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Логоша Р. В., Семчук І. А. Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні
Метою статті є визначення пріоритетів розвитку ринку біопалива в Україні для забезпечення енергетичної безпеки країни та задоволення по-
треби країни в енергетичних ресурсах. Перспективи біоенергетичного сектора економіки у світі визначатимуться, перш за все, оптимізацією 
національних політик у матриці різноаспектних критеріїв. Місце української моделі з високою ймовірністю визначатиметься, з одного боку, роз-
витком внутрішнього ринку, з іншого – виробництвом сировини для світових ринків біопалива. Разом із цим даний ринок і виробництво в Україні 
залишається лише потенційно перспективною моделлю, що потребує наукового обґрунтування своєї ефективності. У результаті дослідження 
встановлено, що біоенергетична галузь має серйозні обмеження та проблеми економічної природи, які потребують наукового обґрунтування. 
Проаналізувавши обмеження та перспективи розвитку галузі в Україні на рівні сільськогосподарських підприємств, які б могли розгорнути ви-
робництво біопалива, слід наголосити, що: 1) на даний час в Україні по суті відсутній ринок біопалива: немає істотного виробництва, звідси 
пропозиція і досі залишається несформованою; відсутні агенти (фірми, підприємства) ринку, що формували б усталений попит; не розроблено 
необхідних норм, інститутів, механізмів репрезентативного ринку; 2) відсутній успішний досвід подібного бізнесу як в Україні загалом, так і на 
сільськогосподарських підприємствах зокрема. Звідси, а також з огляду на вищерозглянуті аспекти, привабливість даного бізнесу, у тому числі 
інвестиційна, потребує підтвердження. Підприємства цієї групи зіштовхнуться з проблемами фінансування, а також технічного та техноло-
гічного забезпечення. Отже, потрібне особливе ретельне економічне обґрунтування моделі ефективності ринку та бізнес-процесів; 3) через 
зазначені причини різко актуалізується завдання наукового обґрунтування моделі ефективного менеджменту даного бізнесу.
Ключові слова: біопаливо, біоенергетика, біодизель, ринок біопалив, маркетингова політика, маркетинг взаємодії.
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Lohosha R. V., Semchuk I. A. The Socioeconomic Bases of Biofuels Production Business at the Organizational Level
The article is aimed at defining the priorities for the development of the biofuel market in Ukraine to ensure the energy security of the country and satisfy the 
country’s energy needs. Prospects for the bioenergy sector of the economy in the world will be determined primarily by the optimization of national policies 
in the matrix of multifarious criteria. The place of the Ukrainian model is highly likely to be determined, on the one hand, by the development of the national 
market, on the other hand, by the production of raw materials for world biofuel markets. At the same time, this market and production in Ukraine remains only 
a potentially promising model that requires a scientific substantiation for its efficiency. As a result of the study, it is specified that the bioenergy industry has 
serious limitations and problems of economic nature that require scientific substantiation. After analyzing the limitations and prospects of the industry develop-
ment in Ukraine at the level of agricultural enterprises that could deploy biofuel production, it should be emphasized that: 1) there is currently no biofuel market 
in Ukraine: there is no significant production, hence the proposal still remains unformed; there are no agents (firms, enterprises) of the market that would form 
the established demand; the necessary norms, institutions, mechanisms of the representative market have not been developed; 2) there is no successful experi-
ence of such a business both in Ukraine in general and in agricultural enterprises in particular. From here, as well as taking into account the above-mentioned 
aspects, the attractiveness of this business, including investment, needs to be justified. Enterprises of this group will face funding problems, as well as technical 
and technological support problems. Therefore, special careful economic substantiation of the market efficiency model and business processes is required; 3) 
because of these reasons, the task of scientific substantiation of the model of efficient management of this business becomes highly topical.
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Виробництво біопалив – відносно новий бізнес 
зі значними соціально-економічними й еколо-
гічними перспективами. Тренд розвитку галузі 

та відповідного ринку характеризується значним тех-
нологічним удосконаленням і високим рівнем про-
текціонізму. Перспективи цього сектора економіки у 
світі визначатимуться, перш за все, оптимізацією на-
ціональних політик у матриці різноаспектних крите-
ріїв. Місце української моделі з високою ймовірністю 
ефективності визначатиметься, з одного боку, розви-
тком внутрішнього ринку, з іншого – виробництвом 
сировини для світових ринків біопалива. Разом із 
цим даний ринок і виробництво в Україні залишаєть-
ся лише потенційно перспективною моделлю, що по-
требує наукового обґрунтування своєї ефективності. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики 
виробництва та споживання біопалив в Україні здій-
снено О. Боднаром, В. Воробей, Ю. Гальчинською,  
Г. Гелетухою, І. Гончарук, Н. Гудз, К. Зулаф, Т. Єм-
чик, О. Захарчуком, Г. Калетніком, І. Кириленком,  
В. Крамарем, Н. Пришляк, М. Роїком, Д. Токарчук,  
О. Ходаківською, О. Шпикуляком, О. Шпичаком та ін. 
Водночас дослідження проблем, пов’язаних із вироб-
ництвом біопалив, зберігають високу актуальність і 
потребують розвитку насамперед у контексті вивчен-
ня детермінантних чинників маркетингового серед-
овища даного бізнесу та ринку.

Мета статті – визначення пріоритетів розвитку 
ринку біопалива в Україні для забезпечення енерге-
тичної безпеки країни та задоволення потреби країни 
енергетичними ресурсами.

