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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 

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 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», «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 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 (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». 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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