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(м. Вінниця)

У статті досліджено нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського 
призначення в областях України. Проаналізовано динаміку зміни посівних площ основних 
сільськогосподарських культур. Визначено напрямки розвитку сільськогосподарського 
виробництва на короткострокову перспективу. Досліджено основні складові енергетичного
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потенціалу біомаси в Україні -  сільськогосподарські залишки (солома зернових культур і 
ріпаку, побічні продукти виробництва кукурудзи на зерно та соняшника) й енергетичні 
культури (верба, тополя, міскантус для отримання твердих біопалив і силос кукурудзи для 
виробництва біогазу). Визначено, що у  структурі виробництва енергії з біомаси в Україні 
сільськогосподарські залишки й енергорослини займають останні місця, оскільки їх 
потенціал використовується на 0,1-3,0% залежно від виду біомаси. Доведено необхідність 
створення у  селах енергокооперативів, орієнтованих на виробництво твердих біопалив із 
відходів рослинництва. Досліджено перспективи розвитку біоенергетики, які окреслені в 
«Дорожній карті розвитку біоенергетики до 2050 року та Плані дій до 2025 року» та 
здійснено прогноз розвитку енергетичного потенціалу біомаси. Визначено, що, незважаючи 
на досить значну кількість чинних нормативно-правових актів, які стосуються розвитку 
виробництва біопалив, заходи для підтримки виробників біопалив включають лише два 
інструменти: «зелений» тариф на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел 
енергії (включаючи біомасу /  біогаз), та стимулюючий тариф на теплову енергію, вироблену 
з альтернативних джерел енергії (включно з біомасою/біогазом). Досліджено бар’єри для 
розвитку виробництва біопалив та можливі шляхи їх подолання.

Визначено необхідність створення біоенергетичних кластерів для стимулювання 
виробництва біопалив. Узагальнено заходи щодо вдосконалення державного регулювання і 
підтримки виробництва біопалив. Доведено, що на державному рівні необхідно постійно 
мотивувати сільськогосподарських товаровиробників до виробництва різних видів біопалив. 
Обґрунтовано основні напрямки стратегії розвитку виробництва біопалив в умовах 
реформування земельних відносин.

Ключові слова: земля, біопаливо, стратегія, кластер, відновлювані джерела енергії, 
енергетичний потенціал, відходи.

Табл.: 6. Літ.: 13.

PROSPECTS OF BIOLFUELS PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF
LAND RELATIONS REFORM

FURMAN Iryna,
Candidate o f  Economic Sciences, Associate Professor 

o f the Department o f  the Administrative 
Management and Alternative Energy Sources, 

Vinnytsia National Agrarian University

RATUSHNIAK Nataliia, 
Teacher,

Separated Structural Subdivision 
«Professional College o f Technology and Industry o f  

Vinnytsia National Agrarian University»
(Vinnytsia)

The article examines the normative monetary valuation o f  agricultural land in the regions o f  
Ukraine. The dynamics o f change o f sown areas o f  the main agricultural crops is analyzed. The 
directions o f  the development o f  agricultural production in the short term are determined. The main 
components o f  biomass energy potential in Ukraine are studied -  agricultural residues (straw o f  
cereals and rapeseed, by-products o f corn and sunflower production) and energy crops (willow, 
poplar, miscanthus fo r  solid biofuels and corn silage fo r  production). It is determined that in the 
structure o f  energy production from biomass in Ukraine, agricultural residues and energy crops 
occupy the last places, as their potential is used by 0.1-3.0% depending on the type o f  biomass. The
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necessity o f  creating o f  energy cooperatives in rural areas focused on the production o f  solid 
biofuels from crop waste has been proved. The prospects fo r  the development o f  bioenergy outlined 
in the «Roadmap fo r  the development o f  bioenergy until 2050 and the Action plan until 2025» are 
studied and the forecast o f  the development o f  the energy potential o f biomass is made. It is 
determined that despite a significant number o f existing regulations related to the development o f  
biofuels, measures to support biofuel producers include only two instruments: a «green» tariff for  
electricity produced from renewable energy sources (including biomass / biogas), and stimulating 
tariff fo r  thermal energy, produced from alternative energy sources (including biomass /  biogas). 
Barriers to the development o f  biofuels production and possible ways to overcome them have been 
studied.

The need to create bioenergy clusters to stimulate the production o f  biofuels has been 
identified. Measures to improve state regulation and support the production o f  biofuels are 
summarized. It is proved that at the state level it is necessary to constantly motivate agricultural 
producers to produce different types o f  biofuels. The main directions o f the strategy o f biofuel 
production development in the conditions o f  land relations reform are substantiated.

Key words: land, biofuel, strategy, cluster, renewable energy sources, energy potential,
waste.