Сценарій сталого розвитку (ССР) Міжнарод-
ної Енергетичної Агенції (МЕА) окреслює важливу 
трансформацію глобальної енергетичної системи, 
показуючи, як світ може змінити курс на реаліза-
цію трьох основних цілей сталого розвитку (ЦСР), 
пов’язаних з енергетикою: забезпечення загального 
доступу до енергії; зменшення наслідків забруднення 
атмосферного повітря; подолання змін клімату [1; 2]. 
Стратегічний сценарій сталого розвитку формулює 
прагматичне бачення того, як саме глобальний енер-
гетичний сектор може розвиватися для досягнення 
цілей у сфері енергетики. У Світовому Економічному 
огляді (World Economic Outlook – WEO-2019) вперше 
дістав подальшого розширення сценарій сталого роз-
витку до 2050 р. [3].

Виробництво та використання енергії є най-
більшим джерелом викидів парникових газів у світі, 
тобто енергетичний сектор має вирішальне значення 
для досягнення цієї мети [4]. У WEO підкреслюється 
те, що існують об’єктивні причини обмежити залеж-
ність від технологій ранніх стадій, для яких майбутні 
темпи розгортання вкрай невизначені, – саме тому 
ССР підкреслює важливість заходів щодо зменшення 
викидів. Зважаючи на занепокоєння навколо техно-
логій із негативними викидами, можна було б побуду-
вати сценарій, який виходить за рамки ССР і забезпе-

чує 50% вірогідність обмеження зростання середньої 
глобальної температури до 1,5 °C, не покладаючись 
на чисті негативні викиди. Для досягнення такої цілі 
потрібно досягти нульової емісії в усьому світі при-
близно до 2050 р.

Розвиток кризових явищ в енергетиці, зміни 
клімату та зростання викидів вуглекислого газу від 
використання викопного палива викликає велике за-
непокоєння світової спільноти та спонукає до пошуку 
енергоносіїв із низьким вмістом вуглецю. Біопаливо 
все більше досліджується як успішне альтернативне 
джерело енергії та визначається як ключовий еле-
мент майбутнього енергетичного ринку, що може зі-
грати життєво важливу роль у збереженні енергетич-
ної безпеки [1; 5].

Усунення викидів в енергетичному секторі на рів-
ні ССР 2050 р. не означає просте збільшення кількості 
змін в енергетичній системі. Додаткові зміни, зокрема, 
пов’язані з темпами технологічних змін, обмеженням 
інфраструктури, соціальним сприйняттям і зміною по-
ведінки, заміною основних фондів – усі ці фактори по-
винні мати належне економічне обґрунтування.

Активні зусилля щодо електрифікації (з підклю-
ченням до мережі та без) і використання обладнання 
для чистого приготування їжі означає, що кількість 
людей, які залишаться без доступу до сучасної енергії 
до 2030 р., знизиться до нуля. Перехід до низькову-
глецевої економіки приводить до утворення більш 
ефективної енергетичної системи, яка менше зале-
жить від спалювання викопного палива, і це відіграє 
провідну роль у покращенні якості повітря, зменшен-
ні забруднення.

ССР вимагає збільшення загального обсягу ін-
вестицій в енергетичну сферу приблизно на 25% за 
період до 2050 р. Ці додаткові інвестиційні витрати 
частково врівноважуються зменшенням витрат на 
пальне. Відбувається суттєва зміна у структурі капі-
тальних витрат з переходом від використання викоп-
ного палива до використання відновлюваних джерел 
енергії та інших джерел енергії з низьким вмістом 
вуглецю, а також до електроенергії (рис. 1).

 

Найбільше зростання інвестицій у постачання 
енергії відбувається за рахунок відновлюва-
них джерел енергії, що в середньому вдвічі 

перевищує сьогоднішній рівень у період між 2019 і 
2050 рр. Такий стан підтримується додатковими ви-
тратами на електромережі й акумуляторні батареї, 
що здійснюються для забезпечення надійності елек-
тропостачання.

Важливі зміни в структурі енерговитрат спри-
чинюються також з боку попиту та прагнення до 
використання потенціалу енергоефективності. Це 
означає зростання витрат на більш ефективні будівлі, 
промислові процеси та транспорт, а також на ство-
рення нової інфраструктури, що покликана забезпе-
чити попит (рис. 2 а, б).
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Нафта Природний газ Вугілля Біопаливо

Рис. 1. Інвестиції в енергетику за різними видами палива відповідно до Сценарію Сталого Розвитку, 2014–2050 рр. 
(у трлн дол. США станом на 2018 р.)

Джерело: складено за даними [5].

Інвестиції, необхідні для досягнення універ-
сального доступу до енергії, становлять близько  
45 млрд дол. США на рік у період із 2019 по 2030 рр., 
більша частка з яких забезпечує доступ до електро-
енергії. Це становить менше 2% від загальних що-
річних інвестицій у сектор енергетики відповідно до 
Сценарію Сталого Розвитку ООН.

Біопаливо виробляється з використанням ши-
рокого переліку різноманітних ресурсів [6]. Ви-
користання таких ресурсів останніми роками 

переважно зростало, сприяючи формуванню нових 
підкомплексів сільського господарства, що постійно 
шукають нові технології та сировину [7]. Маючи по-
над десятиліття досвіду виробництва комерційного 
масштабу, у галузі біопалива розроблено, у числі ін-
ших, і власні підходи до формування маркетингової 
політики, у т. ч. до її вдосконалення, було встанов-
лено чіткі цілі сталого розвитку галузі [8]. Зростаю-
ча стурбованість енергетичною безпекою та зміною 
клімату, спричиненою викидами парникових газів від 
споживання викопного палива, спонукали багатьох 
дослідників до участі в розробці джерел відновлюва-
ної енергії. Біопаливо, отримане з біомаси, може гра-
ти вирішальну роль у цьому контексті [9, с. 11].

Біопаливо – це біологічно чисте паливо, що 
утворюється в результаті хімічного або мікробіоло-
гічного впливу на вуглевмісну органічну сировину 
рослинного та тваринного походження (біомаси, 
олій, жирів) [10, с. 47].

