, 

експорт, імпорт, оптову торгівлю біоетанолом та закріплення за біоетанолом 

окремий код класифікації продукції; скасування або часткове зниження ставки 

акцизного податку на біодизель і його суміші та зниження ставки акцизного 

податку на бензини моторні із вмістом біоетанолу понад встановлені державою 

граничні показники (наприклад 10%); скасування необхідності подання векселя 

при здійсненні господарських операцій з біоетанолом, за умови контролю його 

цільового використання; запровадження на законодавчому рівні графіку 

підвищення обсягу реалізації моторного біопалива; запровадження субсидій 

(допомоги) виробникам бензинів з додаванням біоетанолу  при його продажу, на 
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літр продукції; зобов'язати операторів АЗС диверсифікувати власне «меню» 

шляхом включення до нього визначеної законодавством частки біодизелю; 

законодавчо запровадити графік підвищення частки біодизелю на паливному ринку 

України; запровадження обов'язкового застосування критеріїв сталості для 

моторного біопалива, одночасно гармонізувавши систему контролю та 

моніторингу за їх дотриманням з нормами ЄС; гармонізування термінології, що 

регулює питання виробництва та використання біопалива, з законодавством ЄС, 

залишивши принцип добровільної відповідності критеріям сталості; забезпечення 

оновлення національних стандартів якості моторного біопалива з урахуванням 

вимог до аналогічної продукції в ЄС; передбачити можливість застосування 

декларованого принципу при повідомленні зацікавлених осіб про якість моторного 

біопалива з одночасним сторенням дієвої системи державного реагування на 

повідомлення про неякісну продукцію; посилити систему контролю за обігом 

моторних палив, як це передбачено Законом України № 2628-VIII; скасування 

визначеного переліку підприємств, що мають право виробляти бензини з 

добавками на основі біоетанолу; розробка формату та запровадження звітування 

учасниками ринку щодо виробничих потужностей обсягів виробництва та 

реалізації біопалива, а також його впливу на довкілля. 

9. Обґрунтовано та сформульовано стратегічні пріоритети сталого розвитку 

ринку біопалива в Україні, оскільки він неможливий без вирішення низки 

економічних та організаційних проблем, зокрема запровадження фінансово-

економічних стимулів для виробників біопалива та формування гарантованого 

попиту на моторні біопалива. Розвиток ринку біопалива залежить від державної 

політики у сфері заміщення традиційних видів палива альтернативними, цін на 

традиційні енергоносії, політичної та економічної ситуації в країні. З цією метою 

Україні необхідна добре скоординована стратегія для виробництва біопалива 

різних видів та створення чіткого і прозорого законодавства, яке визначить основні 

напрямки для сприяння розвитку біопаливної галузі, що підтвердили результати 

PESTEL – аналізу. Для активізації ринку моторного біопального в Україні можливі 

наступні заходи: законодавче розширення видів моторного біопального; 
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проведення широких інформаційних компаній щодо популяризації біопального та 

стимулювання попиту на нього; налагодження системи обліку та контролю 

виробництва біодизеля та біоетанолу; сприяння переоснащенню наявних цукрових 

заводів, перш за все для зниження енергоємності виробничих процесів; 

максимальне стимулювання продажів на ринку моторного біопального з високим 

вмістом біологічного компонента (Е85); надання фінансових преференцій 

продавцям традиційних нафтопродуктів з метою формування інфраструктури для 

домішування біологічного компонента палива протягом визначеного періоду часу, 

після чого передбачення системи санкцій за відсутність такої інфраструктури; 

уведення контролю за виконанням положень закону та системи економічних 

санкцій для продавців нафтопродуктів, оскільки відсутність контролю та 

покарання в реаліях України призводить до не виконання положень закону. 

Всі вищенаведені заходи сприятимуть розвитку ринку рідкого біопалива в 

Україні, і країна з постачальника сировини для виробництва біопалива в інші 

країни світу, стане його виробником. Передбачається, що сформований ринок 

біопалива здатний залучити до використання біопаливної суміші автомобільні 

парки та всі легкові автомобілі, які працюють на бензині чи дизельному паливі. У 

будь-якому разі кінцевим споживачам біопалива необхідні гарантії того, що 

біопалива чи біопаливні суміші можуть застосовуватися у їхніх автомобілях без 

шкоди для останніх. Це, в свою чергу потребує наявності стандартів якості 

біопалива і біопаливних сумішей, оскільки відсутність таких стандартів або 

відсутність їхнього використання є величезною перешкодою для введення біопалив 

на ринок та торгівлі біопаливами в Європі. Звичайно, такий «енергетичний 

перехід» вимагатиме значних ресурсів (людських, фінансових, технологічних), а 

також передбачатиме необхідність здійснення відповідних структурних змін в 

економіці України. Представлені результати є першим кроком до енергетичного 

переходу, тож в подальшому дослідження мають бути розширені з огляду на те, що 

пов’язані з довгостроковою трансформацією енергетики та економіки потенційні 

переваги, а також виклики і загрози не є на сьогоднішній день досконало 

визначеними та вивченими.  
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На сьогодні можна констатувати невиконання визначених Національним 

планом дій показників. Причиною є відсутність необхідних регуляторних актів, що 

законодавчо закріплювали б вимоги щодо показників використання біопалива. До 

того ж варто відмітити, що досягнення вищевказаних цілей стане можливим тільки 

за наявності серйозної політичної волі, із залученням ключових гравців на ринку, 

починаючи з представників уряду – ініціаторів реформ. Щодо ринку рідкого 

біопалива, то і за допомогою виробників автомобілів, нафтових бізнесових 

компаній та сільськогосподарських товаровиробників, які працюють майже з усіма 

агентами виробництва сировини. Для досягнення необхідних показників 

споживання ВДЕ в світі, крім квотування ринку, застосовуються стимулюючі 

фіскальні інструменти (пільгове оподаткування моторного біопалива, високі 

акцизи для традиційних видів палива, податок на викиди забруднюючих речовин), 

державні закупівлі, а також грантова допомога. Наявні інструменти державної 

підтримки, що застосовуються в Україні, є малоефективними. Так, рівень 

оподаткування альтернативних та традиційних видів палива не створює достатніх 

стимулів для нарощування споживання моторних біопалив. Цілеспрямовані 

програми державної підтримки та державна політика у сфері публічних закупівель 

до моторних біопалив не застосовується. Обсяг звільнення від ПДВ під час імпорту 

продукції, що використовуються для цілей біопаливної галузі оцінити неможливо 

через відсутність відокремленого збору статистичної інформації за відповідними 

показниками. Крім того, в Україні відсутня система контролю за дотриманням 

критеріїв сталості, а отже споживання палива, виробленого з біокомпонентів, не 

гарантує наявність позитивного впливу такої споживчої стратегії на навколишнє 

природне середовище. 

Отже, варто відзначити, що ринок біоенергії – вибір, який має глобальну 

перспективу для подальшого успішного розвитку цивілізації, що дасть змогу 

зменшити залежність національної економіки від імпорту енергоносіїв, знизити 

енергоємність і забезпечити її економічний розвиток. 
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Діброва М. А. Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку 

меліорації в Херсонській області: колективна монографія. За редакцією 

А. Д. Діброви, В. Є. Анрієвського. Київ, 2017. 350 с. (Здобувачем викладено основні 

положення підрозділу 2.4 колективної монографії). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Чебан І. В., Діброва А. Д. Теоретичні і практичні засади формування 

ринку біоенергії в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. 2017. Вип. 25. Ч. 2. С. 8–11. (Здобувачем визначено сутність 

дефініції «ринок біоенергії» та визначено його головні особливості). 

4. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок біоенергії в Україні. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Ч. 2. С. 176–181. 

(Здобувачем обґрунтовано та визначено необхідність формування і розвитку 

ринку біоенергії в Україні; розроблено авторську розширену класифікацію ринків і 

виокремлено в ній місце ринку біоенергії в системі ринків країни). 
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5. Чебан І. В., Діброва А. Д. Сучасний стан формування та розвитку ринку 

рідкого біопалива в Україні. Вісник Одеського національного університету. 

«Економіка». 2017. Т. 22. Вип. 5 (58). С. 83–88. (Здобувачем відображено та 

проаналізовано сучасний стан ринку рідкого біопалива в Україні та розраховано 

потребу в біопаливі для забезпечення внутрішніх потреб країни). 

6. Чебан І. В., Діброва А. Д. Моделювання ринку рідкого біопалива в 

Україні. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2018. 

№ 12’201(290). С. 16–25. (Здобувачем вперше імплементовано ринок рідкого 

біопалива в модель AGMEMOD та використано її для створення сценаріїв 

розвитку ринку). 

7. Cheban I., Dibrova A. Creating conditions for the sustainable development of 

the liquid biofuel market in Ukraine. Біоекономіка та аграрний бізнес. 2019. Т. 10. 

№ 2. С. 43–51. (Здобувачем оцінено та подано результати впровадження 

підтримки виробникам біопалива). 

8. Чебан І. В., Діброва А. Д. Стратегічні пріоритети формування та розвитку 

ринку біопалива в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу. 

Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4. С. 81–92. (Здобувачем 

запропоновано основні стратегічні напрями розвитку ринку біопалива в Україні та 

шляхи їх досягнення). 

 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

9. Cheban I., Dibrova A. Development of liquid biofuel market: Impact 

assessment of the new support system in Ukraine. Journal of International Studies. 2020. 

№ 13 (1). Р. 262–278. (Здобувачем розглянуто та оцінено впровадження нового 

виду підтримки виробникам біопалива та оцінено цей вплив за допомогою моделі 

AGMEMOD). 
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Тези наукових доповідей 

10. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок біоенергії – шанс до енергетичної 

незалежності України та її європейської інтеграції. Economy and management: 

modern trans formation in the age of globalization: International scientific conference, 

Klaipeda, Lithuania, March 24, 2017: proceedings of the conference. Klaipeda, 2017. 

С. 105–107. (Здобувачем обґрунтовано значення та актуальність розвитку ринку 

біоенергії в Україні). 

11. Чебан І. В., Діброва А. Д. Формування ринку біоенергії – шлях до 

енергетичної незалежності України. Економічна модель сучасності: завдання, 

виклики, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Ніжин, 6–

7 квітня 2017 року: тези доповіді. Ніжин, 2017. С. 394–397. (Здобувачем 

запропоновано визначення поняття «ринок біоенергії» та обґрунтовано значення 

його розвитку в Україні). 

12. Чебан І. В. Сучасний стан та перспективи формування ринку біоенергії в 

Україні. Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного 

зростання: Міжнародна науково-практична конференція, м. Ужгород, 5–6 травня 

2017 року: тези доповіді. Ужгород, 2017. С. 47–51. 

13. Чебан І. В., Діброва А. Д. Сучасні тенденції та міжнародний досвід 

формування та стимулювання розвитку ринку біоенергії. Economy and society: a 

modern foundation for human development: II International scientific conference, 

Leipzig, Germany, June 23th, 2017: proceedings of the conference. Leipzig, 2017. 

С. 112–115. (Здобувачем висвітлено сучасні тенденції та міжнародний досвід 

формування ринку біоенергії в світі). 

14. Чебан І. В., Діброва А. Д. Стимулювання виробництва та споживання 

моторних біопалив в Україні. Модернізація економіки та фінансової системи 

країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Дніпро, 29–30 вересня 2017 року: тези доповіді. Дніпро, 2017. 

С. 58–61. (Здобувачем охарактеризовано та висвітлено основні механізми 

стимулювання споживання моторних біопалив в Україні). 
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15. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок рідких біологічних видів палива в 

Україні. Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29–30 вересня 2017 року: 

тези доповіді. Київ, 2017. С. 55–58. (Здобувачем охарактеризовано сучасний стан 

розвитку рідких біопалив в Україні та наведено основні проблемні питання). 

16. Cheban I. V., Dibrova A. D. Liquid biofuel market as а basis for sustainable 

development in Ukraine. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global 

Agriculture and Food Systems: Conference International scientific days 2018, Nitra, 

Slovak Republic, May 16–17, 2018: conference proceedings. Nitra, 2018. Р. 967–976. 

(Здобувачем обґрунтовано необхідність розвитку ринку рідкого біопалива в 

Україні та запропоновано заходи, що сприятимуть розвитку його виробництва 

для досягнення міжнародних зобов’язань України щодо моторного біопалива  

та забезпечення його розвитку в Україні). 

17. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок біоетанолу в Україні – шлях до 

енергетичної безпеки та якості життя. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: 

виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 120-річчю заснування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 23–25 травня 2018 року: тези 

доповіді. Київ, 2018. С. 291–293. (Здобувачем обґрунтовано необхідність розвитку 

ринку біоетанолу в Україні). 

18. Cheban I., Dibrova А., Pylaieva A., Bogonos M. Modelling future prospects 

of liquid biofuel market in Ukraine with a focus on larger producers: a partial equilibrium 

analysis. Large-scale agriculture – for profit and society?: IAMO Forum 2018, Halle, 

Germany, 27–29 June 2018: conference proceedings. Halle, 2018. URL: 

https://forum2018.iamo.de/presentations. (Здобувачем вперше представлено 

результати моделювання ринку біоетанолу до 2030 року за допомогою моделі 

AGMEMOD). 

19. Чебан І. В., Діброва А. Д. Сталий розвиток аграрного сектору – основа 

формування конкурентоспроможного виробництва біологічних видів палива в 

Україні. Конкуренто-спроможність аграрного сектору в умовах функціонування 

https://forum2018.iamo.de/presentations
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Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом: Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція, м. Київ, 11 квітня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. 

С. 239–241. (Здобувачем обґрунтовано значення аграрного сектору як виробника 

біосировини для виробництва біопалива в Україні та їх нерозривний зв’язок). 
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Додаток Б 

Еволюція, порівняння підходів до сутності ринку, основні характеристики та класифікація ринків  

 Меркантилісти (Т. Мен, А. Монкрентьєн, Дж.Локк)  

Класична школа (У. Петті, П. Буагільбер, А. Сміт, Д. Рікардо) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Рис. Б.1. Класифікація теорій і концепцій розвитку і регулювання ринку 

Сформовано автором на основі [249]

1. Неокласицизм 2. Кейнсіанство 

(Дж. М. Кейнс) 
3. Інституціалізм      

(Т. Веблен, Дж.Коммонс, 

У.Мітчел, Дж.Гелбрейт) 

4. Неокласичний 

синтез Дж.Хікс,                 

П. Самуельсон,                            

Р. Макконнелл, 

С.Л.Брю) 

Модель загальної 

економічої рівноваги          

К.Дж. Ерроу-Дж.Дебре 

 
Теорія 

недосконалої 

конкуренції 

(Дж.Робінсон) 

Теорія ефективної 

конкуренції (Й. 

Шумпетер) 

Теорія 

монополістичної 

конкуренції 

(Е.Чемберлін) 

Математична школа 

(У.Джевонс, Л.Вальрас) 

1.3 Теорії 

неокласичного 

відродження:  

-теорія економіки 

пропозиції                     

(А. Лаффер, М. 

Фельдстайн, М. 

Еванс; 

 

- теорія 

раціональних 

очікувань                   

(Дж. Мут, 

Т.Сарджент Н. 

Уоллес, Р. Лукас); 

 

-теорія адаптивних 

очікувань                   

(М. Фрідмен) 

2.2 

Посткейнсіанство 

(Дж. Робінсон, Н. 

Калдор, П. Срафф) 

3.1 Неоінституціалізм 

(Р. Коуз, О. Уільянсон, Д. 

Норт 

Теорія суспільного 

вибору Дж. Б'юкенен, Г. 

Таллок, М. Олсон) 

Теорія економіки 

права (Р. Познер, Г. 

Каламбрезі, Г. Беккер) 

Шведська 

(стокгольмська) 

школа (Г. Мюрдаль, Е. 

Ліндаль, Б. Улін, Е. 

Лунгберг) 

 

2.1 Неокейнсіанство 

- теорія економічної 

динаміки та зростання  

(Р. Харрод, Е. Домар); 

- теорія циклу (Е. 

Хенсен); 

- французький 

дирижизм (Ф. Перру); 

 
 

1.2 Неолібералізм 

- лондонська школа 

(Ф.Хайєк); 
 

- фрейбурзька школа 

(В.Ойкен, Л. Ерхард); 
 

- паризька школа  

(М.Алле, Ж.Рюеф); 
 

-чиказька школа  

(М.Фрідмен 

(монетаризм), Л. 

Мізес (концепція 

неолібералізму) 
 

1.1 Маржиналізм: 
- кембріджська школа 

(А.Маршалл); 

-америк анська школа 

(Дж.Кларк); 

-австрійська школа (К. 

Мегнер, Г. Госсен, Ф. 

Візер, О. Бем-Бав 

ерк); 

- лозаннська школа 

(В.Паретто, Л.Вальрас) 

 

Концепція 

провалів  «ринку» і 

провалів держави 
Дж. Акерлоф, 

Дж.Стігліц, Дж. 

Б'юкенен 

 

Теорія добробуту (А. 

Піггу) 

Теорія економічного 

зростання (Р. Солоу, 

Дж. Мід) 

Теорії економічного 

зростання                       
(Дж. Хікс, Д. 

Дьюзенберрі) 

5. Марксизм 

(К.Маркс,Ф.Енгель) 

5.1 Неомарксизм 

П.Баран,П.Суізі, 

В.Ленін,С.Булгаков 

Школа світових 

систем 

І.Валлерстайн, 

С.Вовелс 

Залежна школа 

розвитку                      

Р. Пребіш, 

А.Г.Франк 

6. Сучасні концепції і теорії: 

- теорія індустріального та нового 

індустріального суспільства (Дж. 

К .Гелбрейт, Ж .Еллюль Р. Арон, Ф. 

Перру); 
 

- теорія стадій  економіного 

зростання (У.Ростоу); 
 

-теорія конвергенції (злиття) 

економічних систем капіталізму і 

соціалізму  

(У .Бакіним, Я. Тінберген, Дж. К. 

Гелбрейт); 
 

- теорії постіндустріального 

суспільства (З. Бжезинський, П. 

Дракер (Ф. Махнуп, Д.Белл, 

Е.Тоффлер); 
 

- концепція струкурних зрушень 

(К. Кларк, Ж. Фурастьє); 
 

- соціалістично орієнтовані теорії 

індустріального суспільства 

(Г.Маркузе, А.Шафф); 
 

- теорія регуляції (М.Альєтт); - 

теорія інформаційного 

суспільства (Ж.-Ж. Серван-

Шрайбер, Й.Масуд). 

 

Школа 

аналітичного 

марксизму 
Дж.Ромер,Дж.Елстер 
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Таблиця Б.2 

Порівняння підходів вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення 

поняття «ринок»* 

Автор та джерело Визначення 

В. Джевонс  
Ринок – група людей, які вступають у ділові стосунки й укладають великі 

угоди стосовно будь-якого товару 

В. Даль  
Ринок – площа в містах і селах для торгівлі запасами харчування на волі 

(на повітрі), місце з'їзду та сходин продавців і покупців у визначені дні.  

А. Курно 

Ринок – це «…будь-який район, у якому відносини покупців і продавців 

настільки вільні, що ціни на ті самі товари мають тенденцію легко і швидко 

вимірюватися» 

Ж. Тіроль  

Ринок – однорідний товар або група різних продуктів, які є добрими 

замінниками (доповнювачами) для одного товару з групи і мають 

обмежену взаємодію. 

Ф. Хайєк  
Ринок – складна високоорганізована структура, де відбувається процес 

несвідомої самоорганізації. 

Ф. Котлер   Ринок – це сукупність існуючих і потенційних покупців товару. 

К. Макконелл і 

С. Брю 

Ринок – інститут або механізм, який зводить разом покупців 

(представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і 

послуг. 

Б. Гаврилишин  
Ринок – будь-яка діяльність, де наявні процес купівлі і продажу й де 

набувають сили закони ринкової економіки 

П. Хейне  Ринок є набором взаємозв'язків, або процесом конкурентних торгів. 

 Э.Дж. Долан 
Ринок – будь-яка взаємодія, в яку вступають люди для торгівлі один з 

одним 

 І. Сорока Ринок – місце зустрічі пропозиції і попиту 

Енгстлер Петра  Ринок – механізм, що об'єднує пропозицію і попит на певний товар. 

Н. І. Бережна  Ринок – система відносин між людьми з приводу купівлі-продажу товарів. 

С.В. Мочерний  

Ринок - система товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем 

і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне 

підприємництво, що здійснюється на основі економічної самостійності, 

рівноправності та конкуренції суб'єктів господарювання у боротьбі за 

споживача. 

С.В. Мочерний  

 

Ринок (англ. - market) – сукупність соціально-економічних відносин у 

сфері обміну, за допомогою яких здійснюється реалізація товарів або 

послуг, цілковите визначення суспільного характеру праці, якою вони 

створюються.  

В.М. Бережний  

Ринок – система економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів і 

послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, 

товарно-грошових та фінансово-кредитних механізмів 

В.Д. Базилевич  
Ринок – це специфічна форма економічних взаємовідносин, що пов'язує 

між собою різних господарюючих суб'єктів. 
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Я.С. Ядгаров  

Ринок – один з елементів іншої значно складнішої системи 

господарювання, елементами якої є власне ринкові відносини, численні 

регулюючі інститути, система законодавства, ринкова 

інфраструктура, стан масової свідомості  

Тлумачний 

словник з 

енергетики 

Ринок – місце роздрібної та оптової торгівлі; 

Ринок – сфера обміну, яка характеризується системою економічних 

відносин між виробниками і споживачами продукції та послуг у процесі їх 

реалізації, ДСТУ 3294-95. 

Ринок – сукупність окремих сегментів споживачів, які диференціюють 

споживчий запит і формуються в результаті комплексної взаємодії 

економічних, демографічних, соціальних і психологічних факторів. 

Економічна 

енциклопедія 

Ринок – сукупність економічних відносин між фізичними і юридичними 

особами (промисловими, торговельними компаніями, корпораціями, 

банками, у т.ч. ТНК і ТНБ), а також між державами і наднаціональними 

органами, міжнародними фінансово-кредитними інститутами з організації 

та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг відповідно до законів 

товарного виробництва. 

Примітка.*Розроблено автором на основі [82, 33, 40, 37, 39, 41, 33, 250, 54, 

251, 38, 31, 51, 30, 252, 92, 49] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.3. Сутність поняття «ринок» [30, С.19] 
 

Таблиця Б.4 

Основні характеристики сучасного ринку* 

Ринок 

Передумови функціонування ринку: 

- наявність суб'єктів ринкових відносин, які, будучи економічно та юридично незалежними, 

можуть вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу купівлі-продажу. 

- еквівалентний обмін товарів. Ринок за своєю природою економічної допомоги, пільг не 

визнає; 

- конкуренція, яка надає усім суб'єктам господарювання можливість вільної підприємницької 

діяльності: свободи вибору покупців, постачальників, будь-яких контрагентів, примушує 

Спосіб господарювання  

(сукупність форм і методів 

господарювання) 

Місце (простір) територія 

купівлі-продажу товарів і 

послуг 

Сфера обігу - 

система економічних  

відносин між продавцями і 

покупцями 

товарів і послуг 

Група людей (суб'єкти  

ринкових відносин) 

(продавці, покупці та ін.) 

Об'єкти ринкових відносин, 

ринкові угоди 

Економічна категорія 

(система реалізації відносин 

виробництва) 

Механізм, що регулює  

економіку і забезпечує 
рівновагу попиту і 

пропозиції. 

РИНОК 
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підприємців застосовувати найпередовішу техніку і технологію, сприяючи цим зменшенню 

витрат виробництва, підвищенню ефективності економіки. 

- вільне ціноутворення, що як елемент конкуренції та головний механізм контрольно-

регулюючої функції ринку сприяє поєднанню інтересів суб'єктів економічного життя, 

стимулюючи їх раціонально використовувати елементи виробництва. 

-реальна інформація про ринок у його суб'єктів. 

Передумови функціонування ринку (Базилевич В.): 

- автономність дій учасників ринку передбачає вільний вибір ними економічної поведінки і 

повну відповідальність за наслідки цієї поведінки 

-поінформованість суб'єктів господарювання учасників ринку забезпечується, насамперед, за 

рахунок використання найпрогресивніших новітніх технологій (інтернет та ін.). 

-соціалізація та глобалізація економічних взаємозв'язків 

- економічна свобода - це свобода вибору сфери застосування своїх здібностей, застосування 

свого капіталу, вибору партнерів, ціноутворення, свободо обирати міру ризикованості 

господарської діяльності та повна відповідальність за свої рішення, дії та їх наслідки. 

- мобільність ресурсів - здатність працівників впродовж трудової діяльності кілька разів 

змінювати сферу застосування їхніх здібностей (територіальні переміщення тощо); 

альтернативність використання таких ресурсів, як земля та капітал, пов'язана зі зміною 

структури виробництва, потреб та обмеженістю ресурсів; розширення сфери вільного руху 

значної кількості ресурсів, пов'язане з новими транспортними та інформаційними 

можливостями тощо. 

