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The changes in Tax Legislation have made essential corrections into the accounting procedures 
: -: accounting treatment at the farm enterprises. The Methodical recommendations on the accounting 
; ::sdures at the farm enterprises № 189 which are in force now, need supplementary work due to the 

::ion o f the Tex Code, R(S)A 30 "Biological assets".
Keywords: farming, financial reporting, simple form o f accounting, a simplified form of 

::-anting, P(C)BU, MS(N)BU.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Скорук О.П., к.е.н., доцент, 
Козак Л.А., студентка, 

Вінницький національний аграрний університет

В даній статті розглядається проблема використання альтернативних джерел енергії в 
-зціональному господарстві, визначаються найбільш перспективні напрямки розвитку 
альтернативної енергетики в Україні та встановлення їх потенціалу і значення для забезпечення 
енергетичної безпеки держави. Нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, 
виробленої з альтернативних джерел, науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної 
енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних досягнень у цій сфері. 
Додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з альтернативних 
джерел.

Ключові слова; альтернативні джерела енергії, енергетична безпека держави, біопаливо, 
сонячна енергетика, вітрова енергетика, енергетичний комплекс, енергетичний дефіцит.

Постановка проблеми: Вирішення глобальних проблем енергетичної безпеки в наші дні 
зумовлює не тільки темпи соціально-економічного розвитку, а і життя людей в майбутньому. В 
зв'язку з обмеженням природних ресурсів Землі на перший план виходить задача максимального 
використання відновлювальних джерел енергії. Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії 
(НВДЕ) в XXI ст, завдяки науково технічному прогресу починають використовуватись на новому 
рівні і в майбутньому можуть забезпечити практично значну частину потреб людства в практично 
невичерпній і екологічно чистій енергії.

Виклад основного матеріалу. На початку XXI ст. в світі простежується тенденція до 
зростання ролі енергетичних ресурсів у розвитку економіки. Це пояснюється, в першу чергу, 
стабільним ростом промислового виробництва та зростанням населення планети, що провокує 
зростання споживання енергетичних ресурсів. Згідно Глобальної моделі розвитку людства «World 
З», розробленої в Массачусецькому Технологічному Університеті, спостерігається безперервний, 
стійкий приріст світового споживання паливно-енергетичних ресурсів у середньому на 1-2% 
щорічно, що в абсолютних величинах становить близько 200 млн. тонн умовного палива. Окрім 
того, згідно цієї моделі, частка країн третього світу в цьому процесі постійно зростає і до 2020 р.
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досягне 70% від загального споживання [1].
Процес здорожчання енергетичних ресурсів на світовому ринку вже зараз завдає шкоди 

економіці України. Це проявляється з одного боку в зростанні ціни на імпортований природний газ, 
а з іншого -  здорожчанням бензину і дизельного палива на внутрішньому ринку [2].

Зважаючи на це, подолання енергетичної залежності нашої держави та створення бази її 
енергетичної безпеки є пріоритетними напрямками розвитку вітчизняної економіки. Вихід із 
несприятливого економічного становища, в якому опинились українська промисловість і сільське 
господарство потребує інноваційного вдосконалення, зорієнтованого на ресурсозберігаючі 
технології, сучасні види енергії та технічні засоби для їх реалізації, використання нетрадиційних і 
відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) [3].
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Рис. 1, Динаміка світового споживання енергії в XX столітті та на початку XXI століття

У 2003 році група українських експертів в галузі альтернативної енергетики розробила 
стратегію розвитку нетрадиційних, відновлюваних і позабалансових джерел енергії як складову 
частину проекту Енергетичної стратегії України до 2050 року. Відповідно до проекту частка 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в загальному споживанні первинних енергоносіїв в 2030 році 
має скласти 17,5% або 35 млн. тонн умовного палива. Із них 7,03 млн. тонн умовного палива або 
20,06 % загально обсягу альтернативних джерел енергії припадає на геотермальну енергетику [4]. 
Більш детальніше наведено на рис.2.