Tabl.: 6. Ref.: 13.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФУРМАН И.В.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

административного менеджмента и 
альтернативных источников энергии, 

Винницкий национальный аграрный университет

РАТУШНЯК Н.А., 
преподаватель, 

Обособленное структурное подразделение 
«Технологически-промышленный профессиональный колледж 

Винницкого национального аграрного университета»
(г. Винница)

В статье исследовано нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного 
назначения в областях Украины. Проанализировано динамику изменения посевных площадей 
основных сельскохозяйственных культур. Определены направления развития 
сельскохозяйственного производства на краткосрочную перспективу. Исследованы 
основные составляющие энергетического потенциала биомассы в Украине — 
сельскохозяйственные остатки (солома зерновых культур и рапса, побочные продукты 
производства кукурузы на зерно и подсолнечника) и энергетические культуры (ива, тополь, 
мискантус для получения твердых биотоплив и силос кукурузы для производства биогаза). 
Определено, что в структуре производства энергии из биомассы в Украине 
сельскохозяйственные остатки энергорастения занимают последние места, поскольку их 
потенциал используется на 0,1-3,0% в зависимости от вида биомассы. Доказана 
необходимость создания в селах энергокооперативов, ориентированных на производство 
твердых биотоплив из отходов растениеводства. Исследованы перспективы развития 
биоэнергетики, указанные в «Дорожной карте развития биоэнергетики до 2050 года и 
Плане действий до 2025 года» и осуществлен прогноз развития энергетического потенциала
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биомассы. Определено, что несмотря на довольно значительное количество действующих 
нормативно-правовых актов, касающихся развития производства биотоплива, меры по 
поддержке производителей биотоплива включают только два инструмента: «зеленый» 
тариф на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии (включая 
биомассу /  биогаз), и стимулирующий тариф на тепловую энергию, производимую из 
альтернативных источников энергии (включая биомассу /  биогаз). Исследовано барьеры для 
развития производства биотоплива и возможные пути их преодоления.

Определена необходимость создания биоэнергетических кластеров для 
стимулирования производства биотоплива. Обобщено меры по совершенствованию 
государственного регулирования и поддержки производства биотоплива. Доказано, что на 
государственном уровне необходимо постоянно мотивировать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к производству различных видов биотоплива. Обоснованы основные 
направления стратегии развития производства биотоплива в условиях реформирования 
земельных отношений.

Ключевые слова: земля, биотопливо, стратегия, кластер, возобновляемые источники 
энергии, энергетический потенциал, отходы.

Табл.: 6. Лит.: 13.

Постановка проблеми. Вартість земель сільськогосподарського 
призначення в Україні, яка буде встановлена в результаті відкриття ринку 
земель сільськогосподарського призначення -  це середні показники 
нормативної грошової оцінки (далі -  НГО), що становлять близько 27,5 тис. грн 
за гектар ріллі, хоча, залежно від області, ціни коливаються від 20 до 30 тис. 
грн за 1 га. Беручи до уваги той факт, що нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення не враховує відсоток оподаткування, то 
реальна купівельна ціна на 1 га землі сільськогосподарського призначення буде 
дещо вищою. За наявними підрахунками середня ціна за один гектар буде 
коливатися в межах 1,5-2 тис. дол. США [1].

Вартість земель сільськогосподарського призначення залежить від 
багатьох факторів, адже кожна земельна ділянка має індивідуальні властивості. 
До того ж, на вартість кожної конкретної ділянки впливає те, як власник 
збирається використовувати землю.

Існує значна кількість факторів, які впливають на формування ціни на 
землі сільськогосподарського призначення, зокрема кліматичні зміни роблять 
свій внесок. Наприклад, вартість землі сільськогосподарського призначення в 
Одеській області -  одна з найвищих в Україні, проте перспектива можливих 
посух вносить свої корективи щодо вартості землі. Однак після відкриття ринку 
земель сільськогосподарського призначення її вартість все одно буде зростати, 
хоча наскільки -  це покаже ринок. Але якщо проаналізувати досвід 
європейських країн, які свого часу запустили ринок земель 
сільськогосподарського призначення, можна побачити, що ціни на землю лише 
зростали, тому і Україна не буде винятком.

Прогнозується, що розмір орендної плати буде зростати. Це призведе до 
того, що орендарі земель сільськогосподарського призначення будуть прагнути 
більш ефективно використовувати наявні посівні площі, вирощуючи не тільки 
сільськогосподарські культури у якості сировини, а й переробляти відходи 
сільськогосподарського виробництва для виробництва біопалив.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Енергоефективні технології, 
зокрема виробництво біопалив, сьогодні визнані одними з найбільш важливих 
для збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва. З-поміж 
наукових праць, які розкривають наукову проблематику цих питань, потрібно 
відзначити напрацювання таких вчених як Г.М. Калетнік [12, 13],
І.В. Гончарук [11, 13], Т.В. Ємчик [13], Я.В. Гонтарук [4], Д.М. Токарчук [6] та 
інших.

Проте, незважаючи на велику кількість публікацій, що присвячені 
розвитку виробництва біопалив, недостатньо досліджено особливості розвитку 
таких видів діяльності в умовах реформування земельних відносин. 
Потребують подальших досліджень стратегічні напрямки розвитку 
виробництва біопалив в Україні.