Основні види біопалива [10, с. 47].
 рідкі біопалива: біоетанол, біобутанол і біоди-

зель;
	тверді біопалива: паливні брекети, пелети та 

гранули;
	газоподібні біопалива: біогаз.

Біопаливо також можна класифікувати за тех-
нологією його виробництва. Рідке біопаливо першого 
покоління можна отримати з ряду харчової сільсько-
господарської сировини (крохмалевмісної, цукро-
вмісної сировини, тваринних жирів і рослинних олій).

Біопаливо другого покоління виробляється з 
нехарчових сільськогосподарських культур. Його 
отримують із залишків сільськогосподарських, лісо-
вих культур, з промислових відходів і непродоволь-
чих енергетичних культур. 

Біопаливо третього покоління виробляється з 
водоростей. Воно, як і біопаливо другого покоління, 
не виготовляється з харчової сільськогосподарської 
сировини, а отримане паливо не відрізняється від на-
фтового еквіваленту [11, р. 32–42].

Науковцями ВНАУ та ННЦ «ІАЕ» – Г. Калетні-
ком, І. Гончарук, Т. Ємчик, І. Кириленком, В. Месель-
Веселяком, Д. Токарчук, Н. Пришляк та ін. [12–18] – 
наголошено на тому, що сформована до останнього 
часу модель галузі передбачала орієнтування на спо-
живання біопалива переважно на внутрішніх рин-
ках. Однак очікується, що торгівля біопаливом буде 
швидко розвиватись, оскільки багато країн не мають 
відповідного внутрішнього потенціалу. Одним із клю-
чових висновків є те, що урядам необхідно створю-
вати умови для зростання виробництва та розвитку 
торгівлі в цій сфері. Також Г. Калетніком підкреслено 
[19, с. 169–176], що динамічне виробництво біопа-
лив потребує створення ринку енергетичних культур 
(сировини для його виробництва), а також особли-
вого використання сільськогосподарських угідь, за 
умови стабільності рівня виробництва продовольчої 
сільськогосподарської продукції. У [20, с. 7–17] об-
ґрунтовано потенційні можливості виробництва біо-
дизеля в Україні та доведено вищу ефективність ви-
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Відновлювана енергія Мережі Батареї

а) інвестиції в енергетику за видами енергії відповідно до ССР, 
2014–2050 рр. (у трлн дол. США станом на 2018 р.)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Відновлювана енергія Ефективність Інше

б) інвестиції в енергетику за кінцевим споживанням відповідно до ССР, 
2014–2050 рр. (у трлн дол. США станом на 2018 р.)

Рис. 2. Інвестиції в енергетику відповідно до ССР, 2014–2050 рр.
Джерело: складено за даними [5].

робництва готового біоенергетичного продукту для 
споживання порівняно з масовим експортуванням 
сировини. У дослідженнях К. Зулаф, Н. Пришляк та 
ін. зазначено [21, р. 83–90], що в умовах визначення 
цілей сталого розвитку для України та зобов’язання 
забезпечити 11,5% виробництва енергії на основі біо-

маси до 2035 р. зміна курсу України з експорту сиро-
вини до виробництва біопалива дозволить залучити 
землю, яка наразі не обробляється, до виробництва 
та збільшити врожайність. Також автором Д. Токар-
чук обґрунтовано [22, с. 39–49] економічні вигоди від 
використання біопалива, що включають енергетичну 
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автономію, відмову від закупівлі мінеральних до-
брив, додатковий прибуток, екологічний ефект тощо.

Глобалізація та розвиток міжнародних ринків, а 
також зростаючі класи із середнім і високим рівнем 
доходів у багатьох країнах, що розвиваються, нада-
ють можливість виробникам працювати на нових 
національних і міжнародних ринках. Це означає, що 
виробники повинні здійснювати кращий контроль 
виробництва, торгівлі та розподілу для забезпечення 
відповідного рівня якості та доданої вартості своєї 
продукції. Окрім того, виробники повинні пристосо-
вуватися до суворих стандартів якості та безпеки на 
нових ринках [23, р. 147–176]. Це обумовлює необхід-
ність дослідження теорії ланцюга створення вартості 
при формуванні моделі маркетингу у сфері сільсько-
го господарства як способу обґрунтування взаємодії 
підприємств.

Дану тему широко досліджують й інші українські 
вчені. Зокрема, Г. Гелетуха та В. Крамар [24, с. 189] роз-
глядають проблемні аспекти, що супроводжують ви-
робництво та споживання окремих видів біопалива: 
фізико-хімічні властивості, особливості виробництва 
та використання, починаючи з етапів збирання сиро-
вини, зовнішніх чинників, таких як світовий попит, 
рентабельність виробництва тощо. У даному дослі-
дженні виділено проблеми у сфері логістики, доступ-
ності ресурсів, забезпечення інвестиційної привабли-
вості, дослідження тенденцій розвитку ринку тощо. 
Ю. Тормосов та ін. у своєму дослідженні [25, с. 79] роз-
кривають технічні, правові, організаційні, екологічні, 
фінансово-економічні та соціальні аспекти заміщення 
невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у кому-
нальній теплоенергетиці. У роботі, зокрема, розгля-
даються актуальні питання створення ресурсно-логіс-
тичної інфраструктури проєктів із використанням біо-
палива в системах централізованого теплопостачання. 
В. Воробей та Н. Гудз визначають [26] ключові фактори 
для використання лісової біомаси для біоенергетич-
них потреб, серед яких переважає наявність доступу 
до ресурсів для учасників ринку, акцентуючи увагу на 
критичних недоліках діючої моделі.