Функції ринку: 

Регулююча функція ринку забезпечує постійність зв'язків між різними галузями виробництва, 

попитом і споживанням, встановленням пропорцій в економіці та безперервність процесу 

відтворення. У сучасних розвинених ринкових системах ринок регулюється також державою і 

товаровиробниками. А це означає, що методи регулювання можуть бути також державними і 

недержавними. До державних належать: економічні важелі – кредити, податки, ціни, які 

встановлює держава; адміністративні важелі – державне замовлення, державні програми, 

правила укладання господарських договорів. Недержавними є різні угоди між 

товаровиробниками про ринки збуту, ціни, квоти тощо. 

Стимулююча функція ринку полягає в тому, що вона сприяє заохоченню тих, хто найбільш 

раціонально використовує чинники виробництва для одержання найкращих кінцевих 

результатів, застосовуючи найновіші досягнення науки, техніки, організації, стимулювання 

праці та управління. Якщо суб'єкти господарювання не прагнутимуть до постійного 

підвищення ефективності виробництва, їхні індивідуальні витрати виробництва будуть 

вищими, ніж суспільне необхідні, вони будуть неконкурентоспроможними і стануть 

банкрутами. А це означає, що ринок виконує і розподільчу функцію. 

Інтегруюча функція ринку. Будучи за своєю природою інтернаціональним, ринок сприяє 

проникненню товарів у різні країни і куточки світу.  

Алокаційна функція – ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів і послуг за 

допомогою найефективнішої комбінації ресурсів.  

Інформаційна – ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари мають попит; кожна фірма 

може регулювати власне виробництво. 

Посередницька – ринок виступає посередником між виробником і споживачем. 

Сануюча (оздоровча) – ринок очищує суспільне виробництво від економічно слабких та 

нежиттєздатних господарських одиниць 

Основні завдання ринку: 

Що виробляти, які товари, послуги, визначають покупці та продавці. Перші – платять гроші за 

певні товари, які представлені на ринку, а другі – виробляють ті товари, які мають збут і 

приносять прибуток. Адже, якщо немає попиту на якийсь товар, то на його виробництво будуть 
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витрачені матеріали. Головну роль у вирішення питання, що виробляти, у ринковому механізмі 

належить ціні. 

Як виробляти товари, визначає конкуренція між виробниками. Отже, конкуренція спонукає 

всіх товаровиробників зменшувати витрати виробництва, що можливо завдяки запровадженню 

нової техніки, технології, організації виробництва тощо. 

Для кого виробляти товари, визначає попит. Якщо населення отримує високі доходи, то воно 

може купувати різноманітні товари. У тому разі, коли більшість населення країни має обмежені 

доходи, вона купуватиме лише предмети першої необхідності. У першому випадку попит 

стимулюватиме виробництво, а в другому – дестимулюватиме і зумовлюватиме його 

згортання. 

Примітка.*Розроблено автором на основі [30, 31] 

Таблиця Б.5. 

Класифікація ринків* 

№ Критерій Види ринків 

1 
За економічним 

призначенням об’єктів 

ринкових відносин 

- ринок благ і послуг (споживчий ринок) 

- ринок робочої сили; 

- ринок засобів виробництва; 

- ринок цінних паперів, валюти; 

-ринок науково-технічних розробок, патентів; 

- ринок інформації; 

- ринок засобів обігу; 

- ринок ліцензій. 

2 За товарними групами 

- ринки товарів виробничого призначення; 

-ринки народного споживання, продовольчих товарів; 

-ринки сировини матеріалів, 

3 
За географічним 

положенням 

- місцевий (локальний) ринок; 

- регіональний ринок; 

- національний ринок; 

- світовий ринок 

4 

За ступенем 

обмеженості 

конкуренції 

 - вільний ринок; 

- монополістичний ринок; 

- олігополістичний ринок; 

- змішаний ринок 

5 За рівнем насичення 

- рівноважний ринок; 

- дефіцитний ринок; 

- надлишковий ринок 

6 За ступенем зрілості 

- не розвинутий ринок; 

- розвинений ринок; 

-ринок, що формується 

7 
За видами суб’єктів 

ринкових відносин 

- ринки оптової торгівлі, де в якості продавця і покупця 

виступають організації і підприємства; 

- ринки роздрібної торгівлі, коли покупцями виступають 

окремі громадяни; 

- ринки державних закупок с/г продукції, де покупець – 

держава, а продавець – безпосередній виробник продукції 
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8 

За урахуванням 

відповідності до діючого 

законодавства 

- легальний ринок; 

- не легальний ринок 

9 
За рівнем економічної 

свободи 

- вільний (стихійний) 

- регульований 

10 
За видом діяльності                                  

(на основі КВЕД) 

A – Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство; В – Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів; С – Переробна промисловість; D – Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; Е – 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами; F – 

будівництво; G – Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів; Н – транспорт; І – 

Тимчасове розміщування й організація харчування; J – 

Інформація та телекомунікації; К – Фінансова та страхова 

діяльність; L – Операції з нерухомим майном; M – Професійна, 

наукова та технічна діяльність; N – Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування; O – 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 

страхування; Р – Освіта; Q – Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги; R - Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок; S - Надання інших видів послуг; T - Діяльність 

домашніх господарств; U - Діяльність екстериторіальних 

організацій і органів, 

11 

Відповідно до теорії 

структурних змін (Алан 

Дж.Б. Фішером і 

К. Кларк) 

- первинний (галузі добувної промисловості та сільського 

господарства  

- вторинний – обробна промисловість та будівництво, 

- третинний – промислові послуги та послуги щодо 

забезпечення життєдіяльності людини,  

12 
О.І. Шкаратан і 

С.А. Інясевський  

- добувний (сільське господарство та гірничодобувна 

промисловість);  

– трансформаційний (будівництво, комунальні послуги, 

обробна промисловість);  

– розподільчих послуг (транспорт, оптова та роздрібна 

торгівля);  

– послуг виробникам або трансакційний сектор (фінансові 

послуги, страхування, операції з нерухомістю, послуги 

менеджерів, бухгалтерські, юридичні, маркетингові та інші 

ділові послуги);  

– сектор виробництва знань (науково-дослідні розробки та 

проектно-конструкторські розробки);  

– сектор виробництва інформаційних технологій 

(виробництво й обслуговування телекомунікаційного та 

комп’ютерного обладнання, виробництво програмного 

забезпечення);  

– сектор поширення інформації та культурних послуг (радіо, 

телебачення, друковані видання, театр, музика, кіноіндустрія, 

Інтернет, поштові послуги);  
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– соціальних послуг (послуги щодо охорони здоров’я, 

рекреаційні послуги, освіта, соціальне забезпечення, релігійні 

послуги, страхові, юридичні послуги тощо);  

- побутових послуг (домашня прислуга, готелі, ресторани та 

бари, ремонтні послуги, перукарні, косметичні кабінети, 

пральні). 

13 
Реагування на стадії 

економічного циклу 

- з циклічним характером розвитку; 

- зі стабільним характером розвитку 

14 
Привабливість щодо 

інвестицій 

- зростаючі;  

- стабільні;   

- циклічні 

15 Динаміка витрат 

- з витратами, які зростають; 

- з постійними витратами; 

- зі спадними витратами 

16 Стадії зрілості попиту 

- піонерні; 

- зростаючі; 

- розвинені 

- затухаючі 

17 
Висота бар'єрів 

входженням 

- галузі з вільним входженням; 

- галузі з неефективними бар'єрами; 

- галузі з ефективними бар'єрами; 

- галузі з блокованим входженням 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [57, 58, 59] 
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Рис.Б.6. Розширена авторська класифікація ринків  [8, С.180] 
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- регульований 
За економічним 

призначенням 

Ринок  

цінних паперів 
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- піонерні; 

- зростаючі; 
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- з витратами, які зростають; 

- з постійними витратами; 

- зі спадними витратами 

- зростаючі; 

- стабільні; 

- циклічні 

- ринки оптової торгівлі; 

- ринки роздрібної торгівлі; 

- ринки державних закупок 

- не розвинутий; 

- розвинений; 

- ринок, що формується 

- рівноважний; 
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- надлишковий 

- вільний; 

- монополістичний; 
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- змішаний 
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- легальний; 

- нелегальний (тіньовий); 

- з вільним входженням; 

- з неефективними бар'єрами; 

- з ефективними бар'єрами; 

- з блокованим входженням - ринки товарів виробничого 

призначення; 

- ринки народного споживання; 

- ринки сировини, матеріалів 

- стихійний; 

- організований 

Споживчих товарів 
і послуг 

Факторів виробництва 

виробництва 

Грошовий 

ринок 
валютні 

Ринок праці 

Ринок  

капіталів 

Ринок ресурсів 

Ринок 

землі 
Ринок 

сировини 

і матеріалів 

Ринок  

палива 

Ринок енергії 

Ринок 

електричної енергії 
Ринок  

теплової енергії 

Ринок традиційної  

енергетики 
Ринок відновлюваної 

енергетики (ВЕ) 

Ринок  

вугілля 
Ринок нафти 

та нафтопродуктів 

Ринок 

природного газу 

Ринок 

атомної 

енергетики 

Ринок  
гідро- 

енергетики 

Ринок  

геотермальної 

енергії 

Ринок 

вітро- 

енергетики 

Ринок біоенергії 

Ринок біопалива 

Ринок 
вирощування 

енергетичних культур 
Ринок 

переробки біомаси 
Ринок 

основних засобів 

Ринок 
твердого 
біопалива 

Ринок 

рідкого біопалива 
Ринок 

біогазу 

Електрична  

енергія 
Теплова 

енергія 
Електрична  

енергія 
Теплова 

енергія 
Біоенергія 

Механічна 
енергія 

(моторне 

паливо) 
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Додаток В 

Ринок біоенергії, його особливості та переваги використання біоенергії 
 

Таблиця В.1 

Екологічний ефект від використання біомаси* 

 

Процес виробництва 

Скорочення 

викидів 

парникових газів, 

типові значення 

Скорочення 

викидів 

парникових газів, 

за замовчуванням 

Етанол з цукрових буряків 61% 52% 

Етанол з зернових (технологічне паливо не зазначене) 32% 16% 

Етанол з зернових (з використанням бурого вугілля як 

технологічного палива на станціях когенерації) 

32% 16% 

Етанол з зернових (з використанням природного газу 

як технологічного палива у традиційних котлах) 

45% 34% 

Етанол з зернових (з використанням природного газу 

як технологічного палива на станціях когенерації) 

53% 47% 

Етанол з зернових (з використанням соломи як 

технологічного палива на станціях когенерації) 

69% 69% 

Етанол з кукурудзи, вироблений на території 

Європейського Союзу (з природного газу як 

технологічного палива на станціях когенерації) 

56% 49% 

Біодизель із свиріпового насіння 45% 38% 

Біодизель з соняшників 58% 51% 

Біодизель з сої 40% 31% 

Біодизель з відпрацьованої рослинної олії або 

тваринного жиру (*) 

88% 83% 

Примітка. *Узагальнено на основі [189] 

Рис. В.2. Схема ринку біоенергії в Україні* 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.*[8, С.178] 

  

 

Постачання  

біомаси 

(основні джерела 
 біомаси) 

Переробники  

біомаси й 

постачальники 

обладнання ВИРОБНИКИ ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ 

Енергія для 
власного 

споживання 

Теплова 
енергія 

для споживачів 

Електроенергія  

для ринку 

ПОСТАЧАННЯ ТА ЛОГІСТИКА БІОМАСИ 

- лісові господарства; 
- деревообробка; 

- сільськогосподарські 

коПМАнії; 
- інше (наприклад, 

харчова 

промисловість) 

виробники 

пелет 

виробники 

котельного  

обладнання 

- промислові 

підприємства; 

- рослинницькі  

і тваринницькі 
 ферми; 

- приватні  

користувачі  
(домогосподарства, 

школи, лікарні) 

- приватні  
теплопо- 

стачальники; 

- комунальні  

тепло- 
постачальники 

 

виробники  

електроенергії, 

як от: 

- тваринницькі 

ферми, які 

виробляють біогаз; 

- коПМАнії, що 

збирають біогаз 

на полігонах 

твердих  

відходів 
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Рис. В.3. Зв'язок ринку біоенергетики між галузями виробництва та 

споживання біоенергії* 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.*[8, С.179]   

 

Таблиця В.4 

Позитивні ефекти від розвитку ринку біоенергії в Україні* 

№ 

п.п 

Ефекти Коротка характеристика Результат 

1. Економія 

органічного палива, 

що спалюється при 

виробництві енергії 

на традиційних 

станціях. 

У Європейському союзі (ЄС) (2013 р.) заміна 

використання природного газу на 

електричну енергію з ВДЕ забезпечила 30% 

від усього обсягу використання викопного 

палива. За даними Європейської комісії в 

2010 році, ВДЕ дали можливість зекономити 

близько 30 млрд. € на витратах на 

імпортоване паливо, а вартість підтримки 

ВЕ в ЄС склала € 26 млрд., тобто 

Україна, при освоєнні 

свого потенціалу в 

використанні ВДЕ, 

може зекономити 

близько 70 млн. т н.е. 

в рік, що складає 

близько 50% 

загального 

Галузі, що забезпечують 

формування та розвиток 

ринку біоенергії  

Галузі, які споживають  

енергію, біопаливо  

та супутні продукти  

його виробництва 

Галузі (сектори), на які  

впливає розвиток 

ринку біоенергії  

Сільське господарство: 

- вирощування сировини  

для виробництва біопалива; 

- використання земель; 

що постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС. 

 

Ринок транспортних 

послуг 

Охорона  

навколишнього 

середовища 

- зменшення викидів  

шкідливих речовин  

внаслідок використання  

біопалива 

ПЕК 

- створює конкуренцію  

на ринках відповідної  

товарної групи 

ЖКГ та сектор послуг 
- теплопостачання 

 споживачів  

(системи індивідуального 

 опалення та гарячого 

 водопостачання); 

- використання біопалива 

 при когенерації. 

Хімічна галузь: 

- використання супутніх  

продуктів виробництва  

біопалива (гліцерину 

тощо); 

- виробництво хімічних 

добрив. 

ПЕК 
- виробництво біопалива 

(твердого, рідкого, 

газоподібного); 

- виробництво електричної, 

теплової енергії з біопалива; 

- виробництво ПММ для  

сільського господарства; 

- виробництво палива  

для транспорту та техніки 

Галузі, що 

відносяться  

до третьої сфери АПК 

(харчова, легка 

промисловість 

з переробки с/г 

сировини): 
- виробництво біомаси 

та 

 компонентів для 

біопалива 

Машинобудування 

(сільськогосподарське, 

хімічне): 
- виробництво устаткування  

для вирощування 

 та перетворення біомаси  

на енергію 

 

Лісова промисловість 

- виробництво твердого 

біопалива (гранул, брикетів, 

пелет); 

- виробництво енергії 



 

  277  

 

 

використання поновлюваних джерел енергії 

повністю компенсується за рахунок витрат, 

яких вдалося уникнути від імпорту 

викопного палива. 

енергоспоживання в 

Україні. 

2. Зниження викидів 

парникових газів за 

рахунок 

використання 

безвуглецевої 

відновлюваної 

енергії. 

У вересні 2015 року міжнародною 

природоохоронною організацією Greenpeace 

разом з Institute of Engineering 

Thermodynamics, Systems Analysis and 

Technology Assessment (DLR), Global Wind 

Energy Council, Solar Power Europe було 

представлено оновлене дослідження з 

моделювання глобальних сценаріїв 

«енергетичного переходу». Ці сценарії 

передбачають поступовий перехід від 

споживання викопного палива до 100% 

використання ВДЕ до 2050 р. і спрямовані на 

стримування глобального потепління в 

межах 2ᵒ С. Для цього необхідно, щоб 

енергетичний сектор став вуглецево-

нейтральним (викиди парникових газів (ПГ) 

мають не перевищувати рівень їх 

поглинання та/або уловлювання на планеті). 

Тобто має відбутися так званий 

«енергетичний перехід» (energy transition) на 

принципах сталого розвитку від викопних 

видів енергетичних ресурсів до 

відновлюваних, стимулюючи при цьому 

значне підвищення енергоефективності та 

раціональності використання енергетичних 

ресурсів. 

Україна повинна 

досягнути 30 % 

частки ВДЕ у період 

до 2050 року в 

рамках зобов’язань, 

які взяла країна, 

згідно з Паризькою 

кліматичною угодою, 

яка передбачає 

скорочення викидів 

СО2 та сценарій 

утримання 

температури в межах 

2°С. 

3. Зниження цін на 

електроенергію на 

ринку електричної 

енергії за рахунок 

заміщення високо 

маржинальних 

електростанцій 

традиційної 

генерації 

станціями, які 

використовують 

ВДЕ. 

Для прикладу, скорочення витрат на 

імпортне паливо в країнах ЄС завдяки 

збільшенню частки ВДЕ дає змогу 

економити не менше ніж 30 млрд. євро на 

рік. 

За даними БАУ, одна 

лише біомаса в 

Україні в 2030 році 

дозволить замінити 

7,5 млрд. м³ газу, 

тобто зекономити 

близько $1,3 

млрд./рік. Така сума 

може бути значно 

вищою, враховуючи 

нестабільність та не 

прогнозованість цін 

на енергоресурси  

4. Зниження витрат 

на заходи щодо 

захисту 

навколишнього 

середовища і 

здоров'я населення 

на територіях 

розміщення 

По-перше, це витрати на подолання 

наслідків Чорнобильської АЕС та підтримку 

сімей постраждалих від катастрофи, це 

понад 2 млрд. грн. щорічно. Загальна ж сума 

витрачених коштів, з урахуванням 

міжнародної допомоги, за останні 30 років 

сягнула понад 200 млрд. дол. По-друге, це 

витрати на зберігання відпрацьованого 

Важко дати оцінку 

витратам коштів на 

заходи щодо 

підтримання здоров’я 

населення, які в 

подальшому, без 

забезпечення заходів 

зі скорочення викидів 
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підприємств 

вуглеводневої 

енергетики. 

ядерного палива. Раніше оцінена вартість 

будівництва власного сховища становила 

приблизно 1,23 млрд. грн. (у цінах 2008 

року), реальну її вартість на сьогодні 

складно оцінити 

СО2 будуть 

безупинно зростати 

через зміни клімату. 

5. ВДЕ є потенційним 

джерелом великої 

кількості нових 

робочих місць. 

У Китаї є 3,5 млн. працюючих у секторі ВДЕ, 

на відміну від тільки 2,6 мільйона зайнятих 

в секторах газу і нафти. В даний час більше 

американців, зайнятих в галузі сонячної 

енергетики (209 тис.), ніж у видобутку 

нафти і газу (187,2 тис.) або видобутку 

вугілля (67,9 тис.). За даними дослідження 

зараз у світовій вугільній промисловості 

працюють 10 млн. робітників. 

Фотовольтаїка може забезпечити таку саму 

кількість робочих місць уже через 15 років. 

Вітроенергетика може зрости з нинішніх 700 

тис. до 7,8 млн. робочих місць до 2030 р. (що 

у 2 більше, ніж у світовій нафтогазовій 

галузі). До 2030 р. кількість зайнятих у 

вугільній галузі значно зменшиться. 

Відповідно до вдосконаленого сценарію 

Енергетичної Революції енергетичний 

сектор у світі матиме 35,5 млн. робочих 

місць у 2020 р., а відповідно до Базового – 

29,6 млн. У 2025 році ці показники можуть 

скласти 45,2 млн. та 29,1 млн. робочих місць 

відповідно. У 2030 році кількість робочих 

місць складе 46,1 млн. та 27,3 млн. 

відповідно. До 2030 року на ВДЕ 

припадатиме 86% робочих місць в 

енергетиці 

Важливо також, що 

сектор відновлюваної 

енергетики може 

зробити свій внесок у 

вирішення проблеми 

безробіття, 

забезпечуючи 

додатковими 

робочими місцями 

мільйони людей. 

6. Додаткові 

фіскальні збори. 

Лише за 2015 рік виробниками енергії з ВДЕ 

було сплачено понад 1,5 млрд. грн. ПДВ та 

836 млн. грн. податку на прибуток. З 01 січня 

2019 року набрав чинності Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо покращення адміністрування 

та перегляду ставок окремих податків і 

зборів» від 23.11.2018 №2628-VIII. Зокрема, 

ставку податку за викиди двоокису вуглецю 

стаціонарними джерелами підвищено з 0,41 

грн. за тонну до 10 грн. за тонну, тобто 

збільшено у 24,4 рази. Суб’єкти 

господарювання, що спалюють біомасу на 

стаціонарних джерелах забруднення, також 

є платниками податку за викиди двоокису 

вуглецю (згідно ст. 240 ПКУ). 

Однак, у всіх країнах-членах ЄС податки на 

викиди двоокису вуглецю під час 

Ринок відновлюваної 

енергетики в Україні 

приносить додаткові 

кошти до державного 

бюджету у вигляді 

податків. 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/40214-ukraine_starts_construction_of_a_central_storage_facility_for_spent_nuclear_fuel/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/40214-ukraine_starts_construction_of_a_central_storage_facility_for_spent_nuclear_fuel/
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виробництва енергії з біомаси не 

застосовуються: 

1. Згідно методології механізму чистого 

розвитку Рамкової конвенції Організації 

Об'єднаних Націй про зміну клімату викиди 

двоокису вуглецю від спалювання біомаси 

не враховуються. 

2. Згідно Керівних принципів національних 

інвентаризацій парникових газів, що є 

рекомендаціями IPCC (Міжурядова група 

експертів з питань змін клімату) викиди 

двоокису вуглецю від спалювання біомаси 

повідомляються як нульові в енергетичному 

секторі. 

7. Покращення 

добробуту 

населення в цілому. 

Міжнародне Агентство з відновлюваної 

енергетики підтверджує інформацію, який 

вплив має подальше збільшення частки ВДЕ 

в глобальному енергоміксі: її зростання до 

36% в світовому енергетичному балансі до 

2030 року дасть можливість створити більше 

робочих місць, стимулювати економічне 

зростання і, що найголовніше, рятувати 

щорічно мільйони життів за рахунок 

зменшення забруднення повітря. А в 

поєднанні з підвищенням 

енергоефективності, світ зможе зберегти 

підвищення температури в межах 2°C і тим 

самим виконати свої зобов'язання 

відповідно до Паризької кліматичної Угоди 

2015 року, до якої долучена і Україна. За 

даними IRENA, завдяки зниженню 

забруднення навколишнього середовища і 

впливу на клімат за рахунок швидкого 

збільшення використання відновлюваних 

джерел енергії до 2030 року можна 

заощадити до 4,2 трлн. дол. США в рік по 

всьому світу, що в 15 разів менше вартості 

зовнішніх витрат, яких стане можливо 

уникнути. Більше того, за даними 

Всесвітньої організації з охорони здоров'я, 

завдяки збільшенню частки ВДЕ в світовому 

енергетичному балансі до 36% в 2030 році 

можна зберегти до 4 млн. життів на рік. 

Подвоєння частки 

поновлюваних 

джерел енергії до 

2030 року здійснює 

позитивний вплив на 

добробут в 

глобальних 

масштабах, 

збільшуючи його на 

2,7 % та ВВП на 

0,6%. 

Примітка.*Власна розробка автора на основі  [253, 254. 158, 201] 
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Додаток Г 

Методологія дослідження ринку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

Рис. Г.1. Послідовність етапів методології досліджень ринку [96, С. 30] 

 

 

 

 

Економіко-математичні методики 

Висування гіпотез 

Розроблення алгоритмів 

I етап  

Розробка концепції 

дослідження 

II етап 

Концентрація 

завдання, 

розроблення 

методики дослідження 

Статистичні методики 

 

Інформаційні методики 

Статистичні методики 

Економіко-математичні методики 

Вибір мети 

Методики маркетинг-менеджменту 

Методики мережевого планування 

Методики лінійного та динамічного програмування 

III етап 

Формування 

інформаційного 

банку 

 

Збір інформації 

Обробка інформації 

Зберігання інформації 

IV етап 

Формування банку 

моделей 

 

V етап 

Оформлення 

результатів 

дослідження 

 

Аналіз даних 

 

Моделювання даних 

Прогнозування даних 

Рекомендації 

Висновки 

Оцінка ефективності 
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Рис. Г.2. Методика системного аналізу ринку біоенергії [99] 

Додаток Д. Фактори та критерії оцінки ринку біоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.3.  

Рис. Д.1. Основні фактори та критерії ринку біоенергії [118,119] 

Пропозиція 

залежність від цін на біосировину; 

відносно високі затрати на одиницю 

продукції 

 

Попит 
обмежена купівельна спроможність 

населення; 

зростання попиту на традиційні види палива 

нестійка кон’юнктура світових 

ринків. 

Базові умови ринку 

кількість і розподіл продавців і 

покупців; 

диференціація ринку; 

бар’єри на вхід; 
структура витрат; 

вертикальна інтеграція; 

диверсифікація. 