Формулювання цілей статті. Метою наукового дослідження є 
обґрунтування перспектив розвитку виробництва біопалив в умовах 
реформування земельних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Запуск ринку земель 
сільськогосподарського призначення змінить ситуацію з їх використанням у 
нашій державі. Очевидно, що ціна залежатиме від кількох базових факторів. 
Перший -  нормативна грошова оцінка у конкретній області України. Актуальні 
офіційні показники на 2021 рік, що залежать від регіону і від виду угідь, 
представлено у таблиці 1 [1].

Другий фактор -  це досить обмежене коло покупців. Землі 
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2025 року матимуть право 
купувати тільки українці у розмірі не більше ніж 100 га в одні руки. Юридичні 
особи -  за два роки зможуть купувати сільськогосподарські землі після 
відкриття ринку. Іноземні громадяни зможуть купувати після всеукраїнського 
референдуму за умови позитивного рішення.

Третій фактор -  доступні кредити, насамперед для фермерів та малих і 
середніх сільськогосподарських виробників, тобто земельна іпотека. 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
у своїх пропозиціях на 2021 рік до бюджету України не заклало фінансових 
ресурсів на кредитування українських підприємців під купівлю земель 
сільськогосподарського призначення, хоча раніше декларувалася потреба 
в 500 млн грн. Реанімоване Міністерство аграрної політики та продовольства 
сьогодні своєї позиції у цьому питанні не озвучило [2].

Незважаючи на відкриття ринку земель сільськогосподарського 
призначення, структура посівних площ у короткостроковій перспективі не 
зміниться, і її основу, як і в 2020 році, становитимуть зернові та технічні 
культури (табл. 2), які як самі, так і відходи від їх вирощування, є основною 
сировиною для виробництва біопалив.

Одним із нових напрямків розвитку виробництва твердих біопалив може 
стати розвиток енергетичної кооперації на селі з метою переробки соломи для 
забезпечення сільського населення паливом задля обігріву житлових 
будинків.
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Таблиця 1
Показники нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в 
______________ Україні станом на 01.01.2021 р., грн за 1 га_______________

Регіон Рілля, перелоги Б агаторічн і насадж ення С інож аті П асови щ а

А втоном на Респ убл іка К рим 26 005,00 58 459,98 10 145,85 4 284,71

В ін н и ц ька область 27 184,00 47 053,16 3 140,38 1 558,08

В оли н ська область 21 806,00 41 349,74 6 039,19 4 479,47

Д н іп ропетровська область 30 251,00 55 608,28 7 971,74 6 232,31

Д онецька область 31 111,00 58 459,98 7 247,03 6 037,55

Ж и том и рська область 21 411,00 35 646,33 5 072,92 4 089,95

Закарпатська область 27 268,00 37 072,18 6 522,33 5 258,51

Запорізька область 24 984,00 41 349,74 6 039,19 4 868,99

Івано-Ф ранківська область 26 087,00 37 072,18 4 831,36 4 479,47

К иївська область 26 531,00 42 775,60 6 280,76 4 479,47

К іровоградська область 31 888,00 67 015,10 8 696,44 6 037,55

Л уганська область 27 125,00 47 053,16 8 213,30 5 842,79

Л ьвівська область 21 492,00 27 091,21 5 797,63 4 089,95

М и колаївська область 27 038,00 47 053,16 8 213,30 5 842,79

О деська область 31 017,00 62 737,54 8 938,01 7 011,35

П олтавська область 30 390,00 64 163,40 5 556,06 4 284,71

Р івн ен ська область 21 938,00 37 072,18 5 072,92 3 700,43

С ум ська область 26 793,00 49 904,86 6 522,33 4 674,23

Т ерноп ільська область 29 035,00 57 034,13 6 280,76 5 648,03

Х арківська область 32 237,00 67 015,10 6 280,76 6 427,07

Х ерсон ська область 24 450,00 37 072,18 5 314,49 4 284,71

Х м ельн и ц ька область 30 477,00 52 756,57 6 763,90 5 258,51

Ч еркаська область 33 646,00 74 144,37 8 454,87 5 648,03

Ч ерн івецька область 33 264,00 62 737,54 5 556,06 5 063,75

Ч ерн ігівська область 24 065,00 55 608,28 8 696,44 5 063,75

Джерело: сформовано авторами на основі [1]

Згідно зі статистичними даними [5], рівень надмірного виробництва 
соломи в Україні, яку можна використовувати в енергетиці, досягає понад 
32 млн т, що в енергетичному еквіваленті становить 16 млн т кам’яного 
вугілля. Ці дані доводять, що енергетичне використання соломи може бути 
стратегічним елементом заміни імпортованих джерел енергії. Енергетичне 
використання надмірного виробництва соломи призвело б до зниження імпорту 
природного газу. Можливе заощадження коштів у масштабах України -  понад 
4 млрд дол. США в рік. До того ж, упровадження діяльності, пов’язаної із 
виробництвом теплової енергії із соломи, дає можливість використовувати 
робочу силу, яка зосереджена неподалік від сировинних джерел, що в 
результаті може сприяти підвищенню рівня життя серед мешканців сільських 
територій [4, с. 112].