В умовах зростаючої кількості змін і підвищен-
ня рівня складності ринкового середовища в 
процесі розвитку ринку біопалива нагальни-

ми стають питання забезпечення відповідності вну-
трішнього та зовнішнього середовища підприємства. 
Особливої уваги в даному контексті вимагають сіль-
ськогосподарські підприємства як суб’єкти однієї із 
провідних галузей національного господарства, що є 
джерелом сировини та готової продукції в секторі біо-
палива. Нині важливим теоретико-методологічним 
завданнями є вирішення питань щодо обґрунтування 
шляхів формування маркетингової політики сільсько-
господарських підприємств з виробництва біопалива.

Світове виробництво біопалива зростало при-
близно з 25 млн галонів на початку 2000-х рр. і при-

близно на 7% щорічно до останнього часу. За прогно-
зованою наявністю сировини очікується до 2022 р.  
забезпечення близько 10% світового ринку біоди-
зельного пального для транспорту. Економічний 
вплив галузі, як очікується, буде зростати в умовах 
збільшення виробництва біопалива. Водночас відчут-
нішим буде ефект створення нових робочих місць у 
різних секторах економіки [5].

На світовому ринку має місце міжнародний 
попит на біопаливо, а саме: біодизельне па-
ливо. Декілька розвинених країн прийняли 

рішення про змішування біодизеля з дизелем нафто-
вого походження. У 2003 р. Європейський Союз при-
йняв рішення про досягнення 5,75% вмісту біодизеля 
в нафтовому дизельному паливі [27], а декілька кра-
їн-членів ЄС збільшили вміст біодомішок [28]. У ре-
зультаті попит як на сировину, так і на виробництво 
біодизеля має міжнародний характер. Причиною екс-
порту сировини або олії в деяких випадках є те, що 
можливості переробки сировини на внутрішньому 
ринку обмежені. В інших випадках причиною експор-
ту сировини або олії замість очищеного біодизелю є 
те, що зв’язок, співпраця та комунікація в ланцюгу 
створення вартості біодизеля, наприклад між зби-
ранням сировини та екстракційним виробництвом, є 
слабким або відсутній взагалі.

У результаті розвитку ринку біопалива зміни 
призводять до того, що бізнес-середовище характе-
ризується безпрецедентним рівнем різноманітності, 
багатством знань і турбулентністю [29, р. 38–48]. Ви-
никає необхідність модифікування виробничих сис-
тем і моделей на основі нових технологій. Технологіч-
ний розвиток перетворив світ на ринок без кордонів. 
Отже, він створив глобальну конкуренцію, для участі 
в якій необхідна чітка та комплексна маркетингова 
політика взаємодії суб’єктів у ланцюгах створення 
вартості та постачання [30, с. 40–49]. Значна кіль-
кість різноманітних методів маркетингового аналізу, 
з одного боку, надає можливість для розробки стра-
тегічних ринкових альтернатив, а з іншого – вимагає 
дослідження та систематизації підходів до їх застосу-
вання під час розробки моделі маркетингу взаємодії 
сільськогосподарських підприємств з урахуванням 
сучасних вимог ринку та викликів ринкового середо-
вища. Маркетинг для даних об’єктів – це комплексна 
система організації виробництва та збуту сировини 
та біопалива, що ґрунтується на вивченні споживчого 
попиту та способів реалізації наявних можливостей.

Незалежно від різниці у виробничій собівар-
тості біопалива, на яку впливають сировина, конвер-
сійний процес, масштаби виробництва та регіон, має 
місце загальна тенденція – біопаливо першого поко-
ління має значно нижчі капітальні витрати порівня-
но з біопаливом другого покоління. Однак вартість 
сировини для виробництва біопалива першого по-
коління становить 60–90% від загальної собівартос-
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ті виробництва. У стратегічній перспективі вартість 
сировини буде складати до 30–45% від загальних ви-
робничих витрат під час виробництва біопалива з ліг-
ніно-целюлозної біомаси. Друге покоління біопалива 
стане більш конкурентоспроможним, оскільки високі 
капітальні витрати зменшаться з розвитком віднос-
но нових технологій конверсії. Водночас ціна викоп-
ної нафти також впливає на галузь, адже якщо ціна 
на нафту стане нижчою 80 дол. США за барель, то це 
зробить біопаливо другого покоління неконкуренто-
спроможним порівняно з ринком викопного палива 
на наступні 30 років. 

Складність визначення цілей формування мар-
кетингової політики сільськогосподарських 
підприємств з виробництва біопалива обу-

мовлює необхідність здійснення маркетингового до-
слідження потенціалу, обізнаності та сучасного стану 
використання відходів сільського господарства для 
забезпечення енергетичної автономії аграрних під-
приємств. Таке дослідження дозволить оцінити пер-
спективи біоенергетики в Україні та надати розвитку 
концепції потенціалу виробництва та використання 
біопалива в Україні.

Для виробництва енергії із сільськогосподар-
ської сировини, для її ефективного використання 
необхідними є також дослідження наявності, вар-
тості, якості, ефективності переробки, вартості тран-
спортування та ефективності логістичної системи. 
Труднощі, пов’язані зі здійсненням таких досліджень, 
викликають високу вартість управління ланцюгом 
поставок сировини. Підходом, який може бути вико-
ристаний для зниження витрат енергії, виробленої з 
сільськогосподарської сировини, підвищення її кон-
курентоспроможності, є покращення ланцюга поста-
чання й оптимізація його дизайну із встановленням 
основних видів діяльності в ланцюгах постачання, 
класифікацією останніх досліджень у контексті лан-
цюгів постачання сировини на основі різних критері-
їв і критичним оглядом сучасних досліджень із про-
понуванням можливих нових напрямків розвитку 
[31, р. 4927–4938; 32, с. 45–54].