Структура ринку 

Поведінка 

правове поле; 

цінова стратегія; 

маркетингова стратегія; 
інвестиції; 

виробнича стратегія. 

Державне регулювання 

фінансове; 

адміністративне; 

нормативно-правова база; 
система сертифікації; 

інформаційне забезпечення. 

Результативність  

ефективність виробництва; 

конкурентоспроможність продукції; 

технічний прогрес; 
зайнятість; 

соціальна справедливість 

Політичні 
енергетична безпека, 

державна підтримка 

розвитку, незалежність 

шляху розвитку країни в 

контексті енергетичної 

безпеки 

Інформаційні 
своєчасна та достовірна 

інформація стосовно 

практичних засобів 

реалізації та 

використання 

біоенергетики 

Інноваційні 

сучасне матеріально-

технічне забезпечення, 

наявність зовнішніх 

джерел фінансування, 

трансфер технологій 

Екологічні 
екологічність 

застосування 

технологій, емісія 

шкідливих речовин, 

парниковий ефект, 

ризики техногенних 

катастроф 

 

Економічні собівартість 

одиниці енергії, 

рентабельність 

виробництва, термін 

окупності 

капіталовкладень, 

матеріаломісткість, 

трудомісткість 

Енергетичні  
енергозабезпеченість, 

енерговіддача, 
енергомісткість 

виробництва, 

відновлюваність енергії 

 

Соціальні 
зайнятість населення, 

розвиток 

інфраструктури 

сільських територій, 

структура доходів і 

витрат, міграція 

населення 
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Таблиця Д.2 

Енергоємність і газоємність економік України і інших країн* 

Країна Енергоємність ВВП, т.н.е /1000 дол.США 
Газоємність ВВП,                                  

т.н.е / 1000 дол.США 

Україна 0,75 0,26 

Естонія 0,27 0,02 

Литва 0,17 0,06 

Польща 0,2 0,03 

Румунія 0,21 0,06 

Німеччина 0,09 0,02 

ЄС 0,1 0,02 

 Примітка.*Розроблено автором на основі [251] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. Д.3. Критерії оцінки ефективного розвитку суспільства [118, 119] 

Фінансова безпека 
– ступінь 

захищеності 

фінансових інтересів 

держави, стан 

фінансової, грошово-

кредитної, 

бюджетної, 
податкової, валютної, 
банківської, 

інвестиційної, митно-

тарифної, 

розрахункової та 

фондової систем, що 

характеризується 
збалансованістю, 

стійкістю до 

внутрішніх і 

зовнішніх 

негативних впливів, 
спроможністю 

держави ефективно 

формувати та 

раціонально 

використовувати 

фінансові ресурси, 

достатні для 

задоволення її 

потреб, шляхом 

виконання 

зобов'язань і 
забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку. 

 

Економічна безпека – як сукупність умов і факторів, 

що забезпечують незалежність національної економіки, 

її стабільність та стійкість, здатність до постійного 

оновлення й самовдосконалення 

Екологічна безпека – 

сукупність дій та 

комплекс відповідних 

заходів, процесів, які 

забезпечують 

екологічний баланс на 

планеті та в різних її 

регіонах на рівні, до 

якого людина може 

адаптуватися фізично, 

без збитків (політичних, 

соціально економічних). 

Енергетична безпека – стан електроенергетики, 

який гарантує технічно та економічно безпечне 

задоволення поточних і перспективних потреб 

споживачів в енергії та охорону навколишнього 

природного середовища 

Зовнішньоторговельна безпека – спроможність 

держави протистояти впливу зовнішніх негативних 

чинників і мінімізувати заподіяні ними збитки, активно 

використовувати участь у світовому поділі праці для 

створення сприятливих умов розвитку експортного 

потенціалу та раціоналіхації імпорту  

Інноваційна безпека – це стан підприємства, який 

спрямований на розширення можливостей та 

впровадження інновацій, підтримку усіх науково-

технічних потенціалів, є результатом розповсюдження 

інновацій в усіх сферах. 

Демографічна безпека – складова частина 

національної безпеки, стан захищеності держави, 

суспільства та ринку праці від демографічних загроз, 

при якому забезпечується розвиток з урахуванням 

сукупності збалансованих демографічних інтересів 

держави, суспільства й особистості відповідно до 

конституційних прав громадян України. 
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Додаток Ж 

Характеристика моделі AGMEMOD  

Таблиця Ж.1 

Основні моделі для дослідження розвитку ринку біомаси та біопалива в світі 
Назва моделі Основні характеристики моделі Примітка 

BIOTRANS Це мультипродуктова модель потокової мережі. Вхідна інформація для BIOTRANS – 

це регіональні витрати і потенціал ресурсів біомаси, технологічні параметри процесу 

перетворення біомаси, витрати на транспорт і інфраструктуру та витрати на адаптацію 

транспортних засобів. Модель була використана для генерації найменших витрат 

ланцюга постачання з сировини для кінцевого використання для реалізації 

спеціального попиту на біопаливо для Західної та Центральної і Східної Європи згідно 

Директиви ЕС по біопаливу з часткою 5,75 % частки використання біопалива в 2010 

році. Враховуючи їх характеристики, кожний вид біопалива замінює чи то бензин, чи 

дизель, як біокомпонент чи в чистій формі. Щодо біопалива, для яких BIOTRANS 

модель використовується, фокусується на витратах, виробничих потужностях, торгівлі 

і на викидах. 

В Нідерландах і Великій Британії були 

проведені дослідження за допомогою 

моделей BIOTRANS і The Chalmers 

VIEWLS в моделюванні ланцюжка 

постачання біопалива, а саме відносно 

постачання біомаси для палива і її 

зберігання. Як найбільш 

фундаментальні та останні 

дослідження в цій сфері - це 

моделювання в рамках проекту за 

підтримки ЕС «Clear Data Clean Fuels», 

який пізніше було перейменовано на 

«Clear Views on Clear Fuels» (а коротко 

– «VIEWLS»). 

The Chalmers 

VIEWLS 

Регіоналізована системна енергетична модель, яка має три сектори кінцевого 

споживання: електрична енергія, транспортне моторне паливо і опалення. Щодо 

біоенергії, для якої була використана Chalmers VIEWLS, було сконцентровано на 

оптимізації витрат загальної енергії (включаючи біомасу, відновлювані джерела 

енергії і паливо традиційні) на засадах політики і припущень щодо викидів парникових 

газів СО2 (ліміти і політика) 

Aglink-

Cosimo 

Модуль біопалива є рекурсивною динамічною частковою рівноважною моделлю, яка 

використовується для імітації річного балансу ринку та ціни на виробництво, 

споживання та обсяги торгівлі етанолом та біодизелем по всьому світу. Модель 

повністю інтегрована з зерновими, олійними культурами та цукровим компонентом 

моделі Aglink-Cosimo. Основними характеристиками модуля біопалива є: 

- ринки з продажу біоетанолу та біодизелю в усьому світі вважаються 

конкурентоспроможними, а покупці та продавці ведуть себе як покупці. Внутрішні та 

міжнародні ціни на етанол та біодизель визначаються шляхом вирішення 

рівноважного попиту та пропозиції кожного виду біопалива. 

– як і інші компоненти моделі Aglink-Cosimo, модуль біопалива є рекурсивно-

динамічним. У кожному проекційному періоді модель, що була вирішена, базується на 

Серед основних подій, що відбулися в 

2017 році, це є оновлення модуля 

біопалива Aglink-Cosimo – це шаблон 

рівнянь попиту та пропозиції та його 

застосування у країнах, що 

охоплюються цією моделлю 
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підсумках попереднього року. Модель імітує десять років результатів на майбутнє, які 

називаються середньостроковими перспективами. етанол та біодизель вважаються 

взаємовиключними; як такий, немає взаємозв'язку між використанням цих двох видів 

палива. 

BioPOL Модель системної динаміки, яка базується на щорічному моделюванні виробництва біопалива, вартості виробництва та потреб 

біопалива до 2030 року. Ця модель забезпечує детальні результати для різних видів біопалива у відношенні виробничих 

потужностей та вироблених обсягів, витрат та викидів парникових газів. Вона розглядає основні шляхи виробництва біопалива, 

а саме: першого покоління біодизелю з ріпаку та соняшника, а також етанол першого покоління із зернових та цукрових буряків. 

Важливим питанням BioPOL є покращений спосіб вивчення біопалива 2-го покоління. 

Модель 

Південно-

Африкансько

ї програми 

TIMES 

(SATIM) 

Модель була застосована для моделювання енергетичних потреб в транспортному секторі Південної Африки та оцінки 

потенційного попиту на біопаливо до 2050 року. Було запропоновано запровадити мандати на використання біопалива: на етанол 

для палива, щоб досягти від 2 до 10% обсягу використання всіх палив та біодизеля до 5% від обсягу попиту на дизельне паливо 

Модель 

PRIMES 

Є моделлю енергетичної системи ЄС, яка імітує споживання енергії та систему енергопостачання. Це часткова система 

моделювання рівноваги, яка імітує рівновагу енергетичного ринку в Європейському Союзі та кожній її державі-члені. Модель 

включає набір підмодулів: модуль транспортного сектора та модуль постачання біомаси PRIMES Supply of Biomass – це модель 

системи постачання біомаси, яка обчислює оптимальне використання біомаси/відходів та інвестиції у вторинні та кінцеві 

трансформації, з тим щоб задовольнити певний попит на кінцеву енергетичну продукцію з біомаси/відходів, прогнозовану в 

майбутньому іншою частиною моделі PRIMES (транспортною моделлю).  

GLOBIOM-

G4M 

Це глобальна рекурсивна динамічна модель часткової рівноваги, яка інтегрує сектори сільського господарства, біоенергетики та 

лісового господарства, з метою аналізу політики щодо глобальних проблем конкуренції між землекористуванням між основними 

секторами виробництва. Продукція сільського та лісового господарства, а також біоенергетика моделюється детально, що 

складається приблизно з 20 найважливіших в світі культур, різних видів діяльності з вирощування тваринництва, лісових товарів, 

а також різних шляхів трансформації енергії. 

CAPRI Це модель економічної часткової рівноваги, за допомогою якої було проведено єдине дослідження, яке використовує глобальну 

обчислювальну модель загальної рівноваги для оцінки впливу політики ЄС на біопаливо, в цьому випадку широко модифіковану 

версію існуючої моделі МІРАЖ. Основним серед основних методологічних нововведень, представлених у моделі, є нове 

моделювання попиту на енергію, що дозволяє замінити різні джерела енергії, включаючи біопаливо. Модель також була 

модифікована для обліку співпродуктів, отриманих у процесах виробництва етанолу та біодизелю, та їх ролі як ресурсів у галузі 

тваринництва Моделювання починається з базового сценарію, який виключає політику ЄС щодо біопалива, запроваджену 

Директивою ЕС щодо біопалива. У цьому базовому сценарії споживання біопалива в ЄС залишається стабільним у період між 

2009 та 2020 рр., на рівні 2008 року - 3,3% у суміші біопалива та викопного палива. Потім було запроваджено частку біопалива 

першого покоління в загальному обсязі відновлюваної енергії в Європі на рівні 10% для енергетичного транспортного палива 
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(до 2020 року) на 5,6% в рамках центрального сценарію політики та обчислено вплив цієї політики на сільськогосподарське 

виробництво, торгівлю, доходи та викиди вуглецю. Дана цифра становить 5,6%, враховуючи очікувану частку біопалив в 2020 

році. 

Модель 

AGMEMOD 

Україна 2018-

2030 

Для оцінки розвитку ринку, AGMEMOD використовує комбінацію екзогенних та ендогенних змінних. Макроекономічні 

чинники, які є екзогенними для моделі, включають в себе наступне: ВВП, дефлятор ВВП, обмінний курс валют, кількість 

населення в Україні і ціни на світовому ринку на товари. Для Базового сценарію до екзогенних даних було включено такі 

показники як ціни на дизель, бензин, споживання бензину та дизелю в Україні, а також акцизи на паливо альнернативне моторне 

та акцизи на бензин та біодизель. Значення цих екзогенних чинників взято з проекцій різних установ терміном до 2030 року. Для 

Політичних сценаріїв до екзогенних даних було включено такі показники як розмір дотацій для виробників біоетанолу, ПМА, 

біодизелю, показники споживання біоетанолу та біодизелю з розбивкою по культурам, споживання бензину та дизелю, а також 

акцизи на паливо альтернативне моторне, біодизель та акцизи на бензин і дизель тощо. 

Загалом оцінка параметрів моделі AGMEMOD включає загальні критерії, які розбивають процес параметризації моделі на 

максимум п'ять етапів: попередню оцінку, оцінку, пост-оцінку, калібрування та валідацію. 

Попередня оцінка. Етап попередньої оцінки при переході від структури моделі зображеної країни до оцінки моделі стосується 

вибору параметричних рівнянь, що підлягають оцінці, та їхньої функціональної специфікації форми. Вибір просто означає 

виключення ідентичностей з етапу оцінки, тоді як функціональна специфікація означає перетворення неявної форми y = f (x, z) 

у явну параметричну структуру. З економічних міркувань і, перш за все, щоб уникнути обчислювальної складності на етапі 

комбінації і закриття моделі, всі параметричні рівняння в моделі AGMEMOD є лінійними за невідомими параметрами. Вони 

також можуть бути лінійними в пояснювальних змінних, але це не є абсолютно необхідним. Фактично, змінні можна вводити в 

рівняння як коефіцієнти, квадратні корені, квадратичні та кубічні терміни, або логарифмічні перетворення. Вказуючи на 

відповідну функціональну специфікацію, вказування відповідної функціональної специфікації, однак, передбачає розуміння 

того, які додаткові регресори (крім тих, що тільки що згадувалися) можуть покращити якість оцінювання і, таким чином, краще 

відобразити реальні основні відносини між змінними. Ці регресори в основному стосуються часових макетів, часових тенденцій, 

відсталих залежних або незалежних змінних, а також змінних перетворень (квадрат, логарифмічні змінні тощо). Такі змінні 

можуть бути особливо корисними, коли використовуються дані часових рядів. У такому випадку слід дослідити процеси 

формування даних, щоб оцінити відповідну функціональну специфікацію, яка буде прийнята. Цей процес дослідження включає 

тестування на автокореляцію, структурні розриви та нелінійності. Тим не менш, додаткові змінні можуть бути дуже корисними 

для обмеження економетричних наслідків цих властивостей часових рядів. Додавання тренду часу може бути корисним для 

очевидно або майже процесів одиничного кореня. Часові манекени можуть враховувати нестаціонарність або нелінійність, що 

генерується наявністю одного або декількох структурних розривів. Трансформовані (наприклад, поліноми n-го порядку) можуть 

враховувати нелінійності або більш складні відносини, в той час як відсталі змінні можуть бути корисними при вирішенні 

проблем з автокореляцією. Загальною метою етапу попередньої оцінки є досягнення моделі лінійної регресії, яка правильно 

оцінюється за допомогою методів найменших квадратів (OLS). У деяких випадках властивості часового ряду регресора та / або 

регресії можуть зробити оцінку OLS несумісними. Тим не менш, включення додаткових змінних, наведених вище, може бути 

корисним для відновлення узгодженості оцінки OLS і, таким чином, для досягнення надійних результатів оцінки.  
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Оцінка. Оскільки для всіх модельних рівнянь було обрано відповідну специфікацію лінійної регресії, можливо, шляхом введення 

відповідних регресорів, їх можна оцінити, додавши звичайний ідентично і незалежно розподілений. 

Цей етап оцінювання в основному базується на оцінці найменших квадратів. Вибір було зроблено, щоб уникнути інших 

потенційних оцінювачів (максимальна ймовірність, ML або узагальнені методи моментів, GMM, оцінки, наприклад, Greene 2007; 

Stock and Watson 2010). Деякі з цих альтернативних оцінювачів фактично забезпечать узгодженість та ефективність, ніж 

оцінювачі OLS. Тим не менше, стадія оцінювання стане більш складною та тривалою.  

З цих причин, оцінка OLS є процедурою оцінки за замовчуванням для всіх оцінених рівнянь AGMEMOD. Цей вибір не означає, 

однак, що інші оцінки найменших квадратів (LS) не враховуються, коли вони явно викликаються структурою моделі. Для 

отримання послідовних і ефективних оцінок, зокрема, для визначення взаємних співвідношень між рівняннями потрібна 

система, а не оцінка рівняння за рівнянням. Отже, перший крок етапу оцінки полягає у виявленні рівнянь, які можна оцінювати 

окремо з OLS, і тих рівнянь, які вимагають оцінки системи LS (Greene 2007). До структури AGMEMOD можна застосувати три 

різні типи системних оцінок. По-перше, деякі рівняння є рекурсивними: тобто змінні лівої сторони в одному рівнянні вводять як 

змінні величини правої сторони в інших рівняннях, але навпаки не виконується. Можливою альтернативою окремої оцінки OLS 

є оцінка ендогенних змінних у першу чергу, а потім заміщення їх оціненими значеннями у другому рівнянні, схожою на 

стратегію оцінки інструментальних змінних - два етапи найменших квадратів (IV-2SLS). На практиці, однак, зображена 

структура моделі рекурсивності часто передбачає наявність відсталих ендогенних змінних серед регресорів. За таких обставин 

оцінювання OLS з одним рівнянням залишається доцільним. По-друге, існують рівняння з одночасністю: змінні лівої сторони в 

одному рівнянні вводять як змінні величини правої сторони інших рівнянь і навпаки. Тут однорівнева оцінка OLS призводить 

до можливого зміщення ендогенності. Альтернативним рішенням є тристадійний підхід до оцінки найменших квадратів (3SLS), 

який може відновити послідовність та ефективність. Такі випадки, однак, досить рідкісні в структурі моделювання AGMEMOD. 

Вони зустрічаються в деяких моделях сільськогосподарських культур, де рівняння заготовленої площі залежить від врожаїв, а 

рівняння прибутковості залежить від культивованої території. По-третє, існують рівняння, які, очевидно, не пов'язані між собою 

(не відбувається ендогенність або рекурсивність), але в яких відбувається взаємна кореляція відповідних термінів помилки. Це 

зазвичай відбувається в оцінці системи попиту. У таких випадках, замість застосування однорівневої оцінки OLS, підхід 

оцінювання звиди не пов'язаних регресій (SUR) може суттєво підвищити якість оцінок параметрів (Greene 2007). Прийняття 

більш прийнятної оцінки системи замість однорівневої оцінки OLS, таким чином, залежить від конкретної специфікації моделі 

на рівні країни. Тому, будучи партнерами AGMEMOD, відповідальними за оцінку моделей країн, вони також були 

відповідальними за прийняття відповідної оцінки LS у кожному конкретному випадку.  

Етап оцінки в кінцевому рахунку забезпечує точні оцінки та пов'язані стандартні помилки для всіх параметрів моделі. Останні 

зазвичай потребують подальшої оцінки та розробки. Етап після оцінювання стосується оцінки доброчесності підрахунку рівнянь 

/ моделей та можливого впливу зворотного зв'язку на загальну продуктивність моделі. У цьому відношенні мінімальна вимога 

до AGMEMOD перед переходом від оцінки до етапу валідації передбачає досягнення очікуваних ознак для параметрів, 

пов'язаних з ключовими змінними моделі, такими як ціни та політичні заходи. Другою вимогою є, крім ознаки, що ці оціночні 

параметри статистично відрізняються від нуля. Отже, систематично виконуються t-тести на всі оцінені параметри. Звичайні 

випробувальні специфікації (F, LM, LR або. \ T Wald) (Greene 2007) виконуються, коли рівняння не враховує вимог до знаку та 
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значень ключових параметрів. Ці тести оцінюють, чи сприяє впровадженню або виключенню регресорів (таких як манекени, 

тенденції, квадратичні чи умови взаємодії) поліпшення статистичної якості оцінки. Незважаючи на спроби покращити 

статистичні показники рівнянь, деякі параметри можуть залишатися статистично незначними, але з ознаками, як очікується.  

Калібрування. Вплив статистично незначних параметрів на загальну продуктивність моделі, однак, має бути ретельно оцінено, 

і ця оцінка може призвести до використання калібрування при визначенні параметрів моделі. Калібрування специфічних 

параметрів моделі найчастіше є необхідним, коли короткі та неповні серії даних запобігають використанню регулярних процедур 

оцінки. У таких випадках деякі параметри вибираються на основі оцінок, отриманих з літератури, експертних знань або 

результатів, отриманих з аналогічних рівнянь в інших моделях країни. Інші параметри, такі як константний термін і, можливо, 

часові тенденції, оцінюються таким чином, щоб максимально поєднувати рівняння з доступними статистичними даними. 

Перевірка. З цієї точки зору, окреслені процедури оцінки та тестування стосувалися рівнянь однієї моделі або обмежених систем 

рівнянь. Проте тестування і перевірка всієї моделі є ключовим кроком у досягненні імітаційної моделі. Цей етап особливо 

важливий для оцінки внутрішньої послідовності, динамічних властивостей моделі і прогностична якість у зразку. Для перевірки 

AGMEMOD, моделювання в рамках вибірки, ex-post оцінювання політики та аналіз шоку застосовуються до окремих моделей 

країн та комбінованої моделі. Результати моделювання в межах вибірки часто свідчать про необхідність перегляду процедури 

оцінювання для конкретних модельних рівнянь. Вони надають важливу інформацію про якісну продуктивність оціночних 

рівнянь в загальному контексті моделі. Коли всі моделі рівняння були (переоцінені) і модель (включно з ідентифікаціями та 

рівняннями закриття моделі) була створена в обраній середовищі програмування, проводяться експерименти з моделювання. 

Історично спостережувані значення використовуються як значення змінних екзогенних моделей. Оскільки відомі значення всіх 

ендогенних змінних у вибірці, їх можна порівняти з прогнозованими значеннями моделі. Це робить його простим для обчислення 

вибірок для окремих модельних рівнянь і для всієї моделі. Для оцінки продуктивності моделі використовуються такі показники, 

як середня помилка абсолютного відсотка, яка є показником прогностичної якості, і середня процентна помилка, яка забезпечує 

загальну оцінку помилки проекції моделі. Політичні оцінки ex-post застосовуються для перевірки правильності теоретичної 

структури моделі, емпіричної моделі параметризації та динамічних механізмів корегування у відповідь на зміни екзогенних 

значень змінних. Такий аналіз не тільки допомагає у оцінці та порівнянні результатів із передбачуваними ефектами, але й надає  

рекомендації щодо поліпшення показників моделі. Аналізи зовнішньої політики в основному проводяться шляхом оцінки 

контрафактичних сценаріїв політики, спрямованих на відповіді на такі запитання, як: Що було б, якби певна політика не була 

реалізована? Такі експерименти застосовуються в умовах ceteris paribus, що передбачає, що все інше - окрім оцінених 

інструментів політики - залишається колишнім. Швидкі впливи використовуються для перевірки ефективності всієї моделі. Як 

модель реагує на шоки на такі екзогенні змінні, як курси валют, темпи зростання населення або ціни на світовому ринку? Щоб 

оцінити динамічні властивості моделі, вибрані екзогенні змінні шоковані один за одним, а імітаційні експерименти виконуються 

протягом тривалого періоду часу. Величини та напрямки імітованих ефектів оцінюються на основі апріорних або теоретичних 

очікувань. Це призведе до процесу переоцінки, де відбувається невідповідність економічній теорії. 

Примітка. *Узагальнено автором на основі [251-257]
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Таблиця Ж.2 

Результати проведених тестів та досліджень, p-value* 
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Шапіро-Вілка (Shapiro-

Wilk normality test) 

0,83 0,63 0,47 0,82 0,05 0,46 0,73 0,75 0,06 0,07 

Критерій Бройша-

Пагана (Breusch-Pagan 

test) 

0,11 0,31 0,11 0,07 0,62 0,06 0,94 0,37 0,35 0,45 

Постійна варіація 

залишків (Non-constant 

Variance Score Test) 

0,13 0,48 0,38 0,07 0,48 0,07 0,80 0,55 0,13 0,47 

Незалежність залишків 

(Durbin-Watson) 

0,72 0,40 0,82 0,39 0,23 0,59 0,82 0,90 0,67 0,07 

Breusch-Godfrey test for 

serial correlation 

0.12 0.09 0.12 0.55 0.62 0.89 0.09 0.13 0.47 0.53 

Нелійність Не має 

Графік залишків 

Левереджу (Residuals 

vs. Leverage plot) 

Норм 

 

Мультиколінеарність Не має 

Примітка.*Власна розробка автора 

Таблиця Ж.3 

Характеристики моделі AGMEMOD* 

Характеристики моделі  Основні переваги 

AGMEMOD моделює 

широкий спектр товарних 

ринків та параметрів 

Мультипродуктова, мультиринкова модель, що моделює 

широкий спектр товарних ринків та пов'язані з ним параметри 

(ринкові ціни, виробництво, споживання, імпорт, експорт, 

врожайність та землекористування) 

Модель здатна моделювати 

наслідки політичних реформ 

Модель прогнозує та моделює наслідки політичних реформ, які 

є ключовими для сучасних досліджень. 