Єдиний ресурс, який використовують майже повністю -  це лушпиння 
соняшнику. Усі заводи з виробництва соняшникової олії за рахунок спалювання 
лушпиння забезпечують себе тепловою енергією, а у Вінницькій області на 
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» планується запуск ТЕЦ, на цій 
сировині.
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Таблиця 2
Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур в

ЕФМ
httv://efm. vsau. ors/

Україні, тис. га
Г осп одарства усіх

П ідприєм ства Г осп одарства населення
С ільськогосподарські

культури

категорій

2020 р.
2020 р.
у %  до 2020 р.

2020 р.
у % до 2020 р.

2020 р.
у %  до

2019  р. 2019 р. 2019 р.
К ультури  зернові та 
зернобобові 15392,2 100,5 11251,1 100,4 4141,1 100,6

П ш ениця 6595,7 96,7 4990,8 95,7 1604,9 99,9
озим а 6428,7 96,7 4883,2 95,7 1545,5 99,8
яра 167,0 99,7 107,6 96,9 59,4 105,1

К укурудза на зерно 5431,9 108,5 4353,4 109,9 1078,5 103,4
Я чм інь 2395,1 91,7 1249,2 86,1 1145,9 98,8

озим ий 1024,7 96,9 768,5 96,8 256,2 97,5
ярий 1370,4 88,1 480,7 73,1 889,7 99,1

Ж ито 138,5 119,1 82,6 142,0 55,9 96,1
озим е 137,4 118,8 82,4 141,9 55,0 95,5
яре 1,1 159,1 0,2 178,8 0,9 153,9

Т ритикале 10,1 79,4 10,1 79,4 - -
озим е 9,4 75,0 9,4 75,0 - -
яре 0,7 208,8 0,7 208,8 - -

О вес 199,6 109,4 69,5 116,6 130,1 105,8
Г речка 83,6 121,5 46,0 161,1 37,6 93,2
Сорго 48,7 103,7 38,5 104,5 10,2 100,4
П росо 159,3 172,2 133,1 195,7 26,2 107,0
Рис 11,2 106,2 11,2 106,2 - -
К ультури
зернобобові

315,2 90,6 262,4 88,5 52,8 102,6

з них  горох 238,9 94,2 222,1 93,7 16,8 101,3
Соя 1351,0 84,0 1167,1 81,8 183,9 101,2
Р іп ак  озим ий  та  кольза 
(р іпак  ярий)

1126,6 87,8 1112,8 87,8 13,8 90,7

р іп ак  озим ий 1095,4 87,5 1082,3 87,4 13,1 90,5
кольза (р іпак  ярий) 31,2 103,5 30,5 103,8 0,7 93,9

С оняш ник 6457,2 108,9 5358,9 111,1 1098,3 99,5
Б уряки  цукрові 
фабричні

220,0 99,1 205,1 99,5 14,9 93,7

Джерело: сформовано авторами на основі [3]

Перспективи біоенергетики окреслені в «Дорожній карті розвитку 
біоенергетики до 2050 року та плані дій до 2025 року», розроблених за 
підтримки програми ЄБРР «Україна: сталі інновації в ланцюжку створення 
вартості в біоенергетиці».

Відповідно до прогнозів і оцінок Дорожньої карти, розвиток 
біоенергетики в Україні у період до 2050 року може призвести до:

- заміщення майже 20 млрд м3/рік природного газу і більше 1 млн т 
бензину та дизельного пального;

- скорочення емісії парникових газів на більш ніж 54 млн т CO2- 
екв./рік;

- створення більше 162 тис. робочих місць (табл. 3) [5].
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Таблиця 3
Показники дорожньої карти розвитку біоенергетики 

до 2050 року в Україні

и
Е

В становлена
потуж ність

С
по

ж
ив

ан
ня

 
бі

оп
ал

ив
а,

 
м

лн
 т

 н
. 

е.

За
м

іщ
ен

ня
 

пр
ир

од
но

го
 

га
зу

, 
м

лр
д 

м
3

Зм
іщ

ен
н

я 
бе

нз
ин

у 
та

 
ди

зп
ал

ьн
ог

о,
 м

лн
 т

С
ко

ро
че

нн
я 

ви
ки

ді
в 

С
О

2,
 м

лн
 т

 н
а 

рі
к

Інвестиції, 
м лрд євро

С
тв

ор
ен

ня
 

ро
бо

чи
х 

м
іс

ць
, 

од
ин

иц
ь

М В тт МВтел М інім ум М аксим ум

2025 12 276 844 5,83 6,35 0,25 14,31 3,73 6,06 31 400
2030 19 087 1 846 8,57 9,11 0,39 21,35 7,07 11,44 54 300
2035 30 237 2 804 12,01 12,62 0,50 30,37 10,78 17,43 86 200
2040 39 338 3 609 15,13 15,77 0,67 38,66 14,15 22,85 115 400
2045 45 351 4 299 17,64 17,98 0,96 45,79 16,94 27,38 139 000
2050 49 655 52 30 20,28 19,92 1,23 54,40 19,70 31,81 162 700

Джерело: сформовано авторами на основі [5]

Енергетичний потенціал біомаси в Україні складає більше 23 млн т н.е. 
Його найбільшими складовими є сільськогосподарські залишки (44% 
загального обсягу) і енергетичні рослини (32%) (табл. 4) [5].