Основні ризики та невизначеності щодо май-
бутніх подій у галузі біопалива, як стверджується в 
[5], пов’язані з політичним середовищем. Прогноз 
МЕА передбачає, що більшість видів виробленого 
біопалива буде виготовлятися із сільськогосподар-
ської сировини. Однак останні політичні анонси ви-
даються сприятливими для розвитку ринку біопалив 
з урахуванням потенційного внеску відновлюваних 
видів палива в пом’якшення викидів парникових га-
зів у транспортному секторі (наприклад, у ЄС, Брази-
лії чи Канаді). Поки не зовсім ясно, чи означатимуть 
ці анонси більші обсяги інвестицій у дослідження та 
розробки для передових видів біопалива, що виро-
бляється з лігніно-целюлозної біомаси, відходів або 
непродовольчих ресурсів. Однак до середини про-

гнозованого періоду не можна очікувати істотного 
збільшення обсягів виробництва сучасних видів біо-
палив, враховуючи необхідні інвестиції у виробничі 
потужності.

Використання SWOT-аналізу для оцінювання 
ринку біопалив в Україні може бути, на нашу думку, 
представлено такими висновками (табл. 1).

Сильні сторони. 
1. Ефективність біоенергетичного сектора. 

Тенденції розвитку вітчизняного біоенергетичного 
ринку сформовані сприятливими природно-кліма-
тичними умовами вирощування сільськогосподар-
ської біомаси, ефективним функціонуванням біога-
зових комплексів, низькою вартістю альтернативних 
джерел енергії, відносно низьким рівнем конкуренції 
в галузі біоенергетики та високим попитом на еколо-
гічні види палива.

2. Енергетична безпека. International Energy 
Outlook 2019 передбачає більш ніж 100% зростання 
споживання енергії в країнах, що не є членами OECD, 
між 2019 і 2050 рр., де значне економічне зростання 
приводить до зростання попиту на енергію [33]. Ві-
тчизняний ринок біопалив формує енергетичну без-
пеку за рахунок великого потенціалу біомаси та запа-
сів невикористаних земель, які придатні для вирощу-
вання енергетичних культур. 

Виробництво біодизеля поступово задовольняє 
зростаючу потребу в енергетичній безпеці, оскільки 
біодизель є відновлюваним, його можуть виробляти 
багато країн, а кількість виробленого біодизеля зрос-
тає в усьому світі.

3. Захист навколишнього середовища. Вирощу-
вання біоенергетичних культур характеризується ви-
соким потенціалом малопродуктивних земель, при-
датних для вирощування біосировини та збереження 
екології навколишнього середовища внаслідок від-
сутності шкідливих викидів.

Світові викиди CO2, пов’язані з енергетикою, 
зростатимуть із середньою швидкістю 0,6% на рік у 
період з 2018 по 2050 рр. проти середніх темпів зрос-
тання 1,8% на рік з 1990 по 2018 рр. Тому викорис-
тання біодизельного палива несе багато переваг для 
довкілля, враховуючи його відновлюваність, неток-
сичність і низькі викиди. 

4. Створення робочих місць. Згідно з даними 
Світового Банку, галузь біопалива вимагає приблиз-
но в 100 разів більше робітників на одиницю виро-
бленої енергії, ніж виробництво викопного палива. 
Зростання виробництва біопалива у світі, зокрема й 
в Україні, підштовхнуло зростання кількості робочих 
місць у галузі біопалива на 6%, або на 2,1 млн робо-
чих місць. У 2018 р. в галузі біопалива було зайнято 
11 млн працівників по всьому світу [35]. Вакансії мо-
жуть виникати на кожному етапі ланцюга створення 
вартості біопалива. У ланцюзі постачання біопали-
ва необхідним є транспортування, зберігання тощо.  
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Таблиця 1

SWOT-аналіз ринку біопалив в Україні

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

Ефективність біоенергетики:  
– сприятливі природно-кліматичні умови для вирощуван-
ня сільськогосподарської біомаси;  
– побудова й ефективне функціонування біогазових комп-
лексів;  
– відносно низька вартість альтернативних джерел енергії;  
– позитивна динаміка розвитку сектора біоенергетики;  
– невисокий рівень конкуренції в галузі;  
– високий попит на екологічні види палива.  
Енергетична безпека:  
– великий потенціал біомаси сільськогосподарських під-
приємствах;  
– велика кількість сільськогосподарських відходів при ви-
рощуванні продукції рослинництва та тваринництва;  
– наявність великої кількості деревини.  
Захист навколишнього середовища:  
– високий потенціал малопродуктивних земель для виро-
щування енергетичних культур;  
– захист і забезпечення відтворення ґрунтів;   
– збереження екології навколишнього середовища вна-
слідок відсутності шкідливих викидів.  
Створення робочих місць:  
– підвищення зайнятості та розвитку сільських територій; 
– зростання рівня заробітної плати та добробуту населення

Локальні наслідки:  
– низьке внутрішнє споживання продуктів біоенергетики;  
– сезонний дефіцит постачання сировини для виробни-
цтва біомаси;  
– складність технологій виробництва біопалив.  
Стандартизація:  
– відсутність затверджених методик перевірки якості по-
ставленого біопалива;  
– високі вимоги до виробництва різних видів біопалив. 
Ринкова інфраструктура:  
– недосконале інституційне забезпечення;  
– нестабільні поставки та відсутність довгострокових 
контрактів на постачання сировини для виробництва біо-
маси;  
– недостатня кількість фінансових ресурсів і капіталовкла-
день;  
– висока вартість логістичних операцій;  
– недосконала інфраструктура зберігання та переробки 
сільськогосподарської сировини на біомасу.  
Державне регулювання:  
– низький рівень державної підтримки розвитку сільсько-
го господарства;  
– незадовільний фінансовий стан аграрних підприємств 
як суб’єктів ринку біопалив;  
– значний обсяг експорту біосировини (деревина, ріпак, 
насіння соняшнику, сої);   
– низький рівень державної підтримки НДДКР у галузі біо-
енергетики