Модель є динамічною Модель дозволяє моделювати зміни щорічно. 

Модель враховує зміни в 

загальному економічному 

середовищі. 

Зокрема, як екзогенні параметри враховуються: темпи 

зростання ВВП та населення, а також курс валюти. 

Більшість основних функцій 

моделі оцінюються 

економетрично 

Результати такої оцінки дають більш реалістичний результат з 

точки зору оцінки параметрів та вибору функціональної форми 

порівняно з результатами калібрування. 
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Модель має інструменти, 

що стосуються способу 

вирішення задачі, 

інструменту впливу та 

інструменту аналізу 

графіків. 

Вона має прозору структуру вхід-модель-вихід; вона заснована 

на послідовному використанні мнемоніки, даних та припущень 

у різних країнах; у ній зберігається використання пам'яті 

змінних; її легко можна розширити, ввівши нові товари; легко 

можливо розширити новими країнами; її легко можна 

поширити за допомогою нових інструментів застосування: 

аналіз шоку, розв'язання щорічно. 

Є два варіанти вирішення 

моделі ЄС 

Одночасно процедура, яка вирішує модель за роками та 

країнами; процедура, яка вирішує модель рік за роком для 

країн. Щорічний метод вирішення має деякі переваги над 

одночасним підходом: він покращує стабільність спроможності 

вирішення моделі; помилки можна виявити краще. У разі 

виникнення проблем процедура негайно припиняється; аналіз 

шоку може бути проведений краще. 

Модель, як правило, швидко 

змінюється. 

Розвиваються нові версії моделі та нові сценарії, оскільки 

модель використовується в нових та різних дослідницьких 

проектах. Цей процес може пошкодити узгодженість між 

концептуальними моделями та реалізованими 

обчислювальними моделями. Ця проблема була вирішена 

шляхом поєднання знань науковців із побудови моделей та ІТ-

вчених у проекті AGMEMOD. 

Комп'ютерна система 

AGMEMOD 

Вона інтегрує всі моделі держав-членів у комбіновану версію 

ЄС; забезпечує прозорий, доступний та послідовний 

інструмент моделювання, який легко розширюється новими 

товарами та країнами; вона розробляє базові прогнози до 10-

річного горизонту на рівні країни та ЄС-27; здійснює 

моделювання та може допомогти в аналізі результатів моделі. 

Можливість додавання та 

видалення продуктів, 

параметрів, груп виробників 

та регіонів, коригування / 

калібрування параметрів, а 

також функціональних 

форм. 

 

Це дає можливість гнучкості в оновленні та вдосконаленні 

моделі. Модель дезагрегована на рівні регіонів та груп 

виробників, що дозволяє врахувати регіональні та виробничі 

відмінності в результаті змін політики та розвитку сектора. 

Модель включає всі країни-

члени Європейського Союзу, 

Північну Македонію, Росію, 

Туреччину, Україну та 

решту світу. 

Це допомагає взаємодіяти між собою, проектує розвиток 

аграрних секторів та ринків країн ЄС та всього світу. Це 

дозволяє проаналізувати вплив внутрішньої та міжнародної 

політики не лише на відповідний сектор, а й на решту країн. 

Складність та надійність 

моделі. 

Можливість аналізу впливу макроекономічних факторів та 

світового ринку на аграрний сектор 

Примітка.*Власна розробка автора на основі [188] 
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Додаток З 

Розвиток ринку біомаси та біоенергетики в Україні 

Таблиця З.1 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні (2018 рік)* 

 

Вид біомаси 

Теоретичний 

потенціал, 

млн. т 

Потенціал, доступний для 

енергетики 

Частка теоретичного 

потенціалу, % 

млн. т 

н.е. 

Солома зернових культур 32,8 30 3,35 

Солома ріпаку 4,9 40 0,68 

Побічні продукти виробництва 

кукурудзи на зерно (стебла, стрижні) 

46,5 40 3,56 

Побічні продукти вир-ва соняшника 

(стебла, корзинки) 

26,9 40 1,54 

Вторинні відходи с/г (лушпиння 

соняшника) 

2,4 100 1,00 

Деревна біомаса (дрова, порубкові 

залишки, відходи деревообробки) 

8,8 96 2,06 

Деревна біомаса (сухостій, деревина із 

захисних лісосмуг, відходи ОВБСН) 

8,8 45 1,02 

Біодизель (з ріпаку)   0,39 

Біоетанол (з кукурудзи і цукрового 

буряку) 

  0,82 

Біогаз з відходів та побічної продукції 

агропромислового комплексу 

1,6 млрд, м3 

СН4 

50 0,68 

Біогаз з полігонів твердих побутових 

відходів 

0,6 млрд, м3 

СН4 

34 0,18 

Біогаз зі стічних вод (промислових та 

комунальних) 

1 млрд, м3 

СН4 

23 0,19 

Енергетичні культури:    

- верба, тополя, міскантус (1 млн, га*) 11,5  100 4,88 

- кукурудза на біогаз (1 млн, га*) 3,0 млрд, м3 

CH4  

100 2,58 

Всього   23 

* За умови вирощування на 1 млн. га незадіяних сільськогосподарських земель 

Примітка. *Розроблено на основі [142]  
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Таблиця З.2 

Структура виробництва електроенергії з ВДЕ* 

  Од.вим. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальне 

постачання 

первинної 

енергії: 

тис.т н.е. 132 

308 

126 

438 

122 

488 

115 

940 

105 

683 

90 

090 

9438

3 

89 

462 

93165 

Гідроенергети

ка 

тис.т н.е. 1 

131 

941 901 1187 729 464 660 769 897 

у % до 

підсумку  

% 0,9 0,7 0,7 1,0 0,7 0,5 0,7 0,9 1,0 

Енергія 

біопалива та 

відходи 

тис.т н.е. 1 

476 

1 

563 

1 

522 

1 875 1 

934 

2 

102 

2 

832 

2989 3195 

у % до 

підсумку 
% 1,1 1,2 1,2 1,6 1,8 2,3 3,0 3,3 3,4 

Вітрова та 

сонячна 

енергія 

тис.т н.е. 4 10 53 104 134 134 124 149 197 

у % до 

підсумку 

% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Загальне 

постачання 

енергії від 

відновлюваних 

джерел 

тис.т н.е. 2 

611 

2 

514 

2 

476 

3 166 2 

797 

2 

700 

3 

616 

3907 4289 

Частка 

постачання 

енергії від 

відновлюваних 

джерел 

% 2,0 2,0 2,0 2,7 2,6 3,0 3,9 4,4 4,6 

Примітка.*Розроблено автором на основі даних [145] 
 

Таблиця З.3 

 

Динаміка розвитку ринку біопалива в Україні за період 2012-2019 рр.* 
№ Біопаливо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

1 

 

Тверде біопаливо, ТДж 

Виробництво 72796 78744 99773 108081 138667 14740

0 

15388

6 

1545

63 

Імпорт 31 31 31 31 31 - 31 59 

Експорт -3125 -2741 -21016 -22317 -23014 -

22709 

-

22559 

-

1832

6 

Кінцеве споживання 43135 45063 48587 52303 70632 74935 80129 1344

98 

2 

 
Рідке біопаливо, тис. т 

Виробництво - 66 26 16 6 21 4 70 
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Імпорт   38 46 58 54 56 70 

Експорт    9 6 4 4 7 

Кінцеве споживання  66 64 53 58 70 56 133 

3 Біогаз, ТДж    600 1367 1601 1995 2028 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [145] 

 

Додаток І 

Об’єкти відновлювальної енергетики та механізми її розвитку 

Таблиця І.1 

Механізми стимулювання виробництва відновлюваної електроенергії в 

Україні* 
Механізми 

стимулювання 

Характеристика 

«Зелений» 

тариф 

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому 

числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання, 

енергії вітру, біомаси, біогазу, з використанням гідроенергії, геотермальної 

енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не 

перевищує 150 кВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів, у тому 

числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного 

джерела енергії. 

Пільги в 

оподаткуванні 

Законом внесені зміни до п. 64 Перехідних положень Податкового кодексу 

України. Згідно нових положень, до кінця 2021 року звільняється від сплати 

ПДВ імпорт обладнання для альтернативної енергетики: вітрогенераторів, 

фотоелектричних модулів, трансформаторів та інверторів. Таке 

стимулювання галузі є одним з найдієвіших, адже не потребує ухвалення 

жодних додаткових підзаконних актів і діє з 1 січня 2019 року. Це означає, 

що обладнання для альтернативної енергетики, імпортоване з-за кордону, 

буде на 20% дешевшим. Безумовно, таке нововведення збільшить 

привабливість інвестицій в альтернативну енергетику України. Крім того, 

існують наступні податкові пільги: 

– звільнення від сплати податку на додану вартість і митних зборів на імпорт 

устаткування, пов’язаного з виробництвом електроенергії з відновлюваних 

джерел, яке міститься в переліку, затвердженому урядом України;  

- звільнення від податкового зобов’язання у вигляді спеціальної надбавки на 

виробництво електроенергії (3% від виробленої електроенергії);  

- звільнення від сплати податку на прибуток з прибутку, отриманого від 

основної діяльності компанії, що виробляє електроенергію виключно з 

відновлюваних джерел енергії, на період до 01.01.2021 року; 

-75% зниження земельного податку на землі, які використовуються під 

потужності електростанцій, що виробляють електроенергію з 

відновлюваних джерел. 

Примітка.* Власна розробка автора на основі [152, 258]
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Таблиця І.2 

Реєстр об’єктів альтернативних джерел енергії в Україні станом на 12.08.2020 р. 

№ 

з/п 
Назва об’єкта електроенергетики, його місцезнаходження 

Вид 

альтернатив

ного 
джерела 

енергії 

Повне найменування 
суб’єкта господарювання, 

що має у користуванні 

об’єкт електроенергетики 

Місцезнаходжен

ня суб’єкта 
господарювання 

Наявність та 

дата 

встановлення 
зеленого 

тарифу 

1 
ЕЛЕКТРО-ГЕНЕРУЮЧА СТАНЦІЯ 

(МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., СМТ БЕРЕЗАНКА, ВУЛ. НОВОСІЛЬСЬКА, 
БУД. 68) 

лушпиння 

соняшника 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІНГА ЕНЕРДЖІС» 

ЧУМАК ВАЛЕРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

М. ОДЕСА,  
ПРОВ. 

ОНІЛОВОЇ, 

БУД. 18 

─ 

2 

БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (ЧЕРНГІВСЬКА ОБЛ., 

ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н, ТЕРИТОРІЯ БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ) 

КОМПЛЕКС З ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТА 

КУКУРУДЗЯНОГО СИЛОСУ В БІОГАЗ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ВАРВИНСЬКИЙ Р-Н, ТЕРИТОРІЯ 

ЖУРАВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ) КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРОБЦІ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ 

І СИЛОСУ В БІОГАЗ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА 

ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

(КИЇВСЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ Р-Н, ТЕРИТОРІЯ ГОРОДИЩЕ- 

ПУСТОВАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЗА МЕЖАМИ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ) СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

(КИЇВСЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ-

ПУСТОВАРІВСЬКЕ, ВУЛ. БЕРЕЗОВА, БУД. 1-Д) 

біогаз, 
енергія 

сонця 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГОРОДИЩЕ-

ПУСТОВАРІВСЬКА 
АГРАРНА КОПМАНІЯ» 

КРАВЧУК СЕРГІЙ 

ДМИТРОВИЧ 

КИЇВСЬКА 
ОБЛ., 

ВОЛОДАРСЬКИ

Й Р-Н, С. 
ГОРОДИЩЕ- 

ПУСТОВАРІВС

ЬКЕ, ВУЛ. 

ЦЕНТРАЛЬНА, 
51 

31.07.2018 

15.09.2019 

3 
БІОГАЗОВИЙ ЗАВОД (ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС БУДІВНИЦТВА 

І ЧЕРГИ) (ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. ШЕВЦОВОЇ, 

БУД. 9в/1) 

біогаз 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«ЕКОПРОД» МЕЛЬНИК 

ІВАН ІВАНОВИЧ 

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛ., М. 

ВОЛНОВАХА, 

ВУЛ. 
ЦЕНТРАЛЬНА, 

БУД. 6в 

11.01.2018 -  I 

черга 
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4 
ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 

УСТАНОВКА GEJenbacher «JMS 416GS-B.L» (Чернігівська обл., м. 

Чернігів, вул. Елеваторна, буд. 93) 

біогаз 

(отриманий 

за 
допомогою 

системи 

збору та 
утилізації 

біогазу на 

полігоні 
твердих 

побутових 

відходів 

(ТПВ) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЛІАР ЕНЕРДЖІ-

ЧЕРНІГІВ» ПЛУЖНІКОВ 

ПИЛИП 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЧЕРНІГІВСЬКА 

ОБЛ., М. 

ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 
ОЛЕКСАНДРА 

МОЛОДЧОГО, 

БУД. 44, КІМ. 
18/1 

11.01.2018 

5 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА)   

УСТАНОВКА Jenbacher 

«JMS 412GS-B.L» 
(Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, буд. 49). 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 

УСТАНОВКА Jenbacher 
JGC 320 GS-L.L. («Полтавська обл., Полтавський р-н, с/рада 

Ковалівська, урочище Триби, буд. 2-Б) 

біогаз 

(отриманий 

за 
допомогою 

системи 

збору та 

утилізації 
біогазу на 

полігоні 

твердих 
побутових 

відходів 

(ТПВ) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЛІАР ЕНЕРДЖІ-
КРЕМЕНЧУК», 

ДЯКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

ПОЛТАВСЬКА 

ОБЛ., М. 
КРЕМЕНЧУК, 

ВУЛ. 

ТІМІРЯЗЄВА, 
БУД. 49 

11.01.2018 

21.12.2018 

6 
КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРОБЦІ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ РОСЛИННОЇ 
СИРОВИНИ В ЕЛЕКТРИЧНУ ТА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (Миколаївська 

обл., Вознесенський р-н,с. Бузьке, вул. Зеленогаївська, буд. 1-б) 

виробництв
о 

електричної 

енергії на 
комплексі 

по 

переробці 

органічних 
відходів 

електричну 

та теплову 
енергію 

  

ТОВАРИСТВО 
З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬ
НІСТЮ 

«АГРОПІДПРИ

ЄМСТВО 

«ЗЕЛЕНИЙ 
ГАЙ» 

ГЕРМАН 

АНДРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

28.12.2017 
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рослинної 

сировини в 

7 

МБГЕС - 1 (АВТОНОМНИЙ ГАЗОГЕНЕРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС НА 
БІОПАЛИВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ (МОБІЛЬНА 

БІОГАЗОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СТАНЦІЯ -  ПЕРЕСУВНА 

УСТАНОВКА)) 
(С. СОКОЛІВ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО Р-НУ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.) 

синтезгаз із 

біомаси 
рослинного 

походження 

      

8 
Теплова електростанціяКиївська обл., Іванківський р-н, смт Іванків, 

вул. Розважівська, 192 

біопаливо 

(тріска 
деревини) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІОГАЗЕНЕРГО», 

БУТЕНКО ВІТАЛІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

КИЇВСЬКА 

ОБЛ., 

ІВАНКІВСЬКИ
Й Р-Н, СМТ 

ІВАНКІВ, 

ВУЛ. 
РОЗВАЖІВСЬК

А, БУД. 192 

28.11.2013 

9 
Теплова електростанція в м. Корюківка (Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 49) 

енергія 

біомаси 
(відходи 

деревини) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЛІАР ЕНЕРДЖІ», 
МАТВІЮК ОЛЕКСАНДР 

МИКОЛАЙОВИЧ 

ЧЕРНІГІВСЬКА 
ОБЛ., 

КОРЮКІВСЬКИ

Й Р-Н,М. 

КОРЮКІВКА, 
ВУЛ. 

ВОКЗАЛЬНА, 

БУД. 24 

07.07.2016 

10 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 

УСТАНОВКА GE JENBACHER «JMC 208 GS-L.L.», 2 ШТ.(ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. РИБНЕ, УРОЧИЩЕ 

КОНЮШНІ, 2) 
біогаз 

(отриманий 

за 

допомогою 
системи 

збору та 

утилізації 
біогазу на 

полігоні 

твердих 
побутових 

відходів 

(ТПВ) 

28.04.2017 

11 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 
УСТАНОВКА GE JENBACHER «JMC 320 GS-B.L.», 1 ШТ. (до 

01.11.2019) (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. 

ВОЛІНА, БУД. 55») 

25.07.2017 

12 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 
УСТАНОВКА GE JENBACHER (перша та друга черги) «JMC 320 GS-

B.L.», 1 шт (перша черга) «JMC 412 GS-B.L.» 1 шт. (друга черга). 

(ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОКУЧАЄВСЬКЕ, ВУЛ. 
ОБ'ЇЗДНА, 2) 

06.07.2017 

(перша черга) 
12.10.2017 

(друга черга) 

13 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 

УСТАНОВКА GE Jenbacher «JMS 208 GS-N.L.» (Волинська обл, 

Луцький р-н, Княгининівська с/рада, Брищенське урочище, вул. Лісова, 
1) 

11.01.2018 
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14 

КОМПЛЕКСНА ІНЖЕНЕРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) СПОРУДА 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З СИСТЕМОЮ 

ЗБОРУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ (до 01.11.2019) (Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, буд. 12) 

  

15 

КОМПЛЕКСНА ІНЖЕНЕРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) СПОРУДА 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З СИСТЕМОЮ 
ЗБОРУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ Київська обл., м. Біла Церква, вул. 

Сухоярська, буд. 10-в) 

12.04.2019 

16 
Теплова електростанція (ТЕС) на біопаливі Закарпатська обл., 

Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Хмельницького Б., буд. 70 

біопаливо 

(тріска 
деревини) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БІОТЕС», МАЛІНІЦЬКА 

НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Закарпатська 

обл., Рахівський 
р-н, м. Рахів, 

вул. Богдана 

Хмельницького, 
буд. 70 

─ 

17 
Теплоелектростанція біомасова (Дніпропетровська обл., 

Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, буд. 1В/2) 

біопаливо з 

відходів 

сільськогосп
одарського 

виробництв

а 
(лушпиння 

соняшника 

тощо) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПФ «ЛОТУС», СУЛАЄВ 
ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 

Дніпропетровськ

а обл., 
Новомосковськи

й р-н, с. 

Знаменівка, вул. 
Польова, буд. 

1В/2 

16.03.2017 

18 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИЙ КОМПЛЕКС НА БІОМАСІ 

ПОТУЖНІСТЮ 5,0 МВт (М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДУ, БУД. 117-А) 

енергія 
біомаси 

(відходи 

сільськогосп
одарської та 

лісової 

промислово

сті) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГРОПРОМИСЛОВА 

КОПМАНІЯ «ЄВГРОЙЛ», 

ОМЕЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР 
АНДРІЙОВИЧ 

М. МИКОЛАЇВ, 

ПР-Т ГЕРОЇВ 
СТАЛІНГРАДУ, 

БУД. 117-А 

19.12.2013 

19 
ТЕЦ 

(КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. 

УРОЖАЙНА, 30) 

енергія 

біомаси 

(лушпиння 

соняшника) 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИ

Й ЗАВОД», БРАТУНЯК 

ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ 

КІРОВОГРАДС

ЬКА ОБЛ.. М. 
КРОПИВНИЦЬ

КИЙ, ВУЛ. 

УРОЖАЙНА, 30 

01.01.2010 
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20 
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ 

(М. ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОЙЦЕВА, БУД. 80) 

енергія 

біомаси 
(лушпиння 

соняшника) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМБІНАТ КАРГІЛЛ», 

ІГНАТОВ ЄВГЕН 

В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

М. ДОНЕЦЬК, 

ВУЛ. 
БОЙЦЕВА, 

БУД. 80 

27.12.2012 

21 
СМІЛЯНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (І ЧЕРГА) 

(ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. СМІЛА, 

ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41) 

енергія 

біомаси 

(відходи 

деревини, 
подрібнена 

сировина 

рослинного 
походження 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТР

АНС», 
КУЦЕНКО МИКОЛА 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛ., М. 

СМІЛА, ВУЛ. 

ЛЕНІНГРАДСЬ
КА, 41 

01.06.2010 

22 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, ЩО ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРИЧНУ 

ЕНЕРГІЮ З БІОМАСИ 

(КИЇВСЬКА ОБЛ., КАГАРЛИЦЬКИЙ Р-Н, 

М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ПАРКОВА, БУД. 16) 

біомаса 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕС-1», КОБИЛЯЦЬКИЙ 

СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

КИЇВСЬКА 

ОБЛ., 

КАГАРЛИЦЬКИ
Й Р- Н, М. 

КАГАРЛИК, 

ВУЛ. 
ПАРКОВА, 

БУД. 16 

─ 

23 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ НА БІОМАСІ (ДЕРЕВНА ТРІСКА) 

(КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЕРОЇВ 

ДНІПРА, БУД. 38-А/1) 

біомаса 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГО-ПРОМИСЛОВА 

ГРУПА 
«ЮГЕНЕРГОПРОМТРАН

С» 

КУКОВАЛЬСЬКИЙ 
ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

КИЇВСЬКА 
ОБЛ., М. 

ПЕРЕЯСЛАВ- 

ХМЕЛЬНИЦЬК
ИЙ, ВУЛ. 

ГЕРОЇВ 

ДНІПРА, БУД. 
38 

30.11.2018 

24 
КОГЕНЕРАЦІЙНІ БІОГАЗОВІ УСТАНОВКИ 

(ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С/РАДА СХІДНЕНСЬКА, 
КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ № 3) 

біогаз 

(курячий 
послід - 

основний/си

лос - 
резервний) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМЕРЦБУДПЛАСТ», 

АКИМОВА ОЛЬГА 
ВОЛОДИМИРІВНА 

М. КИЇВ, 
ПРОСПЕКТ 

ПЕРЕМОГИ, 

БУД. 121 В 

07.11.2016 
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25 
БІОГАЗОВА ЕНЕРГЕТИЧНА СТАНЦІЯ «ЕКОЕНЕРГІЯ 

БАРВІНОК» (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. 
БАРВІНОК, МІСЬКЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ) 

біогаз 

(звалищний 
газ) 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МАЛЕ 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
«ЛАТЕКС», 

ЛЕДИДА ТЕТЯНА 

ПЕТРІВНА 

ЗАКАРПАТСЬК

А ОБЛ., 

УЖГОРОДСЬК
ИЙ Р-Н, С. 

БАРВІНОК, 

ВУЛ. 
ЕДМУНДА 

ЕГАНА, БУД. 50 

28.10.2014 

26 
БІОГАЗОВА УСТАНОВКА 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. КОПАНКИ, 
ВУЛ. ЛІСОВА, БУД. 1 Г) 

біогаз 

(відходи від 
виробництв

а свинини - 

гноївка 
(інші дрібно 

подрібнені 

біовідходи 
рослинницт

ва та 

тваринництв

а)) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА», 

ЯКОБСЕН КРІСТІАН 
БРОКОП 

ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛ., 
КАЛУСЬКИЙ Р-

Н, С. 

КОПАНКИ, 
ВУЛ. ЛІСОВА, 

БУД. 1 

07.08.2014 

27 

КОГЕНЕРАЦІЙНА СТАНЦІЯ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО 

КОМПЛЕКСУ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ 

І та ІІ ЧЕРГИ 

(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПЕТРИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. 

ЄЛИЗАВЕТІВКА, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 5) 

біогаз 

(отриманий 

з біомаси 
рослинного 

та 

тваринного 

походження, 
з 

переробкою 

органічної 
частини 

відходів) 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОРІЛЬ- 

ЛІДЕР», ВОЛКОВ 

РУСЛАН ДМИТРОВИЧ 

ДНІПРОПЕТРО

ВСЬКА ОБЛ., 
ПЕТРИКІВСЬК

ИЙ Р-Н, 

С. 

ЄЛИЗАВЕТІВК
А, 

ВУЛ. 

ХМЕЛЬНИЦЬК
ОГО, БУД. 1 

21.11.2013 

28 
БІОГАЗОВА УСТАНОВКА 

(КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. 

ПЕРШОТРАВНЕВА, 2) 

біогаз  

(отриманий 
шляхом 

бродіння 

субстрату 
відходів 

тваринництв

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРЕЗИНЕ», 

КУДЛАЙ ІВАН 

МИКОЛАЙОВИЧ 

КИЇВСЬКА 

ОБЛ, 

БІЛОЦЕРКІВСЬ
КИЙ Р-Н, СМТ. 

ТЕРЕЗИНЕ, 

ВУЛ. 

