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У статті визначено та проаналізовано актуальність становлення нових енергетичних
можливостей для агропромислового комплексу (АПК),що дасть змогу стабілізувати
споживання енергії. Проаналізовано та досліджено теоретико-методологічні основи
організаційно-економічних аспектів реалізації біоенергетичного потенціалу аграрного
сектору економіки. Оцінено можливості виробництва біопалива та енергетики, можливість використання різних видів локальних джерел енергії для енергозабезпечення.
Проаналізовано стан, тенденції та стратегія розвитку енергетичного комплексу,
виконано прогнозну оцінку енергетичної можливості впровадження нових етапів
застосування відновлювальних джерел енергетики в сільському господарстві. Проведено аналіз сучасного стану енергетичного балансу аграрного сектору та визначено актуальні питання недосконалості процесу виробництва біоенергетики й ВДЕ.
Запропоновано способи підвищення економічної ефективності впровадження енергозбереження способом збільшення потужностей біогенерації енергетики, на базі локальних
джерел енергії, враховуючи економію грошей при їх використанні, а також отримання
додаткових коштів від продажу електричної енергії за зеленим тарифом. Рекомендовано вдосконалити та погодити виробництво сировини для біопаливної енергетики й
запровадити контроль звітності суб’єктів господарювання.
Ключові слова: енергозбереження, енергозабезпечення, відновлювальні джерела енергетики, біоенергетика, біопаливо, агропромисловий комплекс, паливно-енергетичний
ресурс.

ВСТУП
Агропромисловий комплекс (далі —
АПК), як ключовий ресурс продовольчого забезпечення населення в процесі своєї
діяльності, керується Стратегією сталого
розвитку України на період до 2030 р. [1].
Однак на сьогодні існує проблема енергоефективності та зниження енергоємності
продукції. Використання відновлюваних
джерел енергії, задіяних в агропромисловому комплексі в Україні, досі на етапі
розвитку та недостатньо підтримується
державними цільовими програмами.
У контексті енергетичного розвитку
АПК виникає подвійна проблема, яка поля©	О.І. Дребот, О.О. Бендасюк, М.Я. Височанська,
А.Л. Щавінська, 2021
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гає у зменшенні залежності від викопного
палива й забезпеченні, крім продовольства,
біоенергії та застосування альтернативних
джерел енергетики, заміщення, передусім,
викопним паливом.
Актуальність цього питання відкриває
можливості АПК досягти енергетичної незалежності, тобто збалансувати споживання зовнішньої енергії шляхом рекуперації
енергії з внутрішніх джерел. З кожним
роком зростають тарифи, невиправдано
високими є транспортні затрати і витрати матеріалів та енергії, невідпрацьована
оптимальна система енергозабезпечення.
Однак, аграрна промисловість є однією з
головних гілок економіки України, відповідно, найбільшим стимулом до підвищенagroecological journal • No. 1 • 2021
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ня енергоефективності є зменшення загальних експлуатаційних витрат. Потенціал
відновлення енергії з рослинних залишків
та гною може покривати первинну біомасу,
еквівалентну зовнішнім джерелам енергії
для сільського господарства. На щастя, є
чимало можливостей, за допомогою яких
малі та середні підприємства АПК можуть
підвищити свою ефективність за умов дотримання основних принципів сталого розвитку, що надасть змогу забезпечувати не
тільки економічно-продовольчі потреби,
а підвищать енергоефективність та зменшить фінансове навантаження на аграрну
промисловість.
Провідною проблемою у сфері регулювання та розвитку паливно-енергетичного
комплексу є невідповідність заходів трансформації в енергетиці із способами реформування енергетичної промисловості,
сільського господарства, сфери послуг і
комунального господарства України. Їх
раціональне використання у виробничому
процесі допомогло б зменшити споживання вугілля, нафти та природного газу, що
істотно впливає на екологічну складову
АПК.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові дискусії та погляди щодо цього
питання висвітлюють багато видатних вчених у галузі економіки, енергетики та сільського господарства, серед яких М. Пархомець, С. М. Уминський, Г.В. Барсукова,
І.В. Гончарук, О.Г. Тараріко, О.В Климчук,
Т.П. Саблук, Г.М. Калетнік та низка інших
[2–8]. Однак комплексне вирішення цієї
проблеми в агропромисловому комплексі,
особливо у сільському господарстві як одній із найбільш енергомістких його галузей
надалі залишається актуальним, особливо
в нових ринкових умовах господарювання та відповідних етапах сталого розвитку
агросектору. В своїх роботах Неміш П.Д.
[9], надає дуже влучне визначення щодо
економічного механізму енергозбереження: «Економічний механізм енергозбереження — це сукупність заходів, що забезпечують максимально ефективне використання
2021 • № 1 • Агроекологічний журнал