Таблиця 4
Прогноз енергетичного потенціалу біомаси ̂ в Україні у 2050 році

В ид біом аси
Т еоретичний 

потенціал , 
м лн  т

П отенціал , доступний  дл я  енергетики  
(економ ічний)

Ч астка теоретичного. 
потенціалу, %

м лн  т н.е.

С олом а зернових культур 49,2 30 5,04
С олом а ріпаку 4,9 40 0,68
П обічні продукти  виробництва кукурудзи  на зерно 
(стебла, стриж ні)

58,1 40 4,45

П обічні продукти  виробництва соняш ника (стебла, 
корзинки)

26,9 40 1,54

В торинні с ільськогосподарські залиш ки (луш пиння 
соняш ника)

2,4 100 1,00

Д еревна б іом аса (паливна деревина, порубкові залиш ки, 
в ідходи  деревообробки)

12,3 96 2,88

Д еревна б іом аса (сухостій , дереви н а із захисних 
лісосм уг, в ідходи  О В Б С Н *)

8,8 45 1,02

Б іодизель (І і II покоління) - - 1,10
Б іоетанол (І і II покоління) - - 2,33
Б іогаз із відходів  та  побічної продукції А П К 8,4 м лрд м  С Н 4 83 5,92
Б іогаз із пол ігонів  твердих побутових відходів 0,7 м лрд м  С Н 4 70 0,42
Б іогаз зі стічних вод (пром ислових та  ком унальних) 0,4 м лрд м 3 С Н 4 31 0,11
Е нергетичн і культури  рослин:
- верба, тополя, м іскантус; 34,5 100 14,65
- кукурудза (на біогаз). 7,5 м лрд м 3 100 6,43
В сього - - 47,57

*  ОВБСН -  обрізка та викорчовування багаторічних сільськогосподарських
насаджень

Джерело: [5]

Сьогодні головними складовими енергетичного потенціалу біомаси в 
Україні є сільськогосподарські залишки та енергетичні культури рослин. Але у
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структурі виробництва енергії із біомаси в Україні первинні 
сільськогосподарські залишки і енергорослини займають останні місця, 
оскільки їх потенціал використовується у незначній мірі. Енергетичними 
рослинами вважаються швидкозростаючі сорти багаторічних кущів та рослин 
із високим вмістом сухої маси для використання в якості сировини для 
виробництва твердого та рідкого палива. Дорожня карта передбачає суттєве 
зростання обсягів енергетичного використання побічної продукції сільського 
господарства, насамперед, побічних продуктів виробництва зернової кукурудзи 
та соняшнику.

Сировиною для отримання біогазу можуть бути сільськогосподарські 
залишки (первинні, такі, як солома; вторинні, наприклад, пивна барда, жом 
цукрових буряків; гній, послід), енергетичні рослини (силос кукурудзи). В 
Україні традиційними видами сировини для виробництва біоетанолу є зерно 
кукурудзи і меляса з цукрових буряків, а насіння ріпаку -  для біодизеля.

На думку Токарчук Д.М., із огляду на плани України щодо інтеграції у 
Європейський Союз, важливим для нашої держави є розвиток 
конкурентоспроможного виробництва ріпаку та подальша його переробка на 
олію і біодизель. Це дасть змогу нашій державі виробляти продукцію із 
високою доданою вартістю, досягти європейських показників 
енергоефективності та увійти в європейське співтовариство як повноправний 
член, а не лише як постачальник сировини [6, с. 23].

Україна має сьогодні необхідні передумови та можливості для суттєвого 
нарощування обсягів виробництва рідких та газоподібних біопалив, а розвиток 
ринку земель сільськогосподарського призначення сприятиме цьому.

Чинне законодавство України, що стосується виробництва біопалив, 
включає низку нормативно-правових актів, які регулюють різні сфери 
біоенергетики. Сучасну нормативно-правову базу можна розділити на два рівні:

- законодавчий -  включає основні закони України щодо регулювання 
виробництва біопалив;

- підзаконні нормативні акти, в яких прописані норми та процедури, 
затверджені постановами різних державних органів [7, 8, 9].

Не беручи до уваги значну кількість діючих нормативно-правових актів із 
питань виробництва біопалив, заходи для підтримки виробників біопалив 
включають тільки два основні інструменти: «зелений» тариф на 
електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії та стимулюючий 
тариф на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Такі 
інструменти стимулювання відігравали значну роль, але зараз потребують 
певного вдосконалення та перегляду.

Необхідно передбачити правові підстави для стимулювання виробництва 
та споживання біометану, тобто виробництва із нього електроенергії, створення 
реєстру виробництва та споживання біометану та підтримки його використання 
як моторного палива для громадського транспорту та сільськогосподарської 
техніки. Актуальним є розвиток у селах енергокооперації з метою виробництва 
твердих та рідких біопалив для власних потреб. На жаль, розвиток сектору 
біоенергетики України щодо попередніх років уповільнюється. Це 
сповільнення відбувається через невирішені законодавчі бар’єри (табл. 5).