─ 
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а, 

рослинницт

ва) 

ПЕРШОТРАВН

ЕВА, 2 

29 
БІОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА МОКІЇВЦІ (ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ОБЛ., ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОКІЇВЦІ) 

біогаз  

(отриманий 

шляхом 
бродіння 

біомаси - 

силосу 

кукурудзи) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СПЕЦГАЗРЕМТЕХНОЛО

ГІЯ», 

КРИВОРОТЬКО ОЛЕКСІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

М. КИЇВ, 

БУЛЬВАР 

ЧОКОЛІВСЬКИ
Й, БУД. 19 

─ 

30 

БІОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА БАТЯТИЧІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., 

КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, 

С. БАТЯТИЧІ) 

біогаз   

(отриманий 
шляхом 

бродіння 

біомаси - 

силосу 
кукурудзи) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІ 

ГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», 

КРАВЧУК ІВАН 
КИРИЛОВИЧ 

ЛЬВІВСЬКА 

ОБЛ., 

КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКИЙ Р-Н, 

М. КАМ'ЯНКА-

БУЗЬКА, 

ВУЛ. 
ПЕРЕМОГИ, 

БУД. 40, КВ. 29 

─ 

31 

«ПІДГІРЦІ Л-31»:ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА 
(КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА «GE JENBACHER GMBH & CO 

OG» (ІІ ЧЕРГА) (КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н,С. ПІДГІРЦІ, 

ВУЛ. ВЕРХНЯ, 1, ТЕРИТОРІЯ ПІДГІРЦІВСЬКОЇ С/РАДИ) «ПІДГІРЦІ 

Л-51»:ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 
УСТАНОВКА «GEJENBACHER GMBH & CO OG» (КИЇВСЬКА ОБЛ., 

ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н,С. ПІДГІРЦІ, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 1, ТЕРИТОРІЯ 

ПІДГІРЦІВСЬКОЇ С/РАДИ)ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА 

(КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА TEDOM CENTO 

5XT180КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н,С. РОЖІВКА, ВУЛ. 

ПРОМИСЛОВА, 2, ТЕРИТОРІЯ РОЖІВСЬКОЇ 
С/РАДИГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 

УСТАНОВКА «GE JENBACHER GMBH & CO OG» КИЇВСЬКА ОБЛ., 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,С. ГЛИБОКЕ, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА 

СПОРУД № 1, ТЕРИТОРІЯ ГЛИБОЦЬКОЇ С/РАДИ;ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛ., ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛІЇВКА, ПРОВУЛОК СОНЯЧНИЙ, 

34, ТЕРИТОРІЯ ОЛІЇВСЬКОЇ С/РАДИ;МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСНЯНЕ, ВУЛ. НОВА, 17, ТЕРИТОРІЯ 
ВЕСНЯНСЬКОЇ С/РАДИ.ГАЗОПОРШНЕВА 

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА CATERPILLAR МОДЕЛІ 

біогаз   
(отриманий 

з органічної 

частини 
твердих 

побутових 

відходів (з 

полігонів 
ТПВ) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛНК», МОСТОВОЙ 

ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 

М. КИЇВ, ВУЛ. 
РИБАЛЬСЬКА, 

БУД. 13 

17.10.2013 

─ 

14.04.2014 

09.12.2014 

25.04.2017 
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CG 132-12(ТЕРИТОРІЯ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ, УРОЧИЩЕ 

ЛІСНЕ, 1) 

Комплексна інженерна споруда з системою збору біогазу полігону 

твердих побутових відходів для виробництва 

електроенергіїКіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 
Байкальська, 124-а 

32 
БІОГАЗОВА УСТАНОВКА (КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ Р-Н., 

С. ВЕЛИКИЙ КРУПІЛЬ, ТЕРИТОРІЯ МОЛОЧНОЇ ФЕРМИ) 

біогаз 

(продукти 
(відходи) 

переробки 

життєдіяльн
ості великої 

рогатої 

худоби) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКА 

МОЛОЧНА КОПМАНІЯ», 

РУБЦОВ ОЛЕГ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

КИЇВСЬКА 

ОБЛ., 

ЗГУРІВСЬКИЙ 
Р-Н., С. 

ВЕЛИКИЙ 

КРУПІЛЬ, 
ВУЛ. 

КИЇВСЬКИЙ 

ШЛЯХ, БУД. 60 
А 

01.07.2010 

33 

Система збору та утилізації біогазу на Приморському полігоні 

твердих побутових відходів  Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Червонофлотська, 168 аКогенераційна установка для виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел енергії (біогазу) на 

території Лівобережного полігону твердих побутових відходів (І 

черга) Донецька обл.,м.Маріуполь, проспект 1 Травня, 1 

звалищний 
газ 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТІС 

ЕКО»,ОЗЕРАНСЬКИЙ 

АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

М. КИЇВ, ВУЛ. 

ПАНАСА 
МИРНОГО, 

БУД. 16/13 

  

34 
ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА  (КОГЕНЕРАЦІЙНА) 

УСТАНОВКА GE Jenbacher «JW 316GS»(м. Хмельницький, проспект 
Миру, 7) 

біогаз 
(отриманий 

за 

допомогою 
системи 

збору та 

утилізації 
біогазу на 

полігоні 

твердих 

побутових 
відходів 

(ТПВ) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІОГАЗ ЕНЕРДЖІ», 

СОПІВНИК ВІКТОР 

РОМАНОВИЧ 

М. ЧЕРНІГІВ, 
ВУЛ. 

КИРПАНОСА, 

БУД. 29 

  

35 
КОГЕНЕРАЦІЙНА СТАНЦІЯ (І ЧЕРГА) (М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-

РІЧЧЯ, 17) 

біогаз 
(брикети з 

деревини 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ВІННИЦЬКА 
ОБЛ., М. 

ВІННИЦЯ, ВУЛ. 
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безсмольних 

пород) 

«АГРОБУДТЕХНОЛОГІЇ», 

КОЗЯРУКА ДМИТРО 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

ПИРОГОВА, 

БУД. 144 

36 
МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС КОГЕНЕРАЦІЇ (ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. 

СТАХАНОВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 1 Р) 

біомазут 

(«Утилізація 

біомулу 
очисних 

споруд та 

виробництв

о на його 
основі 

синтетичног

о 
композитно

го палива 

(АРКП) і 
електроенер

гії» 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СХІДНОУКРАЇНСЬКА 

ЕКОЛОГІЧНА 

КОПМАНІЯ», РЄЗНІКОВ 
ІГОР ЮХИМОВИЧ 

М. ЛУГАНСЬК, 

ВУЛ. П. 

СОРОКИ, БУД. 
16 А 

(НЕЖИТЛОВЕ 

ПРИМІЩЕННЯ 
№ 1) 

  

37 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ «ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ-1» НА  БАЗІ 

УТИЛІЗАЦІЙНИХ ТУРБОДЕТАНДЕРНИХ УСТАНОВОК (М. 
СЄВЕРОДОНЕЦЬК) 

скидний 

енергопотен

ціал 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ»,Т

ИЩЕНКО ВАЛЕРІЙ 
ДМИТРОВИЧ 

ДНІПРОПЕТРО

ВСЬКА ОБЛ, М. 
КРИВИЙ РІГ, 

ВУЛ. 

ОКРУЖНА, 
БУД. 127 

  

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ «ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ-2» НА БАЗІ 

УТИЛІЗАЦІЙНИХ ТУРБОДЕТАНДЕРНИХ УСТАНОВОК  (М. 

ЗАПОРІЖЖЯ) 

      

38 
Біогазова електростанція (1 черга) (Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Нігинське шосе, 2ж) 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 
ГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

КОМІССАРЕНКО 

ДМИТРО 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

М. КИЇВ, ВУЛ. 

ГОНТИ, БУД. 1, 

ОФІС 27 

  

39 
КОМПЛЕКС З ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ КРС ТА 

ЗАЛИШКИ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В БІОГАЗ(МИКОЛАЇВСЬКА 

ОБЛ. ДОМАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОСТОВЕ, ВУЛ. Ю. ГАГАРІНА, 22/1) 

біогаз 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ

КЕ ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

МИКОЛАЇВСЬК

А ОБЛ. 

ДОМАНІВСЬКИ
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ТОВАРИСТВО УКРАЇНА» 

СІРОШТАН ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Й Р-Н, С. 

МОСТОВЕ 

ТЕС ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. РАДЕХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛОВЕ, ВУЛ. 
ДУБРІВКА, 14 

біомаса 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕБЕЛЬ-СЕРВІС» 

ЛЯЩУК ЮРІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛ., М. 

РАДЕХІВ, ВУЛ. 

ВИТКІВСЬКА, 
44 

  

40 
ТЕС НА БІОМАСІ (ТРІСКА ДЕРЕВИНИ),  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., 

М. ОВРУЧ, ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 10г 
біомаса 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛІСЬКА ТЕС», ШВЕД 
РОМАН 

СВЯТОСЛАВОВИЧ 

М. КИЇВ, ВУЛ. 

СВЯТОШИНСЬ

КА, БУД. 34, 
КОРПУС 21 

  

41 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ НА БІОМАСІ (З ВИКОРИСТАННЯМ 

ВІДХОДІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА), ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛ., ТЛУМАЦЬКИЙ Р-Н, С. КОРОЛІВКА, ВУЛ. ЗАГОРА, 49 Б 

біомаса 

ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ПЕРЕСАДЬКО РОМАН 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

М. ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК, 
ВУЛ. ВАСИЛЯ 

СИМОНЕНКА, 

БУД. 26, КВ. 17 

  

42 

Біогазовий енергетичний комплекс (І черга) (Запорізька обл., 

м.Запоріжжя, вул. Базова, буд. 10д ) Біогазовий енергетичний 

комплекс (ІІ черга) (Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 
10-д) 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІОГАЗ-УКРАЇНА» 
ШЕРСТНЬОВ АНДРІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

М. 

ЗАПОРІЖЖЯ, 
ПІВНІЧНЕ 

ШОСЕ, БУД. 4, 

КІМ. 302 

12.02.2019 - І 

черга 

43 

Комплексна інженерна (когенераційна) споруда з виробництва 
електричної енергії (м. Херсон, вул. Ракетна, буд. 142) Комплексна 

інженерна споруда для виробництва електричної енергії з системою 

збору біогазу (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Воліна, буд. 
55) Газоелектрогенераторна (когенераційна) установка (з 01.11.2019) 

(Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, буд. 12) 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЛІАР ЕНЕРДЖІ-
ХЕРСОН» ГНАТЮК 

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

ЧЕРНІГІВСЬКА 

ОБЛ., 
КОРЮКІВСЬКИ

Й Р-Н, М. 

КОРЮКІВКА, 
ПРОВ. 

ВОКЗАЛЬНИЙ, 

БУД. 6 

19.03.2019 

01.11.2019 

44 
ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА (КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА (м. 

Чернігів, вул. Інструментальна, буд. 14А) 

біогаз 
(отриманий 

шляхом 

примусової 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІГІВСЬКА 

М. ЧЕРНІГІВ, 
ВУЛ. 

ШЕВЧЕНКА, 

БУД. 15 

19.03.2019 
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газифікації 

біомаси) 

ГЕНЕРУЮЧА 

КОПМАНІЯ» 

ЛІЩИШИН ВОЛОДИМИР 
ЮРІЙОВИЧ 

45 
Біоенергетичний комплекс для виробництва електроенергії з 

біогазу (вул. Мічуріна, с. Чопівці, Мукачівського району 

Закарпатської області) 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКОКОШЕТ» БАЛОГА 

ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 

ЗАКАРПАТСЬК

А ОБЛ., 
МУКАЧІВСЬКИ

Й Р-Н, С. 

ЧОПІВЦІ, ВУЛ. 

МІЧУРІНА, 
БУД. Б/Н 

  

46 
Біогазова станція 

(Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 

4а) 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЮЗЕФО-

МИКОЛАЇВСЬКА 

БІОГАЗОВА КОПМАНІЯ» 
ВОЛОСЕЦЬКИЙ ТАРАС 

БОГДАНОВИЧ 

Вінницька обл., 
Козятинський р-

н, с. Михайлин 

  

47 
ТЕС на біопаливі електричною потужністю 16 МВт 

(Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, земельна ділянка 
9Г 

біомаса 

(лушпиння 
соняшника) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЯКС ДНІПРО» 

ПАЛАМАРЧУК ЮРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

м. Дніпро, вул. 

Байкальська, 
буд. 9Г 

  

48 

Внутрішньогосподарський комплекс з переробки органічної 

частини відходів сільськогосподарського виробництва та 

отриманням біогазу з біомаси рослинного та тваринного 

походження, у т.ч дільниця когенераційної станції № 1                                                  

на території Заозерненської сільської ради (за межами населених 

пунктів) Тульчинського району та Ладижинської міської ради (за 
межами населеного пункту)Вінницької області 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІННИЦЬКА 

ПТАХОФАБРИКА» 

ПИСАРЄВ МАКСИМ 
ЕЛЕОНОРІЙОВИЧ 

Вінницька обл., 

м. Ладижин, вул. 

Слобода, буд. 
141 

  

49 
Комплекс з переробки біомаси 

Селищенська сільська рада, Корсунь-Шевченківського району, 

Черкаської області (за межами населеного пункту) 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОРСУНЬ ЕКО 
ЕНЕРГО»  

Черкаська обл., 

Корсунь- 
Шевченківський 

р-н, с. Селище, 

вул. Заводська, 

буд. 3 
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ВЕРЕТЕННИКОВ АНДРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

50 

Комплекс з переробки органічних відходів і силосу в біогаз для 

виробництва електричної та теплової енергії (І черга) 

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров’є, вул. Заводська, буд. 

21в 

Комплекс з переробки органічних відходів і силосу в біогаз для 

виробництва електричної та теплової енергії (ІІ черга) 

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров’є, вул. Заводська, буд. 

21в 

переробка 
органічних 

відходів і 

силосу в 
біогаз 

ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕОФІПОЛЬСЬКА 

ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОПМАНІЯ» КУШНІРУК 

ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 

Хмельницька 

обл., 
Теофіпольський 

р-н, смт 

Теофіполь, вул. 
Жовтнева, буд. 

12 

  

51 

Виробничий об’єкт газоелектрогенераторної (когенераційної) 

установки 

Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, на території 

Новоолександрівської сільської ради, комплекс будівель та споруд № 

131 

біогаз 

(отриманий 

за 
допомогою 

системи 

збору та 

утилізації 
біогазу на 

полігоні 

твердих 
побутових 

відходів) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГО СІЧ» 

ІГНАТЕНКО 

ОЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ 

Київська обл., 
Києво- 

Святошинський 

р-н, с. 

Петропавлівська 
Борщагівка, вул. 

Соборна, буд. 2-

В, офіс 71 

  

52 
ТЕС на біопаливі 

Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, вул. 
Харківська, 146/1 

біопаливо 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЙДЖИЕЛ ЕНЕРДЖИ» 

ПОПЛАВСЬКИЙ ЯН 
ПАВЛОВИЧ 

Харківська обл., 

Нововодолазьки

й р-н, смт. Нова 
Водолага, вул. 

Чехова, буд. 14 

  

53 
Міні електростанція силова АД-50 на біомасі 

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, вул. 
Погрібнич, буд. 138а 

біомаса 

(відходи 
деревини) 

ФІЗИЧНА ОСОБА-
ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТЕЛЬМАЩУК ВІРА 

ДМИТРІВНА 

Івано-

Франківська 

обл., 
Надвірнянський 

р-н, смт 

Делятин, вул. 
Погрібнич, буд. 

138 
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54 

Електростанція на біомасі (з використанням відходів лісового 

господарства) 
Житомирська обл., 

Малинський р-н, с. Пристанційне, вул. Залізнична, буд. 3 

біомаса 

(відходи 

деревини) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР АГРО КОПМАНІ» 

ЗАВ'ЯЛОВ МАКСИМ 

ВАЛЕРІЙОВИЧ 

м. Київ, вул. 

Січових 

Стрільців, буд. 

37-41, 
офіс 714 

  

55 

Виробничий об’єкт електрогенераторної (когенераційної) установки 

для виробництва електричної енергії 

Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Шевченко, буд. 

248 

біогаз 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЛІАР ЕНЕРДЖІ-

ОДЕСА» НЕБИЛИЦЯ 
СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Чернігівська 

обл., 

Корюківський р-

н, м. Корюківка, 
провулок 

Вокзальний, буд. 

6 

  

56 
ТЕС для спалювання біопалива 

Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Клубівка, вул. Заводська, 1 
Солома 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІО ЕЛЕКТРІКС» ЛЕЙВІ 
ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Хмельницька 

обл., 

Ізяславський р-н, 

с. Клубівка, вул. 
Заводська, буд. 1 

  

Примітка. *Узагальнено автором на основі [153]
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Додаток Ї 

Індикатори відновлюваної енергетики та досвід стимулювання розвитку 

біоенергетики в світі 

Таблиця Ї.1 

Індикатори відновлюваної енергетики в світі у 2018 році* 
Рік 2017 2018 

Інвестиції 

Нові інвестиції (річні) у відновлювану енергетику та паливо млрд. дол. 

США 

326 289 

Потужність відновлюваної енергетики 

Потужність відновлюваної енергетики (у тому числі 

гідроелектростанції) 

ГВт 2,197  2,378 

Потужність відновлюваної енергетики (не враховуючи 

гідроелектростанції 

ГВт 1,081  1,246 

Гідроенергетика ГВт 1,112  1,132 

Біоенергетика ГВт 121  130 

Виробництво біоенергії (щорічно) ТВт 532  581 

Геотермальна енергетика ГВт 12,8  13,3 

Сонячна фотоенергетика ГВт 4,9  5,5 

Сонячні електростанції ГВт 405  505 

Вітроенергетика ГВт 540  591 

Енергія океану ГВт 0,5  0,5 

Опалення 

Сонячні електростанції для обігріву ГВт -год 472  480 

Транспорт 

Виробництво етанолу (річний) млрд.л 104  112 

Виробництво біодизелю (метилові ефіри жирних кислот) 

(річний) 

млрд.л 33  34 

Виробництво (гідроочищенне рослинне масло) (річний) млрд.л 6,2 7,0 

Політика 

Країни з національними / державними/ провінційними цілями 

відновлюваної енергетики 

 179 169 

Країни зі 100% відновлюваними цілями  57 65 

Країни зі 100% відновлюваними цілями опалення та 

охолодження 

 1 1 

Країни з 100% відновлюваними транспортними цілями  1 1 

Країни зі 100% відновлюваною енергією в первинних або 

кінцевих енергетичних цілях 

 1 1 

Держави / провінції / країни з термічними зобов'язаннями / 

мандатами 

 19 18 

держави / провінції / країни з мандатами на біопаливо  70 70 

Держави / провінцій / країн з політикою підживлення  112 111 

Держави / провінції / країни з політикою RPS / квоти  33 33 

Країни з проведенням торгів у 2017 році  29 48 

Країни з тендерами (накопичувальними)  84 98 

 Примітка. *Узагальнено автором на основі [164] 
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Таблиця Ї.2 
 

ТОП-5 країн 2018 року 

Річні інвестиційні / Чисті встановлені потужності/ Виробництво у 2018 році* 
 1 2 3 4 5 

Інвестиції у відновлювану 

енергетику та паливо (не 

враховуючи гідровузлів 

понад 50 МВт) 

Китай Сполучені 

Штати 

Японія Індія Австралія 

Інвестиції у відновлювану 

енергетику та паливо на 

одиницю ВВП 

Палау Джибути Марокко Ісландія/Сербія 

 

Геотермальна енергетика Туреччин

а 

Індонезія США Ісландія Нова 

Зеландія 

Гідроенергетика Китай Бразилія Пакистан Туреччи

на 

Ангола 

Сонячна фотоенергетика Китай США/Індія Японія Австралія 

Концентрація сонячної 

теплової енергії 

Китай/Марокко Південна 

Африка 

Саудівсь

ка 

Аравія 

 

Вітроенергетика Китай США Німеччина Індія Бразилія 

Сонячні електростанції Китай Туреччина Індія Бразилія США 

Виробництво біодизелю США Бразилія Індонезія Німеччи

на 

Аргентин

а 

Виробництво біоетанолу США Бразилія Китай Канада Таїланд 

Загальна потужність станом на кінець 2017 року 

Потужність відновлюваної 

енергетики (включаючи 

гідроелектростанції) 

Китай США Бразилія Індія Німеччин

а 

Потужність відновлюваної 

енергії (не враховуючи 

гідроенергетику) 

Китай США Німеччина Індія Японія 

Потужність відновлюваної 

енергії на душу населення 

(не враховуючи 

гідроенергію) 

Ісландія Данія Німеччина / Швеція Фінляндія 

Біоенергетичні потужності Китай США Бразилія Німеччи

на 

Індія 

Виробництво біоенергії Китай США Бразилія Індія Німеччин

а 

Геотермальна енергетика США Індонезія Філіппіни Туреччи

на 

Нова 

Зеландія 

Гідроенергетика Китай Бразилія/Ка

нада 

Канада/Браз

илія 

США Російська 

Федерація 

Сонячна фотоенергетика Китай США Японія Німеччи

на 

Індія 

Сонячна фотоелектрична 

потужність на душу 

населення 

Німеччин

а 

Австралія Японія Бельгія Італія 
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Концентрація сонячної 

теплової енергії (CSP) 

Іспанія США Південна 

Африка 

Марокко Індія 

Вітроенергетика Китай США Німеччина Індія Іспанія 

Вітроенергетика на душу 

населення 

Данія Ірландія Німеччина Швеція Португалі

я 

 

Примітка. *Узагальнено автором на основі [164] 

Таблиця Ї.3 

Досвід зарубіжних країн щодо надання підтримки та розвитку ринку 

біопалива* 

Країна Податкові 

пільги 

Обов'язкове 

змішування 

План 

обов'язкового 

змішування 

Покращене біопаливо 

(нові види) 

Коментарі 

Б
іо

д
и

зе
л
ь 

Б
іо

ет
а
н

о
л

 Обмежен

ня 

біокомпо

нентів 

Коефіціє

нт 

множенн

я 

біокомпо

нентів 

 

Бельгія  У дизелі: максимальна 

специфікація FAME (EN 590) – 

1% (фактично 6%) або з іншими 

біопаливами, якщо вони 

досягають однакового 

енергетичного значення. 

У бензині (Е10): 8,5% об’єму 

біоетанолу в бензиновому пулі, 

або інші біопалива, якщо вони 

досягають однакової 

енергетичної цінності. 

У 2020 році буде передбачено 

обов'язкове змішування 

відновлюваної енергії на 8,5% 

окремо в дизельному паливі та 

бензині.  

Урядом дозволені нові види палива. 

Біокомпоненти, які підходять для 

застосування подвійного 

коефіцієнту (множення), можуть 

бути використані лише на 0,75 % 

частки палива (фізично). 

Хорватія Чистий 

біодизель 

В100, має 

100% 

податкову 

пільгу 

(акцизний 

збір = 0). 

- 

Максимально 7% FAME у 

дизельному паливі, макс. 10% 

етанолу в бензині, відповідно до 

якості палива за законом 

Відсоток біопалива (частка): 

2013: 1,45% 

2015: 3,31% 

2017: 5,99% 

2018: 7,12% 

2019: 8,23% 

2020: 9,18% 

Нові біопалива в даний час не 

регулюються хорватським 

законодавством. 

До 31 січня кожного року 

постачальник зобов'язаний 

звітувати перед Міністерством 

охорони навколишнього 

середовища про виконання своїх 

зобов'язань за попередній рік. Якщо 

постачальник не виконав 

зобов'язання, він зобов'язаний 

поставити на ринок обов'язковий 

обсяг палива на поточний рік плюс 

обсяг, що не було поставлено в 
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попередньому році. Якщо 

зобов'язання не буде виконано 

протягом двох років поспіль 

дистриб'ютори сплачуватимуть 

екологічний збір у розмірі 0,088 

крон (0,012 €/МДж), та 

адміністративний штраф – 10 000-

150 000 крон (1,300-20,000 €). 

Чехія Для суміші типу В30 і В100 були зменшені 

податкові пільги з 01.01.2016. Результатом є 

те, що В30 і В100 зникли з ринку (занадто 

дорого). 

У % від загального обсягу, розміщеного на 

ринку. Однак, «високі» суміші (В30, В100, 

В85) не враховують біо зобов'язань. Тому на 

практиці існує зобов'язання щодо 

неформального змішування на літр. 

Дизель – 6% 

Бензин – 4,1% 

 

Естонія так Запропоноване біо зобов'язання на основі 

енергетичного вмісту:  

2017: 3,3% 

2018: 6,5% 

2019: 8% (6,5% у кожному літр, 1,5% можна продати) 

2020: 10% (6,5% у кожному літрі, 3,5% можна 

продати) 

Обов'язок змішування застосовується до бензину типу 

RON 95 і дизельного палива з 0.05.2017 RON 98 без 

біочастки. 

Фінлянді

я 

Відсутність податкових 

пільг, але оподаткування 

ґрунтується на вмісті 

енергії та викидах СО2 – 

діє як органічний стимул 

для використання 

біопалива. 