енергетичного потенціалу при мінімальних
питомих витратах енергії на виробництво
одиниці продукції. Він повинен мати яскраво виражений стимулюючий характер, з
використанням економії коштів, яка досягається у результаті підвищення енергоефективності виробництва сільськогосподарської продукції».
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наше дослідження було проведено
способом застосування економіко-статис
тичного методу, порівняльного аналізу й монографічного методу, абстрактно-логічного
(теоретичний аналіз та формулювання висновків) і методом аналізу й синтезу. Ми
ґрунтовно та комплексно підійшли до вивчення актуальної проблеми.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Новітні технології та інновації агросектору мають безпосередню залежність
від природних процесів та чинників при
використанні, які являються головними
об’єктами агроінноваційної діяльності [10].
Натомість, якщо ми рухаємось шляхом
сталого розвитку, енергозбереження відіграє ключову роль у забезпеченні економічно ефективних комплексних заходів
шляхом застосування енергозберігаючих
технологій та техніки, оновлених і вторинних енергоресурсів, спрямованих на підвищення показників потужностей АПК.
Також необхідно відзначити, що виробниц
тво та споживання енергії і спричиняють
ряд проблемних чинників, які впливають
на стабільність розвитку економіки й
спричиняють негативні фактори, такі як:
забруднення навколишнього природного
середовища, підвищення вартості доступної енергії, зменшення запасів енергетичних ресурсів і джерел, зростання потреби
у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях для
забезпечення енергетичними ресурсами
[11].
Проаналізувавши показники енерге
тичного балансу за даними Державної
служби статистики України (рис. 1), можна відмітити тенденцію відсоткового зрос-
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Рис. 1. Кінцеве енергоспоживання за 2007–2019 рр.
Примітка: сформовано автором за даними джерела [12].

тання в агросекторі, порівняно з 2007 р.,
використання енергетичних ресурсів в
аграрному комплексі зросло майже в 1,5%,
порівнюючи з 2019 р. Це може свідчити
про зростаючу динаміку збільшення сільськогосподарського виробництва. Також,
доречно відмітити зміни в загальному кінцевому енергоспоживанні, що стабільно
знижується. Такі показники демонструють
не раціональні підходи до енергозбереження та зумовлюються постійним зростанням
цінової політики на паливно-енергетичні
ресурси.

Важко не погодитись із твердженням
Янеша Копача, директора Секретаріату
Енергетичного співтовариства, що енергоефективність в Україні має значно нижчі
показники, ніж у середньому по ЄС. Це
пов’язано з поганим станом енергетичної
інфраструктури і великими втратами при
розподілі енергії (рис. 2) [13].
Україна має потужну сировинну базу
й природні умови для розвитку і виробництва альтернативних видів палива та
відновлюваної енергії. Цей потенціал
України повинен стимулювати розвиток

Низька
енергоефективність

Проблематика енергетичного балансу
АПК України

Висока залежність від імпорту
енергетичних ресурсів

Питання модернізації
енергетичного
обслуговування

Незбалансованість виробництва
та споживання енергії

Рис. 2. Основні негативні фактори розвитку енергетичного балансу АПК
Примітка: розроблено автором.
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Енергетичний баланс агросектору України за 2012–2019 рр.
Тип енергоресурсів

2012

2015

2019

Вугілля, тис. т
Природний газ, TДж
Дизельне пальне, тис. т
Біопаливо, TДж

26
7101
1321
847

17
5999
1254
810

13
4443
1216
1156

Примітка: сформовано автором за даними [12].

у державі технологій і технічних рішень
як для виробництва альтернативних джерел енергії з метою забезпечення паливноенергетичного комплексу ресурсами, так
і розвитку ринку альтернативних видів
палива [14].
Енергетичною стратегією України на
період до 2030 р. передбачено зростання
частки НВДЕ більше як у 7 разів (9,5 млн т
н. е.) на період з 2004 по 2020 рр., та
до 26,19,5 млн т н. е. на період з 2020 по
2030 р.
До 2030 р. потреба відновлювальних
джерелах енергії зросте на 12%. І в найближчому майбутньому буде дорівнювати показникам по ЄС. Технічно досяжний
річний енергетичний потенціал НВДЕ
України в перерахунку на умовне паливо
становить близько 79 млн т у.п., а економічно досяжний — 57,7 млн т у.п., у т. ч.
відновлювальних природних джерел енергії — 35,5 млн т у.п., позабалансових (нетрадиційних) — 22,2 млн т у.п. [15].
Загальноприйнятим є використання
газу, дизеля або пропану для живлення
технічного забезпечення сільськогосподарської діяльності. Однак знову ж таки, тут
відмічаються недоліки, такі як:
• транспортування енергоресурсів;
• технічне обслуговування;
• неконтрольованість умов екологічного
використання.
Водночас тенденція впровадження альтернативних джерел енергії в АПК Украї
ни, як видно з таблиці активізувалась з
2015 р. Позитивним етапом змін відображено збільшення використання саме біопалива.
Біопаливо також відносять до важливого резерву наповнення енергоресурсів. Біо2021 • № 1 • Агроекологічний журнал