ЕФМ
httv://efm. vsau. ors/
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Таблиця 5
Бар’єри для розвитку виробництва біопалив та можливі шляхи їх

ЕФМ
httv://efm. vsau. ors/

подолання
№
п/п

Б а р ’єр С посіб п одолання

1
В ідсутн ість  затвердж еної дорож ньої 
карти  розвитку  б іоенергетики  до 2050 
року та П лану д ій  до  2025 року.

Р озглянути  та  оф іц ійно  затвердити  розроблен і проєкти  
зазначених докум ентів.

2
Н ерозвинен ість  ринку твердих 
біопалив.

Запровадити  систем у електронної торгівлі (далі -  С ЕТ) твердим  
біопаливом  за допом огою  електронних аукціонів із 
забезпеченням  якості б іопалив у СЕТ (ухвалити  проєкт закону 
та  п ідзаконн і акти).

3
Н едостатн ість  держ авної п ідтрим ки  
дл я  виробників  біом аси  і біопалив.

• Н адати  держ авну п ідтрим ку ком паніям , щ о вирощ ую ть 
енергетичн і рослини.
• Н адати  держ авну п ідтрим ку сільгоспвиробникам , які 
виробляю ть біомасу та  б іопаливо і впровадж ую ть 
б іоенергетичні проєкти.
• П ередбачи ти  частину кош тів держ авного  ф онду декарбон ізац ії 
(його створення п ередбачає законопроєкт №  4347 від 
09 .11 .2020) дл я  п ідтрим ки  б іоенергетичних проєктів.

4
В ідсутн ість  м ехан ізм ів  стим улю вання 
виробництва і сп ож и ван н я біометану.

• У вести  ви зн ачен н я терм іну «біометан».
• Запровадити  систем у гарантій  походж ен н я біометану.
• С творити  реєстр  виробн и ц тва і сп ож и ван н я біометану.

5
Затрим ки  або н еповна оплата 
електроенергії за «зеленим » тариф ом.

• Забезп ечи ти  ф інансову стаб ільн ість  «Г арантованого  покупця».
• Н адати  право виробникам  в ідновлю ваної електроенергії 
виходити  з балансую чої групи  «Г арантованого покупця» та 
в ільно п родавати  електроенергію  на ринку  з м ож ливістю  
отри м ан н я ком пенсац ії (контракти  на різницю ).

6

Д искрим інац ійн і ум ови  плати  за 
небаланс дл я  виробників  
електроенергії з біом аси  і біогазу у 
порівнянні з виробникам и  
електроенергії із енергії сон ц я і вітру.

Запровадити  дл я  виробників  електроенергії з б іом аси  і біогазу 
допустим е відхи лен н я ф актичних обсягів відпуску 
електроенергії в ід  граф іка відпуску на р івні, принайм ні, 5% 
(наразі допустим е в ідхи лен н я -  0% ).

7
В ідсутн ість  аукціонів  із держ авної 
п ідтрим ки  проєктів  з виробництва 
електроенергії із ВДЕ.

Я кн ай ш ви дш е п очати  проведен н я держ авної п ідтрим ки  проєктів 
з виробництва електроенергії із ВДЕ.

8

Н ем ож ли вість  отрим ати  «зелений» 
тариф  д л я  н ових  виробників  
електроенергії з б іом аси  і біогазу, що 
почнуть роботу  з 01 .01.2023

Н адати  всім  виробникам  електроенергії з б іом аси  і біогазу 
м ож ливість  вибору м іж  отрим анням  «зеленого» тариф у та 
участю  в аукціонах.

9

Т руднощ і виробників  теп лово ї енергії 
з біом аси  з п ідклю ченням  до  теплових 
м ереж  централізованого  
теп лоп остачан н я (далі -  Ц Т).

• Зап ровадж ен н я конкурентного  ринку теплової енергії.
• Забезпечення недискрим інац ійного  доступу н езалеж них 
виробників  до теп лови х  м ереж  Ц Т.
• Зап ровадж ен н я торгів  із закупівлі теплової енергії у 
н езалеж них виробників.

10

Н едоскон али й  м ехан ізм  ф орм ування 
тариф ів на теплову енергію , 
вироблену з альтернативних дж ерел  
енергії (далі -  А ДЕ).

• Н адати  виробникам  теп лово ї енергії з А Д Е  м ож ливість  
обирати  порядок  встан овлен н я тариф у («принцип  90% » або 
«со б івартість+ »).

11
Н еобх ідн ість  сплачувати  п одаток  за 
викиди  С О 2 д л я  котелень на біомасі.

Зв ільнити  від  сп лати  податку за викиди  С О 2 установки , що 
спалю ю ть біопаливо.

12
В ідсутн ість  стим улів  дл я  виробництва 
і спож и ван н я р ід ки х  біопалив та 
б іогазу/б іом етану на транспорті.