 

Необхідність кількість біопалива базується на 

загальній енергоємності бензину та дизельного 

палива  

2017: 3,3% 

2018: 15% 

2019: 18% 

2020: 20% 

Всі біопалива повинні відповідати вимогам закону 

про сталий розвиток на основі Директиви про 

відновлювану енергію. КоПМАнія виробник повинна 

мати затверджену систему сталого розвитку. 

Франція  Відсутність податкових 

пільг з 2016 року 

так 

2017 рік: Дизельне паливо: 

7,70% (7% від простого 

підрахунку біодизелю, 

виробленого з рослинних 

олій та 0,35 % продуктів 

подвійного підрахунку 

(ТМЕ); 

Паливо не для транспорту: 

з 1 січня обсяги випуску 

мають задовольняти на 75% 

Згідно вимог чинного 

законодавства дизель 

повинен містити 

мінімум 7,7% 

біокомпонента (7 % 

біодизеля). 

Бензин повинен містити 

7,5% біокомпонентів. 

Енергетичний податок 

(2017 р.): 

Дизель – 69,19 € за м3 
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обсягів потреби в 

дизельному паливі.  

Бензин: 7,5% вмісту енергії 

між 6,90 (7%) за простим 

підрахунком і між 0,30 

(0,25%) відходів за 

подвійним підрахунком 

біоетанолу. 

2018: 

Дизельне паливо: 7,70% (7% 

від простого підрахунку 

біодизелю, виробленого з 

рослинних олій та 0,35 % 

продуктів подвійного 

підрахунку (ТМЕ); 

Паливо не для транспорту: 

з 1 січня обсяги випуску 

мають задовольняти на 

100% обсягів потреби в 

дизельному паливі. 

 Бензин: 7,5% вмісту енергії 

між 6,90 (7%) за простим 

підрахунком і між 0,30 

(0,25%) відходів за 

подвійним підрахунком 

біоетанолу. 

Для дизельного палива 

0,35% біодизеля та для 

бензину: 0,25% (0,30%) 

біогазолу 

Не дорожнє паливо – 29 

€ за м3 

Бензин - 69,19 € за м3 

 

Енергетичний податок 

(2018 р.): 

Дизель – 76,17 € за м3 

Не дорожнє паливо –

43,88 € за м3 

Бензин – 79,59 € за м3 

 

Німеччин

а 

Не має податкових пільг з 

2013 року  

 

З 2015 року запроваджені 

такі цілі (квоти) щодо 

скорочення парникових 

газів: 

2015 – 2016: 3,5% 

2017 – 2019: 4,0% 

З 2020 року : 6% 

З початку 2010 р. повинні 

дотримуватись критерій 

стійкості. 

З 2018 р. – 6,5% 

(енергетична основа) 

традиційних біопалив. 

Традиційне біопаливо 

визначається як біопаливо, 

вироблене з зернових та 

інших культур, багатих 

крохмалем, цукрів та 

олійних культур, а також з 

культур, що вирощуються 

головним чином для 

енергетичних цілей на 

Енергетичний податок: 

Дизельне паливо: 47,04 

євро центів/л 

Бензин – 65,45 євро 

центів/л. 

В Німеччині 

нормативна база щодо 

стійкого розвитку 

біопалива набула 

чинності з 01.01.2011. 
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сільськогосподарських 

землях. 

З 2020 р. мінімальний 

відсоток (енергетична 

основа) передового 

біопалива: 2020: 0,05% для 

суб’єктів, випущених у 

споживання, більше 20 

пета-джоулів палива в 

попередньому році. 

2021-2022: 0,1% для 

суб'єктів господарювання, 

що випустили у 

споживання більше  пета-

джоулів палива у 

попередньому році. 

2023-2024: 0,2% для 

суб'єктів господарювання, 

що випустили у 

споживання більше  пета-

джоулів палива у 

попередньому році. 

2025: 0,5% для всіх 

зобов'язаних суб'єктів. 

Використання тваринних 

жирів не дозволяється 

Угорщин

а 

Дизель повинен містити 

мінімум 4,9% 

енергетичного вмісту 

біодобавки (FAME), 

жодного додаткового 

податку на біокомпоненти. 

Бензини повинні містити 

мінімальний вміст етанолу 

4,9%, відсутність 

податкових пільг для 

біокомпонентів палива. Е85 

практично зник з ринку. 

Можливо, але тільки за 

наявності податкових 

складів та спеціальної 

ліцензії 

Енергетичний вміст (4,9%) 

залишався до 01.01.2018. 

Біоспіввідношення 

дизельного палива та 

бензину розраховується 

на середньорічній 

основі (продана 

кількість). Якщо 

дистриб'ютор не може 

досягти мінімального 

рівня енергетичного 

вмісту, штраф за 

відсутній МДж 

складатиме 35 

HUF/МДж (близько 12 

євроцентів /МДж), 

відповідно до діючого 

законодавства. 

Ірландія Не має податкових пільг 

Так 

З 2010 р. – 5,75% 

З 2020 р. – 10% 

  

Італія Не має податкових пільг 

Біодизель: змішування до 

7% на ринку. Змішування з 

25% для оптового ринку. 

Біоетанол: змішування до 

10 % у роздрібному ринку.  

2015: 5% 

2016: 5,5% 

2017: 6,5% 

2018: 7% (з яких 0,1% передового біопалива) 

2019: 8% (з яких 0,2% передового біопалива) 

2020: 9% (з яких 1% передового біопалива) 

2021: 10% (з яких 1,6% передового біопалива) 
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2022: 10% (з яких 2% передового біопалива) 

Латвія 100% -біо- пільг 

 

2010: 5,75% (енергетична база) 

2020: 10% відновлюваних джерел енергії у транспорті 

Обов'язкове змішування бензин з 95 RON а бо більше, 

але менше 98-4,5-5% бензин з RON 98 і більше – без 

біозмішування, дизельний – 4,5-5% з метиловою 

ефірною ріпаковою олією (RME). 

З 15.04.2018: 

Обов'язкове змішування дизельне пальне – 4,5-7% 

додавання метилефірною ріпаковою олією (RME) в 

літній період 15.04-31.10, включаючи також арктичні 

дизелі, якщо оптовий та роздрібний торговець продає 

арктичні в період 15.04-31.10. 

Нідерлан

ди 

Пільги існують якщо частка 

вище 10% вмісту 

енергетичної основи 

 

До 2014 року було мінімум 

3,5% 

2011: 4,25% 2012: 4,5% 

2013: 5% 

2014:5,5% 

2015: 6,25% 

2016: 7 % 

2017: 7,75% 

2018: 8,5% (звичайний: 3%, 

покращений 0,6%) 

2019:12,5% (звичайний: 4%, 

покращений 0,8%) 

2020: 16,4% (звичайний: 

5%, покращений 1%) 

Подвійний коефіцієнт 

поширюється на 

біопаливо, яке 

виробляється з 

сировини, що прямо 

передбачені в 

наступних 

регуляторних актах: 

технологічні відходи 

або залишки 

технологічних 

процесів, відходи або 

залишки сільського 

господарства, 

аквакультури, 

рибальства або лісового 

господарства, 

нехарчовий 

целюлозний матеріал і 

лігноклітичний 

матеріал. 

Словаччи

на 

100% знижка акцизу до 5% 

частки від обсягу суміші 

100% знижка акцизу до 

7,05% від суміші ЕТВЕ 

В кожному літрі, що 

продається – 5% 

З 2010 р. – 5,75%. 

Потрібно розмістити на 

ринку моторні палива з 

вмістом біопалива 

щонайменше розрахункове 

опорне значення від 

енергоємності загальної 

кількості моторних палив, 

розміщених на ринку: 5,8% 

-  2017, 2018 

6,9% - 2019 

7,6% - 2020 

8% - 2021 

8,2% - 2022-2030 

У Словаччині немає 

етанолу, а поширене 

ЕТБЕ. 

Обов'язок змішувати 

певні мінімальні 

кількості другого 

покоління палива на 

ринку 

З 2020-2024 – 0,5% 
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Словенія Біопаливо в чистому 

вигляді звільняється від 

акцизного збору 

Регулювання:  

Національне регулювання 

(сталий розвиток) – 

досягнення 10% скорочення 

викидів (2020 р. – 6% 

скорочення викидів). 

Національне регулювання 

(частка альтернативного 

палива) – 2019 р. мін. 8,4% 

альтернативного палива. 

Частка біопалива із 

використанням 

зернових макс. 70% на 

рік 

Частка річної кількості 

біопалива може бути 

зменшена в залежності 

від ціни на біопаливо 

Іспанія Відсутність податкових 

пільг з 01.01.2013 

Річні цілі з 2009 року 

Обов'язкові річні квоти: 

2016: 4,3% 

2017: 5% 

2018: 6% 

2019: 7% 

2020: 8,5% 

7% ліміту на споживання 

для транспортних цілей у 

2020 році біопалива, 

отриманого з деяких 

харчових культур та 

культур на 

сільськогосподарських 

землях (впровадження 

Директиви (ЄС) 2015/1513) 

Формально 

запропонована 

індикативна квота 

нового біопалива (0,1% 

енергетичного вмісту 

до 2020 року) 

З 01.01.2016 

застосовуються вимоги 

сталого розвитку. 

Швейцар

ія 

Не має податкових пільг Безкоштовна можливість використання 

біокомпонентів. Наприклад, продукт на основі 

біопалива повинен бути на 40% кращим по викидах 

ghg і повинен мати на 25% кращі екологічні показники 

за бензин. В такому випадку, біопалив звільняється від 

оподаткування. 

Об'єднан

е 

королівс

тво 

Відсутність податкових 

пільг з 01.01.2012 

Не має податкових пільг 

Є можливість виконувати 

зобов'язання самостійним 

визначенням кількості 

біопалива 

2020: 9,75% 

Далі йдуть додаткові 

збільшення, що 

досягаються за рахунок 

квоти на палива до 2032 

року – 12,4%. 

Квота на паливо 

В 2019 році на рівні 

0,1% 

В 2032 році на рівні 

2,8% 

30 пенсів за літр – 

штраф. 

Біопаливо має пройти 

перевірку на 

відповідність 

прийнятим стандартам 

сталого розвитку 

(ISSO). 

Примітка.*Розроблено автором на основі [164,165, 234] 
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Таблиця Ї.4 

 

Глобальне виробництво рідкого біопалива країн ЄС-28, млрд. л (2018 р.)* 
Країна Біоетанол Біодизель (метилові 

ефіри жирних 

кислот) 

Біодизель 

(гідроочищене 

рослинне масло) 

Зміни відносно 

2017 року 

США 60,9 6,9 2,2 1,9 

Бразилія 33,0 5,4  5,5 

Китай 4,1 1,0  1,0 

Німеччина 1,0 3,5  0,1 

Індонезія 0,1 4,0  0,9 

Аргентина 1,2 2,8  -0,4 

Франція 0,9 2,2  -0,3 

Таїланд 1,5 1,6  0,4 

Канада 1,9 0,4  0,1 

Нідерланди 0,3 0,7 1,1 -0,1 

Іспанія 1,4 2,0 0,5 0,4 

Індія 1,4 0,2  0,6 

Італія  1,4  0,6 

Польща 0,2 1,0  0,1 

Великобритан

ія 

0,5 0,5  -0,1 

ЄС-28 4,4 4,4 3,5 -0,8 

Загалом по 

світу 

111,9 34,3 7,0 9,0 

  Примітка.*Узагальнено автором на основі даних [164]
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Додаток К 

Основні Директиви ЄС, які визначають розвиток відновлюваної енергетики у світі 

  Таблиця К.1 
№ п/п Назва документа Основні положення 
1 Директива 2009/28/ЄС 

про заохочення до 

використання енергії з 

ВДЕ Renewable Energy 

Directive (RED) 

Директива 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради про заохочення до використання 

енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому 

скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС (ДВДЕ) була прийнята в квітні 2009 року та 

визначає: встановлення обов’язкових національні цілей щодо використання ВДЕ в енергетиці 

взагалі та на транспорті зокрема; необхідність розробки Національних планів дій в сфері 

відновлюваних енергоносії; встановлення правил обчислення частки енергії, видобутої з 

відновлюваних джерел; запровадження жорстких вимог щодо дотримання критеріїв сталого 

виробництва біопалив та скорочення викидів ПГ в атмосферу; запровадження механізмів 

об’єднання зусиль для досягнення цілей (статистичні трансферти, спільні проекти та спільні 

режими надання допомоги); вимоги спрощення адміністративних процедур; забезпечення 

доступу енергії з ВДЕ до мереж та їх функціонування; інформація і навчання в галузі ВДЕ. 
2 Директива 2009/30/ЄС 

про якість пального - 

Fuel Quality Directive 

(FQD) 

Директива 2009/30/ЄС була прийнята Радою та Парламентом 22 квітня 2009 року та змінила 

Директиву 98/70 щодо якості бензину та дизельного палива, Загальна мета Директиви - 

забезпечити єдиний ринок транспортного палива та забезпечити дотримання мінімальних рівнів 

захисту довкілля від використання палива. З міркувань здоров'я та довкілля Директива 

встановлює мінімальні характеристики бензину та дизельного палива для використання в 

дорожніх та недорожніх мобільних засобах (EU Issue tracker, 2012; EC 2009b). Крім того, 

Директива визначає обмеження вмісту оксигенату, тим самим регулюючи суміш біопалива в 

бензині. Наприклад, в бензині допускається не більше 10% етанолу. Однак існує спеціальне 

застереження, яке говорить про те, що до 2013 року необхідно подавати бензин до 5% етанолу та 

максимум 2,7 вагових відсотків кисню (щоб дозволити старішим моделям автомобілів, які не 

мають змоги отримати більший вміст етанолу). Для дизельного палива дозволено максимально 

7% FAME, Директива також встановлює вимогу до постачальників палива зменшити 

інтенсивність парникових газів енергії, що постачається на автомобільний транспорт. Зниження 

інтенсивності ПГ визначено у статті 7а. Три основні цілі статті 7a - сприяти (ЄС, 2012a): 

оптимізувати ефективність викидів парникових газів на біопаливі, сприяти використанню палив 
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із меншою інтенсивністю парникових газів, зменшити викиди парникових газів із шляхів 

викопного палива. Відповідно до Директиви, постачальники палива повинні 31 грудня 2020 року 

для кожної проданої одиниці енергії зменшити викиди парникових газів життєвого циклу 

щонайменше на 6% порівняно із середнім показником викопного палива в ЄС у 2010 році, 

Директива надає постачальникам палива ряд варіантів отримати це зниження на 6%, наприклад, 

за рахунок скорочення спалювання та вентиляції на виробничих площадках, використання 

біопалива та альтернативних видів палива (таких як LPG). Подальше зниження на 2% ПГ слід 

отримати шляхом придбання кредитів у рамках Механізму чистого розвитку Кіотського 

протоколу та має бути отримане за допомогою використання технологій збору та зберігання 

вуглецю та електромобілів. 
3 Директива (EU) 

2015/1513 (ILUC) про 

внесення змін до RED 

та FQD 

Директива (EU) 2015/1513 Європейського Парламенту і Ради, що доповнює Директиву 98/70/EC 

про якість бензину та дизельного палива (FQD) та Директиву 2009/28/EC щодо сприяння 

використанню енергії з відновлюваних джерел (RED), була прийнята 09.09.2015 р. 

Директивою (EU) 2015/1513 (Директива ILUC) визначено: 

- максимальний внесок традиційних видів моторних біопалив в досягнення цілей використання 

ВДЕ до 2020 року має бути не більше 7% від кінцевого споживання енергії в транспортній сфері, 

держави-члени ЄС зобов’язані встановити планові національні завдання щодо використання 

перспективних (удосконалених) біопалив до 2020 року на рівні 0,5% споживання енергії в 

транспортній сфері,   

- запроваджується наступне підвищення коефіцієнтів врахування: електрична енергія з ВДЕ, що 

використовується в електромобілях (дорожних електричних транспортних засобах) враховується 

в п’ятикратному розмірі (коефіцієнт – 5, було - 2,5), а у випадку використання на залізничному 

транспорті – враховується з коефіцієнтом 2,5 (було – 1), 

- постачальники палива в країнах-членах ЄС зобов'язані щорічно надавати інформацію про 

орієнтовну середню кількість викидів ПГ, пов’язану з непрямими змінами землекористування, 

що обумовлені виробництвом та продажем біопалив,  

- підвищення вимог щодо забезпечення мінімального скорочення викидів ПГ стосовно біопалив 

та біологічних рідин, які виробляються на нових установках, що введені в експлуатацію після 5 

жовтня 2015 року: вироблені біопалива та біорідини мають забезпечувати зменшення викидів 

парникових газів не менш ніж на 60% у порівнянні з традиційними нафтовими паливами. У 
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випадку установок, що введені в дію до 05.10.2015: вироблені біопалива та біорідини мають 

забезпечувати зменшення викидів парникових газів не менш ніж на 35% до 31 грудня 2017 року, 

та не менш ніж на 50% з 1 січня 2018 року  
4. Директива 98/70/ЄС 

про якість бензину та 

дизельного палива 

Регулювання ринків моторного палива 

5. Директива 2003/96/ЄС 

про реструктуризацію 

системи 

Співтовариства щодо 

оподаткування 

енергоносіїв та 

електроенергії. 

 

 

 

Фіскальна політика у сфері енергетики 

6. Директива 92/83/ЕС 

щодо гармонізації 

структур акцизних 

зборів на спирт та 

алкогольні напої 

Встановлює  

мінімальні  ставки  акцизного збору,  що повинні застосовуватися у  

державах-членах на алкоголь та алкогольні напої 

 Примітка. *Узагальнено автором на основі [121, 176, 177, 234, 235, 259]
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Додаток Л 

Потенціал, характеристика рідкого біопалива та сировини для його 

виробництва 
 

Таблиця Л.1 

Енергетичний потенціал рідкого біопалива в Україні* 
 

№ 

Область Техніко-досяжний енергетичний потенціал рідкого біопалива 

млн. кВт∙год/рік тис. т н.е./рік 

1. Вінницька 1 169 101 

2. Волинська 214 18 

3. Дніпропетровська 510 44 

4. Донецька 105 9 

5. Житомирська 369 32 

6. Закарпатська 50 4 

7. Запорізька 92 8 

8. Івано-Франківська 172 15 

9. Київська 669 58 

10. Кіровоградська 759 65 

11. Луганська 72 6 

12. Львівська 400 34 

13, Миколаївська 405 35 

14. Одеська 798 69 

15. Полтавська 1 150 99 

16. Рівненська 296 26 

17. Сумська 523 45 

18. Тернопільська 672 58 

19. Харківська 414 36 

20. Херсонська 305 26 

2. Хмельницька 855 74 

2. Черкаська 916 79 

23. Чернівецька 170 15 

24. Чернігівська 537 46 

25. АР Крим 83 7 

Всього 11 705 1 009 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [11, С. 85] 
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Таблиця Л.2 

 

Динаміка виробничих показників олійних культур в Україні* 
Показники Культура 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Посівні 

площі, 

тис.га 

ріпак 907,4 870 566 1017,4 881,6 682,4 455,1 788,5 1041,5 

соняшник 4572,5 4739

,2 

5194

,1 

5051,3 5256,5 5104,6 6073,4 6033,7 6117,1 

соя 1076,0 1134
,2 

1476
,4 

1369,9 1805,8 2158,1 1869,4 1999,8 1716,2 

Льон 

олійний 

58,9 60,3 55,8 46,1 33,7 62,2 68,4 47,1 31,5 

Зібрана 

площа, 

тис. га 

ріпак 862,5 832,

8 

547,

0 

996,1 865,3 671,1 449,3 785,7 1039,3 

соняшник 4525,8 4716
,6 

5081
,7 

5090,1 5212,2 5166,2 6086,7 6060,7 6166,5 

соя 1036,6 1110

,3 

1412

,4 

1351,0 1792,9 2135,6 1859,4 1981,9 1728,7 

Льон 

олійний 

56,3 58,7 52,9 37,9 33,4 62,1 68,0 46,4 30,7 

Валовий 

збір, тис.т 

ріпак 1469,7 1437

,4 

1204

,4 

2283,3 2198,0 1737,6 1153,9 2194,8 2750,6 

соняшник 6771,5 8670

,5 

8387

,1 

11050,

5 

10133,

8 

11181,

1 

13626,

9 

12235,

5 

14165,

2 

соя 1680,2 2264

,4 

2410

,2 

2774,3 3881,9 3930,6 4277 3899,4 4460,8 

Льон 

олійний 

46,8 51,1 41,4 25,4 40,8 68,6 91,8 45,6 23,6 

Урожайніс

ть, ц з 1 га 

площі 

ріпак 17,0 17,3 22,0 23,6 25,4 25,9 25,7 27,9 26,5 

соняшник 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 21,6 22,4 20,2 23,0 

соя 16,2 20,4 17,1 20,5 21,6 18,4 23,0 19,7 25,8 

Льон 

олійний 

8,3 8,7 7,8 6,7 12,3 11,0 13,5 9,8 7,6 

Примітка. *Узагальнено автором на основі [182] 

Таблиця Л.3 

Динаміка виробничих показників зернових культур в Україні* 
Показник

и 
Культура 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Посівні 

площі, 

тис.га 

Цукрові 

буряки 

500,9 532,4 458,4 279,8 331,0 237,4 292,4 316,1 276,2 

Кукурудза 2708,6 3620,3 4625,4 4893,1 4691,3 4122,7 4285,5 4520,0 4579,7 

Жито 286,4 283,7 302,8 284,4 187,1 151,6 144,3 171,0 148,7 

Пшениця 6451,0 6781,2 5771,7 6683,4 6061,2 6866,6 6200,9

2 

6369,4

2 

6614,0

2 

Зібрана 

площа, 

тис. га 

Цукрові 

буряки 

492,0 515,8 448,9 270,5 330,2 237,0 291,1 313,6 274,7 

Кукурудза 2647,6 3543,7 4371,9 4826,9 4626,9 4083,5 4252,2 4480,7 4564,2 

Жито 279,1 279,1 297,8 279,3 185,1 150,8 143,6 171,0 148,4 

Пшениця 6284,1 6657,3 5629,7 6566,1 6010,6 6839,5 6189,1

2 

6361,2

2 

6603,9

2 

Валовий 

збір, 

Цукрові 

буряки 

13749,

2 

18740,

5 

18438,

9 

10789,

4 

15734,

1 

10330,

8 

14011,

3 

14881,

6 

13967,

7 
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тис.т Кукурудза 11953,
0 

22837,
8 

20961,
3 

30949,
6 

28496,
8 

23327,
6 

28074,
6 

24668,
8 

35801,
1 

Жито 464,9 578,9 676,8 637,7 478,0 391,1 391,6 507,9 393,8 

Пшениця 16851,

3 

22323,

6 

15762,

6 

22279,

3 

24114,

0 

26532,

1 

26043,

42 

26158,

02 

24605,

82 

Урожайні

сть, ц з 1 

га площі 

Цукрові 

буряки 

279,5 363,3 410,8 398,9 476,5 435,8 481,5 474,9 508,5 

Кукурудза 45,1 64,4 47,9 64,1 61,6 57,1 66,0 55,1 72,0 

Жито 16,7 20,7 22,7 22,8 25,8 25,9 27,3 29,6 26,6 

Пшениця 26,8 33,5 28,0 33,9 40,1 38.8 42,12 41,12 37,32 

Примітка. *Узагальнено автором на основі [182] 

 

Рис. Л.4. Альтернативні бензини на заправках Києва станом на 19.01.2020 року   

   

 

Таблиця Л.5 
 

Характеристика альтернативних бензинів на заправках Києва* 
АЗС Тип 

палива 

Характеристика палива Ціна, 

грн./ л 

АЗС WOG Біобенз

ин 95 

есо+ 

Продається виключно на європейському заводі Орлен в 

Литві і відповідно до європейських стандартів якості. За 

своїми характеристиками біопаливо не має аналогів в 
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Україні, покращує екологічні норми і дбайливо доглядає за 

паливною системою автомобіля і набагато дешевше ніж 

звичайне паливо А-95. 

БРСМ-

Нафта 
А-95Е 

Преміум

+ 

Згідно з дослідженням, частка біоетанолу в біопаливі мережі 

АЗК «БРСМ-Нафта» становить 34,7%, що підтверджує його 

альтернативність. Перевірка рівня октану також дала 

позитивний результат. Пальне марки А-95Е Premium + від 

«БРСМ-Нафта» має показник - 97,2. Такий результат 

говорить про високу стійкості палива до детонації, що 

впливає на витрату і знос двигуна. За даними показниками 

біопаливо практично не відрізняється від звичайного 

бензину і є нешкідливим для гумотехнічних деталей 

двигуна. 