Проблему високої вартості природного газу, що в основному використовується для потреб 
комунального господарства, можна вирішити за рахунок використання інших альтернативних 
джерел енергії зокрема вітрової та сонячної. Ідеї використання енергії сонця і енергії вітру були 
розроблені раніше, ніж інші види альтернативної енергетики, тому людству вдалося накопичити 
значний досвід їх застосування. З розвитком технологій потужності вітрових установок зросли в
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Æwr.2 Частка використання відновлювальних джерел енергії
в Україні 2000-2050рр.

. разів, що дає можливість цим видам енергії конкурувати з традиційними. Головним їх 
- : - ком є сезонність і залежність від кліматичних умов, проте сучасні засоби накопичення 

е:~ 'і  даються змогу частково розв'язати дану проблему [5].

С, т  ч**

Впровадження цих заходів з підвищення енергетичної безпеки держави вимагає створення 
_'ьової державної програми в даному напрямку, та удосконалення законодавства з метою 
творення більш сприятливих умов розвитку альтернативних джерел енергії. Зважаючи на 
"остійний розвиток і збільшення потужності установок з використання альтернативних джерел 
енергії, в разі реалізації цих заходів Україна має можливість отримати значні переваги в 
довгостроковій перспективі [б].

Так для прикладу Європейська комісія представила енергетичну стратегію до 2020 року, 
=<а визначає стратегію пріоритетів на наступні 10 років і пропонує дії, необхідні для поліпшення 
енергозбереження, створення ринку з конкурентними цінами та гарантованими поставками, 
"оискорення розвитку технологій.

Серед визначених Комісією пріоритетів -  енергозбереження, інтеграція інфраструктури 
-:зропейського ринку, визначення єдиної зовнішньої енергетичної політики, розвиток технологій та 
захист прав споживачів. У галузі енергозбереження Єврокомісія пропонує зосередити увагу на двох 
-айбільших споживачах енергоресурсів: транспорті та житловому секторі. А в Україні це питання 
—оїть на 1 місці в зв'язку із значним подорожчанням комунальних послуг. При цьому Єврокомісія 
■ланує запропонувати конкретні фінансові механізми для реконструкції житлового сектору та 
-ооведення енергозберігаючих заходів. В області об'єднання інфраструктури Єврокомісія вважає, що 
з 2015 року жодна країна-член ЄС не повинна залишитися ізольованою. При цьому протягом 
-айближчих 10 років інвестиції в інфраструктуру можуть досягти 1 трлн. євро. Для прискорення
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реалізації інфраструктурних проектів Єврокомісія пропонує спростити процедуру і скоротити час 
видачі дозволів, перейшовши на режим «єдиного вікна». Так як Україна має увійти до Євросоюзу то 
в майбутньому вона повинна буде також дотримуватись даних пріоритетів [7].

Висновки. Враховуючи складне соціально-економічне й геополітичне становище, до 
першочергових і невідкладних завдань забезпечення енергобезпеки України слід віднести такі:

1. Вирішення нагальної проблеми ціноутворення на імпортований газ та транспортний
тариф;

2. Нарощування темпів власного виробництва паливно-енергетичних ресурсів;
3. Вирішення у стратегічній перспективі складної проблеми диверсифікації джерел 

зовнішнього постачання паливно-енергетичних ресурсів (перш за все нафти та природного газу);
4. Зменшення споживання газу до 45-48 млрд м куб. до 2020-2030 рр. за рахунок 

використання альтернативних ресурсів та модернізації галузей, що споживають природний газ.
5. Суттєве підвищення ефективності управління в електроенергетичному секторі, ключовим 

аспектом якого має стати створення нетарифних стимулів для підвищення енергоефективності та 
відсутності монополізації на внутрішньому ринку, на енергоносії.

6. Скорочення частки енергоємних технологічних процесів і виробництв, широке залучення 
потенціалу альтернативних/відновлювальних джерел енергії;

Цілеспрямована і послідовна робота України у вищеназваних напрямках забезпечить її нове 
позиціонування у світі, дозволить реально посісти помітне місце у світовому та європейському 
контексті, а також дасть можливість активно впливати на процеси пов'язані не тільки зі своєю, а й 
зі світовою енергетичною безпекою.
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