• У хвалити  проект закону «П ро внесення зм ін  до деяких 
законодавчих актів щ одо о б о в ’язковості використання рідкого 
б іопалива (б іоком понентів) у  галузі транспорту»  (№  3356 від 
17.04.2020).
• Р озроби ти  й ухвали ти  п роект закону про спож ивання 
біом етану на транспорті.

13

Н еобх ідн ість  о б о в ’язкової держ авної 
реєстрац ії дигестату  б іогазових 
устан овок  д л я  використання як 
орган ічного  добрива.

• Зняти  вим огу  щ одо о б о в ’язково ї держ авної реєстрац ії 
дигестату , зазначену в законі «П ро пестициди  та  агрохім ікати».

Джерело: [10]
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План дій до 2025 року з розвитку біоенергетики в Україні передбачає 
детальний перелік заходів, спрямованих на розробку або внесення змін до 
законодавства України до 2025 року (табл. 6). Ці дії необхідні для забезпечення 
впровадження Дорожньої карти розвитку біоенергетики України до 2050 року.

Таблиця 6
План дій до 2025 року щодо розвитку біоенергетики в Україні

Р озвиток  виробництва біометану
Р озроблен н я та  п одання 

К аб інетов і М ін істрів  
У країни  проекту Закону 

У країни  про вн есен н я зм ін 
до Закону У країни  «П ро 
альтернативні дж ерела 
енергії»  щ одо розвитку 
виробництва біометану

Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

IV  квартал 2021 р. С хвалено та 
подано К абінетом  
М ін істр ів  У країни  
до В ерховної Ради  

У країни

П оява о б ’єктів, щ о 
зд ійсню ю ть виробництво 

біометану

Р озроблен н я та  п одання 
К аб інетов і М ін істр ів  

У країни  проекту П орядку 
ф ункц іонування Р еєстру  

виробництва та  спож ивання 
біометану

Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

II квартал 2022 р. П рийнято 
П останову 

К абінету  М іністр ів  
У країни

П очаток  роботи  Реєстру 
виробництва та 

спож ивання біометану

Р озви ток  торгівлі твердим  біопаливом
Р озроблен н я та  п одання 

К аб інетов і М ін істрів  
У країни  проєкту Закону 

У країни  про вн есен н я зм ін 
до  деяких  законодавчих 

актів щ одо розвитку  торгівлі 
твердим и  б іологічним и 

видам и палив

Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

III квартал 2021 р. С хвалено та 
подано К абінетом  
М ін істр ів  У країни  
до В ерховної Ради  

У країни

В п ровадж ен н я систем и 
електронної торгівлі 

твердим  біопаливом  за 
допом огою  електронних 

аукціонів

Р озроблен н я проєкту 
П орядку проведення 
конкурсного відбору 

оп ератора систем и 
електронної торгівлі 
твердим  біопаливом

Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

І квартал 2022 р. П рийнято  наказ 
М іненерго

П роведен н я відбору 
оператора систем и 

електронної торгівлі 
твердим  біопаливом

Р озроблен н я проєкту 
М етодики  ф орм ування 

граничних цін  на послуги  
оп ератора систем и 

електронної торгівлі 
твердим  біопаливом

М інеконом іки
Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

І квартал 2022 р. П рийнято  наказ 
М інеконом іки

Затвердж ен н я граничних 
цін  на послуги  оператора 

систем и електронної 
торгівлі твердим  

біопаливом

Р озроблен н я проєкту 
П орядку розгляду  та  форм  

звітів, щ о п одаю ться 
оператором  та учасникам и  

систем и  електронної 
торгівлі твердим  біопаливом

Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

І квартал 2022 р. П рийнято  наказ 
М іненерго

Зап ровадж ен н я розгляду 
та ф орм  звітів, щ о 

п одаю ться оператором  та 
учасн и кам и  систем и 
електронної торгівлі 
твердим  біопаливом

Розроблен н я ви м ог до  якості 
твердого  біопалива, торгівля  
яким  зд ій сн ю ється у систем і 

електронної торгівлі 
твердим  біопаливом

Д ерж енерго-
еф ективності

М іненерго

І квартал 2022 р. П рийнято  наказ 
М іненерго

Забезпечення якості 
біом аси  п ід  час торгівлі у 

систем і електронної 
торгівлі твердим  

біопаливом

Джерело: [5]

Слід зауважити, що розвиток виробництва біопалив на перспективу не 
можливий без створення відповідних біоенергетичних кластерів, які дадуть
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змогу оперативно впроваджувати досягнення в галузі науки у виробництво.
Гончарук І.В. позиціонує кластери у виробництві біопалив, як 

інституційні моделі консолідації ресурсів для досягнення передумов 
енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Енергетична 
незалежність агропромислового комплексу щодо її ролі у реалізації засад 
сталого розвитку розглядається як цільовий орієнтир розвитку цієї сфери 
господарювання у поєднанні з засадами досягнення продовольчої безпеки, 
виконання інших функцій, притаманних сільському господарству [11, с. 64].