18,79 

КЛО Е-95-40 Біопаливо Е-95-40 - це один з видів альтернативного палива, 

широко розповсюдженого в усьому світі, що представляє 

собою суміш 30-40% зневодненого метилового спирту, 70-

60% легких фракцій бензинів, ефірів, вуглеводнів, 

стабілізаторів, а також спеціальних присадок, пригнічують 

корозію і забезпечують збереження гумових деталей 

двигуна і паливної системи автомобіля. Етанол, що 

міститься в біопаливі Е-95-40, покращує роботу двигуна 

шляхом додавання 2-3 октановим одиниць до детонаційної 

стійкості палива, протидіє перегріву двигуна виконує 

функцію антифризу паливопроводу і не викликає 

забруднення паливної форсунки. В даний час він вважається 

важливою складовою бензину і високо цінується завдяки 

вмісту кисню та високому октановим числом. 

19,99 

Авіас Е-95 

Super 

Даний вид палива вважається альтернативним моторним 

паливом і являє собою сумішевий бензин, частка спирту в 

якому становить 35%. Виготовляється з 

висококонцентрованих зневоднених рослинних спиртів, 

одержуваних із зернової сировини з додаванням 

вуглеводневих компонентів. Бензин марки Е 95 Super має 

високе октанове число 95 і відповідає марці А-95. Якість 

палива відповідає ТУ У 20.5-00152307-008:2014 «Паливо 

моторне сумішеве альтернативне», а вміст сірки становить 

не більше 19 мг/кг. Завдяки кращій випаровуваності 

відбувається більш повне згоряння палива без утворення 

нагару, що зменшує знос поршнів і циліндрів. Спирт - 

сильний органічний розчинник, але наявність спеціальних 

додаткових присадок дозволяє підвищити значення 

кислотного параметра pH до нейтрального (7, при нормі 6-

9), і тим самим ефективно використовувати активність 

спиртів для поліпшення очищаючих властивостей. Ціна 

даного бензину нижче звичайного, тому що на нього не 

поширюється акцизний збір. Це паливо виробляється за 

новітніми технологіями на заводському обладнанні 

«Укртатнафти», де дуже точно дотримуються 

співвідношення суміші. 

19,94 

АЗС 

«Motto» 
А95 Е Паливо моторне альтернативне. Згідно з дослідженням, 

частка біоетанолу в біопаливі мережі становить близько 

17,78 
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30%, що підтверджує його альтернативність. 

Примітка.*Розроблено автором на основі [200-202]. 

 

Рис. Л.6. Паспорт палива альтернативного А-95 е Преміум плюс* 

 

 
Примітка.*Власна розробка автора  

 

Рис. Л.7. Паспорт палива альтернативного А-95 био* 
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Примітка.*Власна розробка автора  

 

Рис. Л.8. Діючі спиртові заводи в Україні 

 

Примітка.*[186]



 

  324  

 

 

Таблиця Л.9 

Перешкоди для подальшого розвитку ринку біопалива та шляхи їх вирішення 
Перешкоди Носій 

проблеми 

Ціль 

суміжної 

політики 

Інструмент 

політики 

Поточний курс 

політики 

Можливості оптимізації 

поточного стану 

Неможливість здійснювати 

оптову торгівлю, експорт 

та імпорт біоетанолу для 

більшості суб'єктів 

господарювання 

Експортери/ 

імпортери 

біоетанолу 

Захист прав 

споживачів 

Ліцензія на 

виробництво 

біоетанолу 

Приватні компанії не 

мають можливості 

експортувати. 

Імпортувати або 

здійснювати оптову 

торгівлю біоетанолом 

1. Запровадження ліцензій на 

виробництво, експорт, імпорт, 

оптову торгівлю біоетанолом. 

2. Запровадження  ліцензій на 

виробництво, експорт, імпорт, 

оптову торгівлю біоетанолом та 

закріпити за біоетанолом 

окремий код класифікації 

продукції. 

Ставки податку для 

альтернативних та 

традиційних моторних 

палив майже не 

відрізняються 

Виробники 

біопалива, 

виробники та 

продавці 

палива з їх 

вмістом 

Наповнення 

бюджету 

Акцизний 

податок 

Враховуючи поступове 

зростання навантаження 

на моторні біопалива. 

Політика спрямована на 

наповнення бюджету за 

пріоритетністю 

переважає 

 політику у сфері ВДЕ. 

При цьому поточний 

обсяг фіскального 

навантаження робить 

альтернативне моторне 

паливо та бензини з 

домішками біоетанолу 

неконкурентоспроможни

м порівняно з 

традиційним паливом. 

Скасування або часткове 

зниження ставки акцизного 

податку на біодизель і його 

суміші та зниження ставки 

акцизного податку на бензини 

моторні із вмістом біоетанолу. 

Скасування: акцизного податку 

на біодизель та його суміші; 

акцизного податку на бензини 

моторні з вмістом біоетанолу 

понад встановлені державою 

граничні показники (наприклад 

10%). 

Обов'язок отримувачів 

біоетанолу для 

виробництва біопалива 

подавати податковий 

Виробники 

біопалива 

Наповнення 

бюджету 

Податковий 

вексель 

Враховуючи поступове 

зростання навантаження 

на моторні біопалива. 

Політика спрямована на 

Скасування необхідності подання 

векселю при здійсненні 

господарських операцій з 
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вексель, незважаючи на 

нульовий податок 

наповнення бюджету за 

пріоритетністю 

переважає 

 політику у сфері ВДЕ. 

Застосування 

податкового векселю до 

біоетанолу гарантує його 

цільове використання в 

якості сировини для 

виробництва сумішевого 

палива, проте призводить 

до додаткових витрат 

учасників ринку, що 

також погіршує 

конкурентність ведення 

бізнесу. 

біоетанолом, за умови контролю 

його цільового використання. 

Відсутність стимулів 

виробляти моторне 

біопаливо з вмістом 

біоетанолу для масового 

споживання. 

Виробники 

біоетанолу та 

виробники 

альтернативних 

видів палива з 

вмістом 

біоетанолу 

 Нормативно 

визначена 

квота 

споживання 

біопалива 

Відсутні вимоги до 

обов'язкового обсягу 

продажу моторних 

біопалив та/або  щодо 

вмісту біоетанолу в 

бензинах моторних 

Законодавчо запровадити графік 

підвищення обсягу реалізації 

моторного біопалива. 

Запровадити субсидію 

виробникам бензинів з 

додаванням біоетанолу  при його 

продажу, на літр продукції. 

Відсутність стимулів 

виробляти біодизель для 

масового споживання 

Виробники 

біодизелю 

 Нормативно 

визначена 

квота 

споживання 

біопалива 

Відсутні вимоги щодо 

обов'язкової частки 

біодизелю 

Зобов'язати операторів АЗС 

диверсифікувати власне «меню» 

шляхом включення до нього 

визначеної законодавством 

частки біодизелю.  

Критерії сталості не 

імплементовані в українське 

законодавство 

Виробники 

біоетанолу 

(біодизелю) 

Збільшення 

частки ВДЕ в 

структурі 

енергетичног

о споживання 

транспортног

о сектору 

Критерії 

сталості 

Критерії сталості 

дотримуються 

виробниками біопалива 

на добровільній основі, 

що може призводити до: 

відсутності позитивного 

екологічно ефекту від 

Запровадити обов'язкову норму 

застосування критеріїв сталості 

для моторного біопалива, 

одночасно гармонізувавши 

систему контролю та 

моніторингу за їх дотриманням з 

нормами ЄС. 
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використання 

альтернативного палива; 

скорочення екологічно 

цінних природних 

ресурсів внаслідок 

використання 

відповідних площ для 

вирощування біомаси. 

Гармонізувати термінологію, що 

регулює питання виробництва та 

використання біопалива, з 

законодавством ЄС, залишивши 

принцип добровільної 

відповідності критеріям сталості. 

Застарілі вимоги до якості 

моторного палива (у т.ч. 

біопалива) 

Споживачі та 

виробники 

моторного 

палива 

(біопалива) 

Захист 

споживачів 

Державні 

технічні 

вимоги до 

палива 

Паспорт 

(сертифікат) 

якості 

нафтопродукт

у 

Відсутність системного 

контролю за якістю та 

кількістю 

нафтопродуктів, що 

реалізується на ринку. 

Забезпечити оновлення 

національних стандартів якості 

моторних бопалив з урахуванням 

вимог до аналогічної продукції в 

ЄС.Передбачити можливість 

застосування декларованого 

принципу при повідомленні 

зацікавлених осіб про якість 

моторних біопалив з одночасним 

створенням дієвої системи 

державного реагування на 

повідомлення про неякісну 

продукцію. 

Неналежна якість 

моторних палив на 

роздрібному ринку  

Споживачі та 

виробники 

моторного 

палива 

(біопалива) 

Захист 

споживачів 

Державні 

технічні 

вимоги до 

палива 

Паспорт 

якості 

нафтопродукт

у  

Акцизний 

склад 

Система 

електронного 

адмініструван

Відсутність системного 

контролю за якістю та 

кількістю 

нафтопродуктів, що 

реалізується на ринку. 

Посилити систему контролю за 

обігом моторних палив, як це 

передбачено Законом України № 

2628-VIII. 
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ня реалізації 

пального  

Виключні права окремих 

підприємств на 

виробництво бензинів 

моторних сумішевих з 

добавками на основі 

біоетанолу  

Потенційні 

виробники 

бензинів 

моторних 

сумішевих з 

добавками на 

основі 

біоетанолу 

Контроль за 

виробництвом 

бензинів 

моторних  

Перелік 

підприємств, 

що мають 

право 

виробляти 

бензини з 

добавками на 

основі 

біоетанолу 

Кількість підприємств, 

що мають право 

виробляти бензини з 

добавками на основі 

біоетанолу 

адміністративно 

обмежується. 

Скасувати визначений перелік 

підприємств, що мають право 

виробляти бензини з добавками 

на основі біоетанолу 

Відсутність достатнього 

обсягу даних щодо стану 

біопаливної галузі, 

необхідних для коригування 

політики 

Всі учасники 

ринку  

Отримання 

достовірної 

інформації 

щодо 

показників 

біопаливної 

галузі 

Статистична 

звітність 

Інформація про стан 

біопаливної галузі 

централізовано не 

збирається. 

Розробка формату та 

запровадження звітування 

учасниками ринку щодо 

виробничих потужностей обсягів 

виробництва та реалізації 

біопалива, а також його впливу на 

довкілля. 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [186] 
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Додаток М 

Примітка.*Розроблено та доповнено на основі [186] 

Додаток Н 

Дані, використані для моделювання ринку рідкого біопалива в Україні  

Таблиця Н.1 

Ставки акцизу на моторні палива за період 2010-2019 рр.* 

Рік Вид пального, євро/1000 кг з 2016 р. – євро/л 

бензин Паливо альтернативне дизель біодизель 

2010 182  42  

2012 182  42  

2013 198  46  

2014 198  46 46 

2015 198  128 98 

2016 202 99 132 102 

2017 171,5 120 125,5 97 

2018 213,5 162 139,5 106 

2019 228 141 149 115 

2020 213,5 162 139,5 106 

Примітка.*Узагальнено на основі [199] 

Основні інструменти регулювання ринку біоенергії* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДФС 

Свідоцтво про належність палива до 

альтернативного 

Реєстр альтернативних видів палива 

Ліцензія на виробництво спирту 

 Акцизний податок 

 Ставка податку 

 Податковий вексель 

 Акцизна накладна 

 Акцизний склад 

 Реєстр акцизних накладних 

 Реєстр платників акцизу 

 Декларація акцизного податку 

 Акт про фактично отриману кількість спирту 

 Реєстр витратомірів-лічильників обсягу 

виробленого спирту етилового 

 Реєстр витратомірів-лічильників та рівнемірів-

лічильників рівня пального у резервуарі 

 Журнал реєстрації отримання (ввезення)  та 

використання речовин як сироини для 

виробництва в хімічній промисловості 

 

ІНШІ ОРГАНИ ВЛАДИ 

КМУ 

 Перелік підприємств, що мають право 

виробляти бензини моторні з добавками 

на основі біоетанолу. 

 Технічні регламенти для нафтопродуктів 

 

Національний орган стандартизації 

 Національні стандарти (не обов'язкові 

поки що) 

 

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України 

Критерії сталості (не обов'язкові поки що) 

 

 ПЛАНУЄТЬСЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

Критерії сталості 

Викиди до скорочення викидів 

“Зелені” облігації 

Обов'язкова біржова торгівля біопаливом та біомасою 

Резерв нафти та нафтопродуктів 
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Таблиця Н.2 

Окремі екзогенні змінні моделі AGMEMOD Україна* 
Показники Од.вим. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ціна на дизель грн./100 кг 2293,82 2326,62 2362,40 2400,42 2430,99 2453,35 2475,9

2 

2498,7

0 

2521,6

8 

2544,8

8 

2568,3

0 

Ціна на бензин грн./100 кг 2491,39 2527,01 2565,87 2607,17 2640,36 2689,17 2713,9 2738,9 2738,8 2764,1 2789,5 

Акциз на ПМА грн./100 кг 453,6 460,57 467,98 473,94 478,30 482,70 487,14 491,63 496,15 500,71 505,32 

Споживання 

біоетанолу з 

цукрових буряків 

(10%) 

тис.т 49,83 70,23 90,63 111,03 131,43 151,83 172,23 192,63 213,03 233,43 256,53 

Споживання 

біоетанолу з 

кукурудзи (10%) 

тис.т 47,87 67,47 87,07 106,67 126,27 145,87  165,47 185,07 204,67  224,27 246,47 

Акциз на бензин грн./100 кг 597,8 606,99 616,76 624,61 630,36 636,16 642,01 647,92 653,88 659,89 665,97 

Споживання бензину тис.т 1734,14 1758,94 1785,99 1814,73 1837,842 185475 1871,8 1889,0 1906,4

1 

1923,9 1941,6

5 

Акциз на дизель грн./100 кг 390,6 396,60 402,99 408,12 411,87 415,66 419,48 423,35 427,24 431,17 435,14 

Акциз на біодизель грн./100 кг 296,8 301,36 306,21 310,11 312,96 315,84 318,75 321,68 324,64 327,62 330,64 

Споживання дизелю тис.т 5867,982 5951,89 6043,43 6140,69 6218,88 6276,09 6333,8

3 

6392,1 46450,

90 

6510,2

47 

6570,1

39 

Примітка.*Власна розробка автора 
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Таблиця Н.3 

Статистичні дані, використані для створення сценаріїв розвитку ринку рідкого біопалива в Україні в моделі 

AGMEMOD* 
Показник Один.ви

м 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Виробництво кукурудзи тис.т 11953 22837,9 20961,3 30900,1 28496,8 23327,6 28074,6 24668,8 35801,05 35880,1 

Імпорт кукурудзи тис.т 30,478 45,83 49,18 49,56 54,95 30,00 90 86 37,4 35,5 

Експорт кукурудзи тис.т 4052,445 7806,32 15630,89 16729,47 17556,53 19128 17366 19531 21440,6 32345,9 

Використання кукурудзи тис.т 9048,313 14792,83 5500,00 11450,00 8900,00 4630 9035 5973 14397,8 3569,7 

Запаси кукурудзи тис.т 274,31 558,89 438,48 3208,67 5303,89 4903,49 6667,09 5917,89 5917,89 5917,89 

Вживання кукурудзи на 

корми 

тис.т 

7275,897 12826,51 4050,88 8812,45 6716,51 2043,50 5828,50 3301,50 7958,23 1973,11 

Вживання кукурудзи не 

на корми 

тис.т 

1297,42 1166,32 714,86 1555,14 1185,27 1812,00 2440,00 1971,00 4841,37 1249,76 

Втрати кукурудзи тис.т 475 800,00 734,26 1082,41 998,23 774,50 766,50 700,50 1688,55 418,65 

Використання кукурудзи 

в їжу 

тис.т 

533,33 533,33 533,33 533,33 533,33 433,00 673,00 590,00 1422,19 352,61 

Використання кукурудзи 

на насіння 

тис.т 

39,8 50,90 62,80 69,31 66,46 233,00 229,00 219,00 320,50 311,41 

Кукурудза на переробку 

для промислового 

використання 

тис.т 

724,28 582,09 118,73 952,50 585,47 1146,00 1538,00 1162,00 3098,68 585,74 

Кукурудза для 

фабричного 

використання 

тис.т 

6,50 8,74 20,51 41,29 16,76 838,12 1277,79 955,45 2455,07 485,48 

Переробка кукурудзи на 

біоетанол 

тис.т 717,779 573,34 113,37 940,84 576,59 310,00 264,00 232,00 643,61 100,26 

Використання кукурудзи 

на переробку 

тис.т 

0 0,00 15,15 29,64 7,88 2,12 3,78507 25,452 90,29 71,81 

Кукурудза для іншого 

фабричного 

використання 

тис.т 

6,504 8,74 5,36 11,66 8,88 836,00 1274,00 930,00 2364,78 413,67 
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Виробництво ріпакової 

олії 

тис.т 

28,1 38,1 36 69,2 101 150 82 64 140,44 

 

Імпорт ріпакової олії тис.т 0,088 0,093 0,53722 0,936845 0,001299 0,1078 0,09036 0,04731 0,13845  

Експорт ріпакової олії тис.т 0,243 12,158 5,227227 48,270 76,57 123,11 60,59 48,05 129,58  

Використання ріпакової 

олії  

тис.т 

27,945 26,035 31,31 21,87 24,43 27 21,50 16 11 

 

Вживання в їжу 

ріпакової олії 

тис.т 

26,00 24,00 28,8626 20,1568 22,5231 24,8895 19,8194 14,749 10,140 

 

Промислове та 

використання на 

переробку ріпакової олії 

тис.т 

3,54 3,16 4,47 1,96 1,91 2,11 1,68 1,25 0,86 

 

Переробка ріпакової олії 

на біодизель 

тис.т 

1,5927 1,1261 2,03 0,25      

 

Використання ріпакової 

олії (інше) 

тис.т 

1,945 2,035 2,45 1,71 1,91 2,11 1,68 1,25 0,86 

 

Виробництво 

соняшникової олії 

тис.т 

2990,418 3177,361 4079 3645 4719,677 5241,50 5608,21 5190,67 5808,08 5551,72 

Імпорт соняшникової 

олії 

тис.т 

40,283 56,636 1,4836 1,46754 1,42 1,71 0,7 0,1 0,6 0,1 

Експорт соняшникової 

олії 

тис.т 

2177,913 2758,701 3576,51 3209,42 4342,09 3938,58 4838,7 4610,77 5223,69 4961,82 

Домашнє використання 

соняшникової олії 

тис.т 

577,788 540,296 520,00 500,00 575,00 510,00 530 580,00 585 590 

Запаси соняшникової 

олії  

тис.т 

412,34 347,34 331,32 268,37 72,38 867,02 1107,23 1107,23 1107,23 1107,23 

Використання 

соняшникової олії не на 

їжу 

тис.т 

579,44 541,46 528,39 500,00 575,00 510,00 530,00 580,00 585,00 630,00 

Вживання в їжу 

соняшникової олії 

тис.т 

562,84 525,88 506,123 486,657 545 480 500 550 555 600 

Промислове 

використання 

соняшникової олії  

тис.т 

16,59 15,58 22,26 13,34 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Переробка соняшникової 

олії на біодизель 

тис.т 

1,6477 1,164 8,39        
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Використання 

соняшникової олії 

тис.т 

14,944 14,418 13,88 13,34 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Виробництво цукрових 

буряків 

тис.т 

13749,0 18740,0 18439,0 10789,0 15734,1 10331,0 14011 14882 13967,7 10204,5 

Використання цукрового 

буряку  

тис.т 

13749,0 18740,0 18439,00 10789,00 16725,00 11498,0 14011,0 14882,0 13967,7 10204,5 

Використання цукрових 

буряків на корм 

тис.т 

5124,0 5768,0 6487,00 3749,00 5282,00 3367,00 2885 3500 2793,54 2040,90 

Використання цукрових 

буряків не на корм 

тис.т 

8585,0 12927,0 11907,00 7005,00 11401,00 8103,00 11088 11342 11136,1 8135,41 

Втрати цукрових буряків тис.т 40,0 45,0 45 35 42 28 38 40 38 28 

Цукрові буряки 

промислове 

використання 

тис.т 

8585,0 12927, 11907,0 7005 11400 8103 11088 11342 11136,1 8135,41 

Переробка цукрового 

буряка на біоетанол 

тис.т 

38 325,6 642,9213 1273,442 418,554 506,437 180,494 180,054 594,464 485,86 

Використання цукрових 

буряків на інші цілі 

промислового 

призначення 

тис.т 

8547,0 12601,4 11264,08 5731,56 10981,45 7596,56 10907,5 11161,9 10541,6 7649,55 

ЦІНИ            

Ціна на біоетанол грн/100 

кг 850 1050,0 1100,00 1200,00 1300,00 1752,00 1854 1932 2100 1900 

Ціна на біодизель грн/100 

кг 800 1050,0 1080,00 1100,00 1500,00 2030,00 1900 2100 2320 2390 

Ціна на кукурудзу грн/100 

кг 124,6 136,61 151,49 121,04 174 299 353,0 366,9 401,2 368,5 

Ціна на цукрові буряки грн/100 

кг 47,85 51,60 42,68 39,78 49,42 78,86 84,86 82,53 74,90 75,37 

Ціна на цукор грн/100 

кг 571,73 601,91 464,27 469,84 672,11 963,30 1110,51 1181,23 886,00 897,77 

Ціна на ріпакову олію грн/100 

кг 969,22 997,58 1050,56 721,37 1809,58 1892,06 1995,64 2195,88 2113,20 

 

Ціна на соняшникову 

олію 

грн/100 

кг 846,44 930,31 871,02 822,81 1106,70 1640,87 1868,46 1927,90 1905,87 
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Виробництво біоетанолу 

з кукурудзи 

тис.т 

0 0,00 5,00 9,78 2,60 0,70 1,2492 8,4 29,8 23,7 

Імпорт біоетанолу з 

кукурудзи 

тис.т 

0 0,00 0,06 0,00 38,00 0,00 29 27 22,96 0 

Використання 

біоетанолу з кукурудзи 

тис.т 

0,00 5,06 9,78 40,60 0,70 30,2492 35,4 52,76 23,7 0 

Виробництво біоетанолу 

з цукрових буряків 

тис.т 

22,79 44,99 89,11 29,29 35,44 12,6308 12,6 41,6 34  

Імпорт біоетанолу з 

цукрових буряків 

тис.т 

0,00 0,57 0,00 0,00 46,00 29 27 33,04 0  

Експорт біоетанолу з 

цукрових буряків 

тис.т 

0,82 0,00 1,09 5,89 29,14 13,88 4 4 0  

Використання 

біоетанолу з цукрових 

буряків 

тис.т 

21,97 45,56 88,03 23,40 52,30 27,7508 35,6 70,64 34  

Виробництво біодизелю 

з ріпакової олії 

тис.т 

1,4335 1,01 1,82 0,23 0,00 0,00 0 0 0 0 

Імпорт біодизелю з 

ріпакової олії 

тис.т 

0 0,00 0,00 0,00 1,68 0,07 0,0014 0,00425 0,0031 0,0303 

Використання біодизелю 

з ріпакової олії 

тис.т 

1,4335 1,01 1,82 0,23 1,68 0,07 0,0014 0,00425 0,00315 0,0303 

Виробництво біодизеля з 

соняшникової олї 

тис.т 

1,4335 1,01 7,30 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Використання біодизеля 

з соняшникової олї 

тис.т 

1,4335 1,01 7,30 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Загальне виробництво 

біоетанолу 

тис.т 

2,66 22,79 49,99 98,90 31,89 36,14 13,88 21 71,4 57,7 

Загальний імпорт 

біоетанолу 

тис.т 

0,00 0,00 0,63 0,00 38,00 46,00 58 54 56 0 

Загальний експорт 

біоетанолу 

тис.т 

0,34 0,82 0,00 1,09 5,89 29,14 13,88 4 4 0 

Запаси біоетанолу тис.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Використання 

біоетанолу  

тис.т 

2,32 21,97 50,62 97,81 64,00 53,00 58 71 123,4 57,7 
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Загальне виробництво 

біодизеля 

тис.т 

2,87 2,03 9,12 0,23 0,00 0,00 0 0 0 0 

Загальний імпорт 

біодизеля 

тис.т 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,07 0,0014 0,00425 0,00315 0,0303848 

Використання біодизеля тис.т 2,87 2,03 9,12 0,23 1,68 0,07 0,0014 0,00425 0,00315 0,0303848 

Загальна 

самозабезпеченність 

біоетанолом 

 

1,15 1,04 0,99 1,01 0,50 0,68 0,24 0,30 0,58 1,00 

Загальна 

самозабезпеченність 

біодизелем 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Самозабезпеченність 

біоетанолом з кукурудзи 

 

  0,99 1,00 0,06 1,00 0,04 0,24 0,56 1,00 

Самозабезпеченність 

біоетанолом з цукрових 

буряків 

 

1,14 1,04 0,99 1,01 1,25 0,68 0,46 0,35 0,59 1,00 

Самозабезпеченність 

біодизелем з ріпакової 

олії 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Самозабезпеченність 

біодизелем з 

соняшникової олії 

 

1,00 1,00 1,00        

Примітка.*Власна розробка автора 

Таблиця Н.4 

Рівняння для Базового сценарію біопалива в моделі AGMEMOD 

Ціни  Один. 