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

Потреба в поновлюваних джерелах енергії:  
– високий рівень попиту на біоенергетику на зовнішньому 
ринку;  
– диверсифікація виробництва в сільському господарстві 
та диверсифікація шляхів постачання біопалива;  
– сертифікація біопалив відповідно до вимог ЄС;  
– вихід на внутрішні та міжнародні експортні ринки серти-
фікованої біоенергетичної продукції. 
Забезпечення захисту навколишнього середовища: 
– упровадження сучасних інтенсивних технологій ви-
рощування сільськогосподарських культур і розведення 
тварин;   
– впровадження безвідходного виробництва;  
– економія природних енергетичних ресурсів і природно-
го газу.  
Заохочувальна політика:  
– державна підтримка розвитку товаровиробників біо-
енергетичної продукції;  
– створення різного роду об’єднань (енергокооперативів, 
спільних підприємств тощо);  
– кредитні лінії, технічна допомога та експериментальні 
схеми, що фінансовані міжнародними фінансовими орга-
нізаціями;  
– передача досвіду в галузі управління біомасою та необ-
хідних знань з організації ланцюжка доданої вартості;  
– зростання інвестиційної привабливості аграрного секто-
ра економіки;  
– зменшення міграцій сільського населення та поліпшен-
ня добробуту громадян

Ризики та відсутність ефективного економічного 
стимулювання виробництва біопалив:  
– зниження рівня продовольчої безпеки при переробці 
значного обсягу сільськогосподарської сировини на різні 
види біопалив;  
– ризики, що властиві аграрному бізнесу (погані погодні 
умови, неврожай сільськогосподарських культур);  
– нестабільна політична й економічна ситуація в Україні;  
– зростаюча конкуренція на міжнародному ринку твердо-
го біопалива;  
– неспроможність аграрних підприємств упроваджувати 
інноваційні технології через нестачу фінансових ресурсів;  
– уповільнення темпу зростання ринку через зниження 
рівня життя населення;  
– недостатня поінформованість населення про переваги 
біопалива та його вплив на екологічну складову.  
Конкуренція з іншими джерелами енергії:  
– значне політичне та економічне лобі в газовій, нафтовій і 
вугільній промисловості;  
– проблеми зі збутом електроенергії з біомаси на ринку 
електроенергії;   
– нестабільна якість біопалива.  
Недосконале державне регулювання ринку біопалив: – 
недосконале та неефективне державне регулювання  
виробництва та споживання біопалив;  
– субсидування державою цін на газ і теплову енергію для 
населення

Джерело: узагальнено та доповнено на основі [34].
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В енергетичному секторі робочі місця пов’язані з 
установкою, експлуатацією, періодичним обслугову-
ванням обладнання тощо. 

Слабкі сторони. 
1. Локальні наслідки від вирощування сирови-

ни для виробництва біопалива характеризують низь-
ке внутрішнє споживання продуктів біоенергетики, 
що визначається сезонним дефіцитом постачання 
сировини для виробництва біомаси. Так, Торлей П. 
і Гілберт П. (P. Thornley, P. Gilbert) наголошують на 
тому, що вирощування сої для виробництва біоди-
зеля може мати значно гірші екологічні показники, 
ніж еквівалент мінерального дизеля: підкислення, 
евтрофікація, токсичність для людини, прісноводна 
екотоксичність, фотохімічне окислення [36, р. 38–49]. 
Ці показники щодо різних видів впливу чітко пока-
зують екологічні компроміси, пов’язані зі заміною 
біодизеля традиційним дизельним паливом. Важливо 
врівноважувати ризики виробництва біопалива. Це 
особливо викликає занепокоєння щодо місця безпо-
середнього впливу на локальному рівні.

Щодо складності технологій виробництва біо-
палива, то вважається, що комплексна процедура 
трансестерифікації є найбільш широко використову-
ваним методом отримання біодизеля [37, р. 679–688]. 
Трансестерифікація може бути каталізована лугом, 
кислотою або ензимами, залежно від навності неба-
жаних сполук (особливо води) і вільних жирних кис-
лот. Найпопулярнішим методом є процес каталізації 
лугом. Процес лужної каталізації – це складний про-
цес, що передбачає використання найбільшої кіль-
кості одиниць обладнання через підключення систе-
ми попередньої обробки з метою зменшення вмісту 
жирних кислот. Процес попередньої обробки склада-
ється з 4 етапів: стадія промивання, центрифугуван-
ня, випаровування й естерифікація.

2. Стандартизація. В Україні характерним є 
відсутність затверджених методик перевірки якості 
виробленого та поставленого біопалива, а можливість 
експортних поставок біопалив характеризується ви-
сокими вимогами до виробництва різних видів біопа-
лив. Так, необхідність очищення зменшує економічну 
перевагу виробництва біодизеля. Якість сировини 
має великий вплив на вироблений біодизель. Різний 
вміст солі, води, час приготування та температура 
суттєво різняться у фізичних властивостях біодизе-
ля [38, р. 683–710]. Отже, не вся сировина може бути 
використана для отримання біодизеля. Необхідний 
серйозний аналіз її характеристик. Наприклад, вміст 
сировини, що містить занадто багато води, ускладнює 
реакцію переестерифікації [39, р. 117–124].

3. Ринкова інфраструктура. В Україні ринок 
біопалив характеризується недосконалим інститу-
ційним забезпеченням, недостатньою кількістю фі-
нансових ресурсів і нерозвиненою інфраструктурою 
зберігання та переробки сільськогосподарської сиро-
вини на біомасу.