На думку Калетніка Г.М., задля створення регіональних інноваційних 
мереж біоенергетичних кластерів доцільно створити робочу групу та розробити 
державну програму з організації біоенергетичних кластерів спільно з 
зацікавленими міністерствами та відомствами. З метою підвищення динаміки 
зростання техніко-економічних показників діяльності біоенергетичних 
кластерів на державному рівні необхідно запровадити пряме фінансове 
стимулювання та надання пільгових державних кредитів, фінансування базових 
інновацій виробничого сектору, забезпечення інновацій у неринковому секторі, 
враховуючи досвід зарубіжних країн. Діяльність енергетичних кластерів із 
виробництва біопалив із сільськогосподарських культур та відходів формує 
низку переваг, зокрема, максимально ефективне використання 
сільськогосподарської сировини, побічної продукції та відходів, ефективну 
взаємодію органів влади, бізнес-структур та науково-дослідних установ, 
підвищення рівня ефективності малих та середніх підприємств, зміцнення 
енергетичної та екологічної безпеки держави [12, с. 42].

На нашу думку, реалізація програми «Дорожня карта розвитку 
біоенергетики в Україні до 2050 року і План дій до 2025 року» має бути 
доповнена наступними заходами щодо державного стимулювання власників та 
орендарів земельних ділянок до застосування технологій виробництва біопалив:

- пільгове кредитування для закупівлі обладнання для виробництва 
біопалив;

- надання юридичного супроводу учасникам енергокооперативів 
місцевими органами влади;

- надання права першочергової оренди державних земель 
сільськогосподарського призначення для підприємств та фермерів, 
орієнтованих на виробництво біопалив;

- надання державних дотацій для поглиблених наукових досліджень у 
сфері виробництва біопалив науково-дослідним установам.

Висновки. Основні напрямки стратегії розвитку виробництва біопалив в 
умовах реформування земельних відносин в Україні мають бути пов’язані з:

- розвитком виробництва біопалив у поєднанні з підвищенням 
енергоефективності діяльності сільськогосподарських виробників;

- зменшенням до нульового споживання вуглецемістких енергетичних 
ресурсів та максимальне використання відновлювальних джерел енергії із тим, 
щоб сільське господарство перейшло на повне самозабезпечення 
енергетичними ресурсами;

- збільшенням сталого виробництва біомаси, біопалив та інших ВДЕ для
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підтримки реалізації зеленого переходу в інших секторах економіки;
- створенням біоенергетичних кластерів на прикладі Навчально-науково- 

виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»;
- орієнтацією нових ТЕЦ для централізованого теплопостачання, 

орієнтованих на використання біомаси та біогазу;
- активізацією широкомасштабного використання біопалив та відходів, 

для виробництва теплової енергії та електроенергії у сільській місцевості за 
рахунок створення енергокооперативів.
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ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДОРАДЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ

ПОХИЛЕНКО Н.М., 
кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник відділу організації 
менеджменту, публічного управління та

адміністрування, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

КОРІНЕЦЬ Р.Я., 
кандидат економічних наук, 

почесний президент Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України

(м. Київ)

У статті проаналізовано поточний стан фінансового забезпечення соціально- 
спрямованих дорадчих послуг в Україні з метою виявлення перешкод стабільності та 
регулярності його здійснення. На основі статистичних даних встановлено, що фінансування 
такої діяльності з державного бюджету має низхідну тенденцію. Його обсяги подекуди у  
десятки тисяч разів менші, ніж аналогічні бюджетні видатки у  постсоціалістичних 
країнах, які нині є членами ЄС. Результати опитування представників дорадчих служб 
засвідчили, що причиною низької активності зареєстрованих сільськогосподарських 
дорадчих служб у  реалізації державних програм підтримки сільськогосподарських 
виробників та, відповідно, неповного освоєння виділених коштів є мізерність, 
непрогнозованість та нестабільність державної підтримки сільськогосподарської дорадчої 
діяльності, слабкість пов’язаності між собою державних програм, які спрямовані на 
розвиток аграрної сфери економіки. Також виявлено нерозуміння важливості дорадництва 
представниками органів місцевого самоврядування. Доведено, що консерватизм щодо 
запровадження інновацій власниками невеликих господарств, низький рівень пізнаваності 
ними сільськогосподарського дорадництва, значна віддаленість осередків дорадництва від 
потенційних клієнтів, низький рівень доходів сільського населення мінімізують їхню 
спроможність оплачувати комерційні дорадчі послуги. Встановлено, що фінансові та 
організаційні труднощі мають значний негативний вплив на психологічні аспекти дорадчої 
діяльності. Дорадники заявляють про відсутність віри у  власні сили. Результати 
дослідження дозволяють стверджувати, що формування стабільних, простих і зрозумілих 
правил державного фінансування дорадчої діяльності на тривалу перспективу та безумовне 
дотримання таких правил державними інституціями сприятиме підвищенню стійкості 
фінансового забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні.

Ключові слова: фінансове забезпечення, дорадча діяльність, державне фінансування 
дорадництва, опитування, сільське господарство, економіка України.

Табл.: 2. Рис.: 4. Літ.: 21.
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