виміру 

Позначення в 

AGMEMOD 

Рівняння 

Ціна на біоетанол UAH/100kg ETPFNUA ETPFNUA = 275.17270  + 0.74892 *GAPFNUA -0.87680 

*GTSPRUA +  82.29614 * D12 + 202.70839*D13 

Ціна на паливо моторне альтернативне UAH/100kg BBPFNUA BBPFNUA =  -77.67434 +  0.96019*ETPFNUA + EEPFNUA* 

0.09805 
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Ціна на біодизель UAH/100kg DZPFNUA DZPFNUA = 234.29032 + 0.94530*DIPFNUA - 0.10921 

*ROPFNUA 

Пропозиція і попит    

Виробництво біоетанолу з кукурудзи 1,000 t CBSPRUA CBSPRUA =COUODUA*COXTRUA 

Імпорт біоетпнолу з кукурудзи 1,000 t CBSMTUA CBSMTUA= max (0.001, CBUDCUA-CBSPRUA) 

Експорт біоетанолу з кукурудзи 1,000 t CBUXTUA CBUXTUA = max (0.001, CBSPRUA-CBUDCUA) 

Запаси біоетанолу з кукурудзи 1,000 t CBCCTUA CBCCTUA=0.001 

Використання біоетанолу з кукурудзи 1,000 t CBUDCUA CBUDCUA=63.64116-

0.27570*(ETPFNUA/GDPDUA)+27.17468*DBCB141618 

Виробництво біоетанолу з цукрових буряків 1,000 t BSSPRUA BSSPRUA=STUODUA*STXTRUA 

Імпорт біоетанолу з цукрових буряків 1,000 t BSSMTUA BSSMTUA = max (0.001, BSUDCUA-BSSPRUA) 

Експорт біоетанолу з цукрових буряків 1,000 t BSUXTUA BSUXTUA = max (0.001, BSSPRUA-BSUDCUA) 

Запаси біоетанолу з цукрових буряків 1,000 t BSCCTUA BSCCTUA = 0.001 

Використання біоетанолу з цукрових буряків 1,000 t BSUDCUA BSUDCUA = 45.03942 + 16 - (0.01022 + 

0.2)*ETPFNUA/GDPDUA -19.50039*DBBS14 -9.64787*DBBS19 

Виробництво біодизелю з ріпакової олії 1,000 t RDSPRUA RDSPRUA = ROUODUA*RDXTRUA 

Імпорт біодизелю з ріпакової олії 1,000 t RDSMTUA RDSMTUA = max (0.001, RDUDCUA-RDSPRUA) 

Експорт біодизелю з ріпакової олії 1,000 t RDUXTUA RDUXTUA = max (0.001, RDSPRUA-RDUDCUA) 

Запаси біодизелю з ріпакової олії 1,000 t RDCCTUA RDCCTUA = 0.001 

Використання біодизелю з ріпакової олії 1,000 t RDUDCUA RDUDCUA = max (0.0001, 2.610511-1.44 - 

0.003192*(DZPFNUA/GDPDUA) -(0.214389-0.15)*Trend09) 

Виробництво біодизелю з соняшникової олії 1,000 t UDSPRUA UDSPRUA = UOUODUA*UDXTRUA 

Імпорт біодизелю з соняшникової олії 1,000 t UDSMTUA UDSMTUA  = max (0.001, UDUDCUA-UDSPRUA) 

Експорт біодизелю з соняшникової олії 1,000 t UDUXTUA UDUXTUA = max (0.001, UDSPRUA-UDUDCUA) 

Запаси біодизелю з соняшникової олії 1,000 t UDCCTUA UDCCTUA = 0.001 

Використання біодизелю з соняшникової олії 1,000 t UDUDCUA UDUDCUA = max (0.0001, 5.065625 - 0.010114 * 

(DZPFNUA/GDPDUA) + 6.778619 * DBUD12 - 

1.503112*TREND08)      

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ  

Загальне виробництво біоетанолу 1,000 t GTSPRUA GTSPRUA = WBSPRUA+CBSPRUA+RBSPRUA+BSSPRUA 

Імпорт біоетанолу 1,000 t GTSMTUA GTSMTUA = WBSMTUA+CBSMTUA+RBSMTUA+BSSMTUA 

Експорт біоетанолу 1,000 t GTUXTUA GTUXTUA = WBUXTUA+CBUXTUA+RBUXTUA+BSUXTUA 

Запаси біоетанолу 1,000 t GTCCTUA GTCCTUA = WBCCTUA+CBCCTUA+RBCCTUA+BSCCTUA 

Використання біоетанолу 1,000 t GTUDCUA GTUDCUA = WBUDCUA+CBUDCUA+RBUDCUA+BSUDCUA 
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Виробництво біодизелю 1,000 t GDSPRUA GDSPRUA=RDSPRUA+UDSPRUA 

Імпорт біодизелю 1,000 t GDSMTUA GDSMTUA=RDSMTUA+UDSMTUA 

Експорт біодизелю 1,000 t GDUXTUA GDUXTUA=(GDSPRUA+GDSMTUA)-GDUDCUA 

Запаси біодизелю 1,000 t GDCCTUA GDCCTUA=RDCCTUA+UDCCTUA 

Використання біодизелю 1,000 t GDUDCUA GDUDCUA= max (GDSPRUA, RDUDCUA+UDUDCUA) 

Самозабезпеченність біоетанолом ratio GTSSRUA GTSSRUA =  max (0.001, GTSPRUA/GTUDCUA) 

Самозабезпеченність біодизелем ratio GDSSRUA GDSSRUA =  max (0.001, GDSPRUA/GDUDCUA) 

Самозабезпеченність біоетанолом з кукурудзи ratio CBSSRUA CBSSRUA = max(0.001, CBSPRUA/CBUDCUA)  

Самозабезпеченність біоетанолом з цукрових 

буряків 

ratio BSSSRUA BSSSRUA = max(0.001, BSSPRUA/BSUDCUA)  

Самозабезпеченність біодизелем з ріпакової 

олії 

ratio RDSSRUA RDSSRUA = max(0.001, RDSPRUA/RDUDCUA)  

Самозабезпеченність біодизелем з 

соняшникової олії 

ratio UDSSRUA UDSSRUA = max(0.001, RDSPRUA/RDUDCUA)  

Переробка кукурудзи на біоетанол 1,000 tonne COUODUA COUODUA = (-76.7464  +90) + 0.4086 *(ETPFNUA/GDPDUA) + 

92.9083*D16 +32.7151*D17 + 101.1305 *D18 

Переробка ріпакової олії на біодизель 1,000 tonne ROUODUA ROUODUA = max (0.001, -0.566 + 0.004 

*(DZPFNUA/GDPDUA)+ 1.652*DBRO1012) 

Переробка соняшникової олії на біодизель 1,000 tonne UOUODUA UOUODUA = max (0.001, -4.479 + 0.022 *(DZPFNUA/GDPDUA) 

+ 1.652 * DBUO1012) 

Переробка цукрових буряків на біоетанол 1,000 tonne STUODUA STUODUA = (- 369.364 -150) +  12.591 *(ETPFNUA/GDPDUA) - 

(16.111-6)*(SUPFNUA/GDPDUA)) 

Примітка.*Власна розробка автора
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Таблиця Н.5 

Сценарії моделювання ринку рідкого біопалива в Україні на період 2019 - 2030 рр.* 
Базовий Сценарій «Пряма 

підтримка до 2025 року» 

Сценарій «Пряма 

підтримка до 2030 

року» 

Сценарій 

«Зменшення акцизу» 

Сценарій 

«Відміна акцизу» 

Сценарій 

«Covid-19» 

Сценарій розвитку 

ринку біоетанолу, 

ПМА та біодизелю на 

кожен рік на період 

2020 - 2030 рр, в 

умовах «статус-кво і 

відсутності державної 

підтримки». Зокрема: 

економічні та загальні 

політичні рамкові 

умови залишаються до 

2030 року на рівні 2019 

року, і сектор 

біопалива не отримує 

державної підтримки 

протягом всього 

періоду моделювання. 

Сценарій розвитку ринку 

біоетанолу, на кожен рік 

на період 2020-2030 рр, з 

прямою підтримкою 

виробників, яка 

розрахована і оцінена в 

залежності від 

очікуваного рівня 

споживання бензину до 

2030 року для задоволення 

потреб споживачів на 

внутрішньому ринку 

моторних палив. Для 

досягнення 10% 

споживання біопалив у 

транспортному секторі в 

загальному споживанні 

автопалив в 2025 році (у 

розмірі 171,02 тис.т), 

розмір підтримки для 

виробників біоетанолу та 

сумішей на його основі 

склав би 2753 грн./100 кг 

готового продукту. 

Сценарій розвитку 

ринку біоетанолу, на 

кожен рік на період 

2020-2030 рр, з прямою 

підтримкою виробників, 

яка розрахована для 

досягнення 10% 

споживання біопалив у 

транспортному секторі в 

загальному споживанні 

автопалив в 2030 році (у 

розмірі 169,78 тис.т), 

розмір підтримки для 

виробників біоетанолу 

та сумішей на його 

основі у 2025 році склав 

би 1693,35 грн./100 кг 

готового продукту. 

Сценарій розвитку 

ринку ПМА на кожен 

рік на період 2020-

2030 рр, з підтримкою 

виробників ПМА у 

вигляді зменшення 

розміру акцизного 

податку на ПМА. 

Інструментом 

підтримки розвитку 

даного сектору є 

зменшення розміру 

акцизного податку. 

Сценарій розвитку ринку 

ПМА на кожен рік на 

період 2020-2030 рр, з 

підтримкою виробників 

ПМА у вигляді відміни 

розміру акцизного 

податку на ПМА. 

Сценарій реалізований у 

вигляді цінової різниці – 

суми акцизу палива 

альтернативного 

моторного у розрахунку 

грн. на 100 кг пільгової 

продукції, яка потім 

віднімається від ціни 

купівлі споживачів 

палива і застосовується у 

рівняннях моделі 

споживання відповідної 

продукції 

Сценарій розвитку 

ринку рідкого 

біопалива до 2030 

року з 

урахуванням 

економічної та 

політичної 

ситуації в Україні, 

спричиненої 

пандемією гострої 

респіраторної 

хвороби COVID-

19 у 2020 році.  

Примітка. *Власна розробка автора
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Додаток H.6 

PESTEL-аналіз розвитку ринку біопалива та біоенергії в Україні 

P 

Сприяють розвитку: 

Неврегульованість ринку виробництва та експорту біопалива, а також імпортних / 

експортних обмежень; зростання цін і тарифів на традиційні енергоресурси; міжнародний 

тиск; сприяння демонополізації ринків газу, електроенергії і теплової енергії; міжнародна 

підтримка розвитку ринку біоенергетики; міжнародні зобов’язання перед Енергетичним 

Співтовариством та в рамках угоди про асоціацію з ЄС; наявність державних програм 

розвитку та національних цілей по ВДЕ (Національний план дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року, Енергетична стратегія України на період до 2035 року 

та ін.) 

Перешкоджають розвитку: 

Часта зміна влади та уряду, законів та державної політики; нечітка державна політика щодо 

заміщення газу і розвитку біоенергетики, брак політичної волі в ухваленні головних 

рішень; корупція та махінації з державними закупівлями; відсутність стимулюючої 

податкової політики розвитку використання біопалива, а також ринкових механізмів 

тарифоутворення; монополізм у сфері виробництва і транспортування енергії з 

традиційних ресурсів та ін. 

Е 

Сприяють розвитку: 

Приведення тарифів на електричну, теплову енергію, на паливно-енергетичні ресурси до 

економічно обґрунтованого рівня та вирівнювання тарифів для всіх категорій споживачів; 

близькість до країн ЄС та можливість розширення експорту; зростання попиту на 

енергетичні ресурси 

Перешкоджають розвитку: 

Субсидії для населення на комунальні послуги; брак економічних стимулів до заміщення 

газу; низьке економічне зростання, високий рівень інфляції та курс валюти; ненадання 

митних та податкових пільг виробникам та імпортерам обладнання для виробництва 

біоенергії (біопалива); високі відсоткові ставки за кредитами та незабезпеченість 

дешевими джерелами фінансування підприємств комунальної форми власності; 

відсутність можливості використання доступних джерел фінансування; низький рівень 

доходів споживачів та купівельної спроможності; нерівні ринкові умови для нових 

виробників біоенергії та монопольних коПМАній в секторі централізованого 

теплопостачання, виробництва енергії та виробництва традиційних видів палива, високі 

акцизні збори на альтернативні види палива 

S 

Сприяють розвитку: 

Рівень освіти і кваліфікація інженерно-технічного персоналу є достатньою для розробки 

нових зразків обладнання для виробництва біоенергії та освоєння виробництва нового виду 

товарної продукції; позитивне ставлення до різних видів палива, альтернативних 

технологій; встановлення підвищених стандартів та вимог до продукції 

Перешкоджають розвитку: 

Недостатній рівень обізнаності про сучасні технології, технічні рішення та світовий досвід 

у використанні ВДЕ та біомаси; традиції до комфортного споживання традиційних ресурсів 

та викривлена думка про повернення в минуле під час використання біопалива; купівельні 

звички та переконання, що вітчизняне обладнання гірше за імпортне; низький рівень 

кваліфікації обслуговуючого персоналу та недостатній досвід використання біопалива в 

різних сферах народного господарства. 

Сприяють розвитку: 
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Розвинена інфраструктура машинобудівних підприємств, досвід виробництва сучасного 

обладнання для виробництва біопалива та біоенергії; наявність і розвиненість суміжних 

ринків постачання палива та виробництва енергії з ВДЕ 

Перешкоджають розвитку: 

Рівень та якість вітчизняних розробок значно відстають від світового та європейського 

рівнів; низький технологічний рівень промисловості; низький рівень проникнення 

сучасних технологій та обладнання у виробничу сферу, обмеженість технологічного 

обміну; низький рівень взаємодії промисловості і науки (R&D); не сформованість ринку 

палива та низька якість продукції; підробки та низька якість виробництва і культури 

експлуатації, що підривають репутацію. 

Е 

Сприяють розвитку: 

Національні цілі щодо ВДЕ, кліматичні зобов’язання зі зниження викидів парникових газів 

та міжнародні стандарти 

Перешкоджають розвитку: 

Жорсткі екологічні вимоги та значні капітальні витрати на їхнє забезпечення; потреба в 

утилізації відходів та викиди в атмосферу твердих часток золи; порушення стійкого 

розвитку виробництва та споживання біопалива для виробництва електричної, теплової 

енергії, рідкого біопалива; не контрольованість щодо дотримання екологічних норм 

L 

Сприяють розвитку: 

Нерегульованість, конкуренція та відкритий ринок; функціонування системи сертифікації 

вітчизняного та імпортованого обладнання 

Перешкоджають розвитку: 

Регулювання та постійний контроль виробництва й експлуатації; відсутність системи 

стандартів на біопаливо; зарегульованість законодавства і нормативних актів; 

невідповідність норм європейським стандартам та недосконала дозвільна система; 

незахищеність прав інтелектуальної власності, подвійне підпорядкування об’єктів 

бюджетної сфери, зокрема і розподіл фінансування. 

Примітка.*Розроблено автором на основі [238]
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Додаток О 

Розрахунок розміру штрафів за невиконання вимог законодавства у сфері функціонування ринку рідкого біопалива 

 

Таблиця О.1 

Розрахунок штрафу за недоданий 1 % біоетанолу (біодизелю)у 1 т (1мᶟ) сумішевого біопалива (за нормою у 5%)* 

           

Біоетанол  Біодизель 
Штраф за 1 ГДж = 3995 грн.  Штраф за 1 ГДж = 3995 грн. 

За 1 т  За 1 т 

Теплотворна здатність 

біоетанолу 
= 26,8 ГДж/т  Теплотворна здатність біодизелю   36,8 ГДж/т 

1 т н.е. = 41,868  ГДж  1 т н.е. = 41,868 ГДж 

1 т н.е. = 167263  грн.  1 т н.е. = 167263 грн. 

1 т (біоетанола) = 0,64 т н.е.  1 т (біодизелю) = 0,88 т н.е. 

1 т н.е. = 1,57  т (біоетанола)  1 т н.е. = 1,136 т (біодизелю) 

1,57 т (біоетанола) = 167263  грн.  1,136 т (біодизелю) = 167263 грн. 

Штраф за недобавлену 1 т 

(біоетанола) 
= 106546 грн.  

Штраф за недобавлену 1 т 

(біодизелю) 
= 147191 грн. 

За 1 мᶟ  За 1 мᶟ 

1 мᶟ (біоетанола) = 790 кг (біоетанола)  1 мᶟ (біодизелю) = 880 кг (біодизелю) 

1 т (біоетанола) = 1,2658  мᶟ (біоетанола)  1 т (біодизелю) = 1,136 мᶟ (біодизелю) 

1,2658 мᶟ (біоетанола) = 106546 грн.  1,136 мᶟ (біодизелю) = 147191 грн. 

Штраф за недобавлений 1 

мᶟ (біоетанола) 
= 84172 грн.  

Штраф за недобавлений 1 мᶟ 

(біодизелю) 
= 129528 грн. 

 Розрахунок штрафу за недобавлений 1 % біоетанолу у 1 т сумішевого біопалива (за нормою у 5%) 

 

Загальна 

маса, кг 

Біоетанол, 

кг 

Бензин, 

кг 

Відсоток 

вмісту 

біоетанолу, 

% 

Теплотворна здатність, 

МДЖ/кг 

Вироблена енергія, МДж Частка 

енергії з 

біоетанолу, 

% 

Штраф за 

недобавлений  

1 ГДж, грн 

Біоетанолу Бензину Біоетанолу Бензину Загалом   

1000 50 950 5 26,8 43 1340 40850 42190 3,18  

1000 40 960 4 26,8 43 1072 41280 42352 2,53  

Різниця 0 10 -10 1   268 -430 -162 0,644940 3995 
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 Розрахунок штрафу за недобавлений 1 % біоетанолу у 1 м ᶟсумішевого біопалива ( за нормою у 5%) 

  

Загальний 

обєм , л 

Біоетанол, 

л 

Бензин, 

л 

Відсоток 

вмісту 

біоетанолу, 

% 

Теплотворна здатність, 

МДЖ/кг 

Вироблена енергія, МДж Частка 

енергії з 

біоетанолу, 

% 

Штраф за 

недобавлений  

1 ГДж, грн 

Біоетанолу Бензину Біоетанолу Бензину Загалом   

1000 50 950 5 21,17 31,4 1058,5 29830 30888,5            3,43      

1000 40 960 4 21,17 31,4 846,8 30144 30990,8            2,73      

Різниця 0 10 -10 1     211,7 -314 -102,3 0,69441 3995 

 Розрахунок штрафу за недобавлений 1 % біодизелю у 1 т сумішевого біопалива (за нормою у 5%) 

  

Загальна 

маса, кг 

Біодизель, 

кг 

Дизель, 

кг 

Відсоток 

вмісту 

біодизелю, 

% 

Теплотворна 

здатність, МДЖ/кг 

Вироблена енергія, МДж Частка енергії 

з біодизелю, % 

Штраф за недобавлений  1 

ГДж, грн 

Біодизель Дизель Біодизель Дизель Загалом   

1000 50 950 5 36,8 43 1840 40850 42690         4,31      

1000 40 960 4 36,8 43 1472 41280 42752         3,44      

Різниця 0 10 -10 1     368 -430 -62 0,8670291 3995 

            

  

Розрахунок штрафу за недобавлений 1 % біодизелю у 1 м³ сумішевого біопалива (за нормою у 5%) 

Загальний 

обєм, кг 

Біодизель, 

л 

Дизель, 

л 

Відсоток 

вмісту 

біодизелю, 

% 

Теплотворна 

здатність, МДЖ/л 

Вироблена енергія, МДж Частка енергії 

з біодизелю , 

% 

Штраф за недобавлений  1 

ГДж, грн 

Біодизель Дизель Біодизель Дизель Загалом   

1000 50 950 5 32,4 35,26 1620 33497 35117 4,61  

1000 40 960 4 32,4 35,26 1296 33849,6 35145,6 3,69  

Різниця 0 10 -10 1   324 -352,6 -28,6 0,9256333 3995 

Примітка.*Власна розробка автора  [238]
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Додаток О.2 

 

Штраф за невиконання квоти на біопаливо* 
Країна Розмір штрафу 

Англія За невиконання квоти – або штраф або заборона участі в системі Renewable 

Transport Fuel Obligation (RTFO) на рік або більше. 

Німеччина Невиконання квоти по бензину – штраф € 43 за 1 ГДж Невиконання квоти по 

дизелю - штраф € 19 за 1 ГДж  Франція € 17,29 до € 63,96 в залежності від виду 

пального.   

Польща В разі невиконання встановленої квоти зобов’язана компанії підлягає штрафу 

згідно з (art. 33 par. 1 no. 5 Act on Biocomponents and Liquid Biofuels), розмір якого 

розраховується по формулі наведеної в art. 33 par. 5 Act on 

Франція Для стимулювання або покарання за невиконання квоти використовується податок 

TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) за забруднення повітря, яким 

обкладаються всі енергетичні продукти. Виконання квоти – зменшення податку, 

невиконання – підвищення податку.  

Фінляндія Оператори роздрібної торгівля, що не виконали вимоги дотримання квоти  

підлягають штрафу в розмірі € 0,04 за 1 МДж (§ 11 Act No. 446/2007). 

Примітка.*Узагальнено автором на основі [141] 

 

Додаток П 

Ефекти від прийняття нормативно-правових актів у сфері функціонуванню 

ринку рідкого біопалива 

Таблиця П.1 

 

Оцінка впливу прийняття нормативно-правових актів, що сприяють 

розвитку та функціонуванню ринку рідкого біопалива* 

 
Вид альтернативи Оцінка впливу на сферу інтересів 

держави громадян суб’єктів господарювання 

Залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації 

без змін призведе 

до невиконання 

Україною 

обов’язкових 

національних 

цілей у сфері 

використання 

відновлюваних 

джерел енергії, 

зокрема в 

транспортній 

сфері, визначених 

в Директиві 

2009/28/ЄС та 

НПДВЕ 

Удосконалення 

законодавства в сфері 

виробництва, обігу та 

використання рідкого 

біопалива на 

транспорті в частині 

створення умов для 

розвитку виробництва 

рідкого біопалива; 

імплементація кращих 

практик 

законодавства країн 

ЄС у цій сфері 

діяльності; 

підвищення рівня 

енергетичної безпеки 

держави та 

конкурентоспроможн

ості національної 

економіки; 

Забезпечення 

населення надійним 

енергопостачанням 

шляхом 

диверсифікації 

джерел 

виробництва 

моторного палива; 

можливість обирати 

між моторним 

паливом, 

виробленим                                                                                                                                                                                                

з нафтової 

сировини, та 

паливом, з різним 

відсотковим 

вмістом 

біокомпонентів; 

зменшення обсягу 

викидів 

забруднюючих 

Створення передумов для 

залучення іноземних та 

вітчизняних інвестицій у 

зазначену сферу; 

збільшення завантаженості 

спиртових заводів та 

виробничого потенціалу 

суміжників - виробників 

сільськогосподарської 

продукції; 

законодавче врегулювання 

питання створення та 

функціонування ринку 

рідкого біопалива в 

Україні, розвиток; 

розвиток конкурентного 

середовища на ринку 

виробників моторного 

палива в прозорому 

нормативно-правовому 

полі. 
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оптимізація структури 

енергетичного 

балансу держави, 

зокрема, забезпечення 

зменшення 

використання 

нафтопродуктів за 

рахунок їх заміщення 

біокомпонентами, 

виготовленими з 

вітчизняної сировини; 

створення передумов 

для залучення 

іноземних та 

вітчизняних 

інвестицій у зазначену 

сферу; 

у середньостроковій 

перспективі 

очікується збільшення 

надходження податків 

від українських 

суб’єктів 

господарської 

діяльності галузі за 

рахунок розвитку 

сфери виробництва 

рідкого біопалива 

(біоетанол, біодизель); 

покращенню 

екологічної ситуації за 

рахунок зменшення 

обсягів викидів в 

атмосферу шкідливих 

речовин, що 

утворюються при 

згорянні палива. 

речовин в 

навколишнє 

природне 

середовище, 

поліпшення 

екологічної ситуації 

в регіонах; 

створення нових 

робочих місць за 

рахунок залучення 

іноземних та 

вітчизняних 

інвестицій у сферу 

виробництва 

палива. 

Примітка.*Узагальнено та розширено автором на основі [238] 
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Додаток Р 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження  

Додаток Р.1 
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Додаток Р.2 
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Додаток Р.3 
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Додаток Р.4 
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