4. Державне регулювання. Вітчизянний ринок 
біопалив характеризується низьким рівнем держав-
ної підтримки розвитку сільського господарства, 
недосконалим законодавством і низьким рівнем дер-
жавної підтримки НДДКР в галузі біоенергетики.

Можливості. 
1. Потреба в поновлюваних джерелах енергії. 

Останнім часом, зі зростаючою суспільною обізна-
ністю щодо забруднення навколишнього середови-
ща, екологічної шкоди, дефіциту ресурсів тощо, люди 
приділяють більше уваги всім відновлювальним і 
чистим енергоносіям, що також є гарним шансом для 
використання біодизеля. Країни в усьому світі вже 
вжили заходів щодо сприяння використанню біоди-
зеля. Наприклад, для зменшення викидів парнико-
вих газів Директива з відновлюваної енергії (RED) 
отримала повну підтримку членів ЄС з 2009 р., що пе-
редбачає мінімум 10% використання відновлюваної 
енергії в транспортному секторі до 2020 р. За такої 
умови біодизель складатиме основну її частину. 

2. Забезпечення захисту навколишнього середо-
вища. Подальше впровадження сучасних інтенсив-
них технологій вирощування сільськогосподарських 
культур і розведення тварин дає можливість збіль-
шення обсягів біосировини та впровадження безвід-
ходного виробництва. 

3. Заохочувальна політика. В Україні підвищен-
ня рівня державної підтримка приведе до подальшого 
розвитку товаровиробників біоенергетичної продук-
ції, зростання інвестиційної привабливості аграрного 
сектора економіки та зменшення міграцій сільського 
населення, поліпшення добробуту громадян. Так, 
уряди практично всіх країн випустили багато законів 
і постанов щодо сприяння виробництву біодизельно-
го палива з використанням WCO. 

Загрози. 
1. Ризики та відсутність ефективного еко-

номічного стимулювання виробництва біопалив. 
Зниження рівня продовольчої безпеки визначається 
знач ним обсягом виробництва та переробки сіль-
ськогосподарської сировини на різні види біопалив. 
Так, наприклад, виробництво біодизеля існує три-
валий час, і, як це показано вище, зростає у світі за 
останні 10 років, оскільки енергія, що отримується 
при використанні біодизеля, вважається поновлюва-
ною та безпечною в межах охорони навколишнього 
середо вища, тому з огляду на значне зростання цін на 
сільськогосподарські культури, науковцями вислов-
лювались занепокоєння щодо впливу виробництва 
біопалива на землекористування та ціни на продук-
ти харчування [40, р. 1691–1703]. Що стосується ви-
робництва біодизеля з олійних культур, враховуючи 
потенціал вторинної переробки харчових олій, який 
має можливість зменшити тиск на харчові культури 
для виробництва біопалива, ця сфера має величезний 
обсяг виробництва в усьому світі. 
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Вважається, що висока вартість біодизеля є го-
ловним недоліком його комерціалізації порів-
няно з дизельним паливом, що в 1,5–3 рази до-

рожче викопного дизеля. Вартість сирої олії складає 
понад 70% від загальної вартості [29, р. 38–48]. Ціна 
біодизеля переважно залежить від ціни на сиру олію 
(71–80%) і капітальних витрат (15–16%) [30]. Це ро-
бить економічне стимулювання важливішим у просу-
ванні біодизеля. Уряди зазвичай реалізують субсидію 
як один із економічних стимулів, але реальний ефект 
стимулу залишається невизначеним. Наприклад,  
у Китаї уряд використовує режим інвестиційних суб-
сидій, яка є разовою та надається виробникам біо-
дизеля. Однак, за статистикою, інвестиційні субсидії 
зменшують дохід підприємств біодизеля. Це відбу-
вається тому, що після інвестицій підприємства по-
винні самі нести операційні ризики, особливо коли 
існує серйозний дефіцит у постачанні сировини, що 
робить це недостатнім стимулом [20, с. 7–17]. 

2. Конкуренція з іншими джерелами енергії.  
З огляду на постійне економічне зростання в Украї-
ні та у світі споживання енергії в майбутньому буде 
збільшуватися. Відповідно до Міжнародної енерге-
тичної перспективи EIA 2017 р. споживання енергії у 
світі зростатиме на 28% з 2015 по 2040 рр. Природний 
газ стане найпопулярнішою енергією у споживанні 
викопного палива, а нафта залишатиметься найбіль-
шим джерелом рідкого палива. Тому в майбутньому 
буде багато конкурентів з енергоносіїв, чи то з викоп-
ним паливом, чи то з альтернативною енергією [31,  
р. 4927–4938]. 

3. Недосконале державне регулювання ринку біо-
палив характеризується субсидуванням державою цін 
на газ і теплову енергію для населення, що зумовлює 
низький рівень його розвитку. Так, в Україні ринок 
біодизеля фактично відсутній. Хоча біодизель можна 
використовувати безпосередньо або змішувати з ін-
шими видами палива, ринок його все ще дуже малий. 
Наприклад, Китай, як одна з найбільших країн світу 
з енергоспоживання, переважно покладається на різ-
ні викопні види палива як своє основне споживання 
енергії, приймаючи біодизель як додаткову енергію в 
усіх аспектах. Споживання біодизеля у Китаї в осно-
вному припадає на транспортну галузь (близько 62%), 
виробництво електроенергії (близько 6%), промисло-
ве виробництво (близько 12%) та сільське господар-
ство (близько 8%) [40, с. 1691–1703]. Однак біодизель 
не продається населенню в роздрібній мережі нафти. 
Це означає, що індустріалізація біодизеля є повільною 
та шкідливою для зростання його ринку. 