паливо одержують із насіння олійних рослин, таких як соняшник, ріпак, кукурудза
та ін. Цей нетрадиційний вид палива, будучи екологічно чистим продуктом, під час
згоряння майже не викидає в атмосферу
шкідливих газів. Для виробництва біопалива необхідно забезпечити високі врожаї
олійних культур за рахунок раціонального використання природно-кліматичних
умов окремих територій, якісний посівний
матеріал, що має високу олійність, впровадження прогресивних агротехнічних заходів [16].
На сьогодні розвиток біопаливної ін
дустрії в Україні відбувається нерівномірно:
сільськогосподарські підприємства виробляють моторне паливо з власної сировини
на малопотужних і напівкустарних установках. Достовірна інформація про стан
виробництва біопалива в нашій державі не
на належному рівні, але саме біопаливо має
найбільший потенціал розвитку в Україні,
до 32% від усіх видів ВДЕ (рис. 3).
Інші джерела,
33%

Енергія Сонця,
33%

Енергія біомаси,
32%

Енергія вітру,
32%

Рис. 3. Потенціал виробництва електроенергії з ВДЕ та його структура, млрд кВт-год
(%)
Примітка: створено автором за даними [12].
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Як вказують, О.М. Шпичак та О.В. Боднар, проаналізувавши в своїх дослідженнях
звіт Незалежного агентства з моніторингу
енергетичного ринку Міністерства енергетики США, дані щодо обсягів виробництва
біопалива в Україні аналізуються та представлені лише з 2013 р. та станом на 2016 р.
становлять 44,2 тис. т.
Зменшення енергозалежності України
може бути досягнуте за рахунок розвит
ку ринку біопалива та приносити високі
економічні результати в енергетичному та
аграрному комплексі. На сьогодні таким
способом вирішують питання енергозабезпеченості Німеччина, Франція, Польща та
ін. Щодо питання сировинної бази біопалива, країни ЄС не тільки використовують
за рахунок власних ресурсів, але й імпортують, в тому числі із України.
Отже, ми маємо потужну сировинну ба
зу для виготовлення високоякісного біопалива, але не використовуємо дані ресурси
раціонально та без урахування потенціалу
енергоефективності. Обсяги виробництва
біопалива в нашій державі становлять ли
ше 0,05% від загального виробництва первинної енергії [17].
З огляду на цей аналіз, рекомендовано
вдосконалити та погодити виробництво
та нормування сировини для біопаливної
енергетики, створити моніторинг та конт
роль звітності суб’єктів господарювання й
вдосконалити нормативно-правове регулювання і загальну координацію, розробити
державну стратегію економічного стимулювання виробництва та використання біоенергетики в агропромислову комплексі.
Переглянути вимоги встановлення «зеленого тарифу» для підприємців АПК при
виробництві біопалива та застосування
саме локальних джерел енергетики з більшою користю, як заохочувальний механізм.
Енергетична структура України характеризується значною диференціацією рівнів

забезпечення паливом окремих районів.
Тому, необхідно вирішувати подвійне завдання: удосконалювати галузеву і територіальну структуру паливного балансу, а
також визначати розташування основних
споживачів палива. Розвиток альтернативної енергетики підвищить енергетичну
та економічну незалежність нашої країни,
зменшить імпортозалежність від поставок
традиційних енергоресурсів, скоротить викиди парникових газів в атмосферу, сприятиме збереженню довкілля, знизить енергоємність внутрішнього валового продукту.
З метою недопущення нанесення шкоди
довкіллю, перед будівництвом установок,
що виробляють альтернативну енергію, необхідно на законодавчому рівні встановити механізм проведення обов’язкової державної експертизи для здійснення аналізу
взаємодії відновлювальних джерел енергії
з довкіллям [18].
ВИСНОВКИ
Враховуючи вищенаведене, можна
стверджувати, що Україна має високий
природний потенціал для обслуговування енергетичних потреб в АПК. Та забезпечена достатньою сировинною базою
для умов використання нових технологій
відновлювальних джерел енергетики, що
дасть можливість вдосконалювати методи
збалансованого природокористування та
сталого розвитку в цій сфері. Однак важливим бар’єром виступає недосконала
аграрна та енергетична політика, яка певною мірою не регулює процеси й економічні механізми щодо повноцінного переходу на представлене енергозабезпечення.
В цьому комплексі задіяні головні економічні, екологічні, продовольчі та соціальні
фактори забезпечення діяльності АПК, а
для нашої країни це має бути на першому
місці для злагодженого ефективного економічного процесу.
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