Як бачимо з табл. 1, сильні сторони включають 
забезпечення продовольчої й енергетичної безпеки. 
Оскільки використання біодизеля приводить до мен-
ших забруднень порівняно з традиційним викопним 
паливом, то це допомагає захистити навколишнє се-
редовище. Також розвиток біодизельної галузі може 
створити додаткові робочі місця. 

До слабких сторін відносять складну проце-
дуру виробництва біодизеля, низький коефіцієнт 
відновлення для окремих видів сировини та високі 
вимоги стандартів до сировини. Можливості вклю-
чають існуючу потребу у відновлювальній енергії та 
запити світової спільноти щодо захисту навколиш-
нього середовища, а також стимулювання уряду для 
розвитку відновлюваних видів енергії. Загрози для 
галузі включають відсутність ефективних економіч-
них стимулів, інших конкуруючих джерел енергії.

Україна визначила пріоритетність розвитку від-
новлюваних джерел енергії (ВДЕ) як ключо-
вої стратегії енергетичної безпеки. За остан-

ні роки в Україні значно покращилася відповідна 
нормативна база. Основна законодавча база щодо 
використання альтернативних джерел енергії сягає 
2003 р., коли було прийнятно Закон України «Про 
альтернативні джерела енергії» [41]. Виробництво 
та споживання біопалива, включаючи транспортний 
сектор, регулюється Законом України «Про альтерна-
тивні види палива» [42] від 2000 р., який було змінено 
у 2014 р. встановленням для транспортного сектора 
норми обов’язкової 7% суміші біоетанолу з 2016 р. 
Наразі ці положення не виконуються. Загалом регу-
ляторне поле ринку складається з 35 актів, 7 з яких 
є неактуальними та не відповідають законодавству. 
Повноваження у сфері контролю за роботою біопа-
ливної галузі значною мірою розділені між різними 
державними органами.

Починаючи з 2010 р. Україна є членом Енергетич-
ної Спілки (Energy Community) і тому зобов’язана спри-
яти створенню єдиного Європейського енергетично-
го ринку та приєднанню до «acquis communautaire».  
У зв’язку із цим у 2014 р. було прийнято Закон Укра-
їни «Про Національний план дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 р.» (№ 902-2014-р від 
01.10.2014 р.), який передбачав, що частка ВДЕ стано-
витиме 11% від валового кінцевого споживання енер-
гії у 2020 р. з обов’язковим 10% цільовим показником 
для транспортного сектору [43]. Однак декілька захо-
дів, пов’язаних з біопаливом, викладених в Директиві 
2009/28/ЄС, ще не впроваджені, зокрема критерії стій-
кості до біопалива. ВДЕ підтримується за допомогою 
«зеленого тарифу», що діє, але пов’язані із цим адміні-
стративні процедури все ще є громіздкими, а викорис-
тання ВДЕ у транспорті уповільнюється через недолі-
ки в нормативно-правовій базі.

Наразі використання біопалива транспортом 
знаходиться на дуже низькому рівні, незважаючи на 
7% обов’язкового змішування. Водночас, маючи зна-
чні потужності спиртової промисловості України, ви-
робництво біоетанолу залишається дуже незначним 
(60–90 мл), а його використання у транспорті є недо-
статнім. Можна констатувати, що сьогодні в Україні 
не існує комерційного виробництва біодизеля.
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Однак, згідно з Національним планом дій з від-
новлюваної енергетики, біоетанол в обсязі 320 млн т 
і біодизель в обсязі 70 млн т мали б бути доступни-
ми на українському ринку у 2020 р. Реально сукупний 
обсяг споживання біопалива транспортним секто-
ром країни у 2017 р. становив 45 тис. т. Відповідний 
план дій передбачає, що існуючий попит може бути 
повністю забезпечений за рахунок вітчизняного ви-
робництва, що є викликом, а також можливістю для 
інвесторів і підприємців у ланцюгу створення відпо-
відної вартості.

Узагальнюючи дані на цей час, для розвитку віт-
чизняної біопаливної галузі необхідна особли-
ва політика протекціонізму, яка включатиме:

 впровадження стимулюючих фінансово-еко-
номічних інструментів;

 скасування або суттєве зниження ставок ак-
цизного податку на біодизель і його суміші та 
моторні палива із вмістом біоетанолу;

 скасування необхідності подання податково-
го векселя для виробників біоетанолу;

 формування гарантованого попиту на мото-
рні біопалива (наприклад, встановлення рин-
кових квот і графіка підвищення частки біо-
палива в загальному обсязі палив) або надан-
ня державної підтримки (субсидій) суб’єктам 
господарювання, що працюють у цій сфері; 

 імплементацію до українського законодавства 
обов’язкових критеріїв сталості розвитку, до-
тримання яких наразі є добровільним, що до-
зволить забезпечити екологічність моторних 
біопалив і скоротити викиди в атмосферу;

 створення системи онлайн-контролю за обі-
гом нафтопродуктів, підкріплену високи-
ми штрафними санкціями за порушення, і 
впровадження інституту незалежного аудиту 
якості моторних палив, що сьогодні фактично 
не контролюються державою;

 завершення процесу гармонізації з відповід-
ними нормами ЄС;

 скасування виключних прав на виробництво 
бензинів із додаванням біоетанолу та/або 
його компонентів, що стримує розвиток кон-
куренції, а також призводить до недоотри-
мання Україною потенційної вигоди від без-
митного експорту біопалива до ЄС у рамках 
відповідних квот.

ВИСНОВКИ
Зазначене вище лежить у площині директивних 

рішень регуляторної природи особливої політики ло-
біювання. Водночас галузь має серйозні обмеження та 
проблеми економічної природи, які потребують науко-
вого обґрунтування. Так, якщо аналізувати обмеження 
та перспективи розвитку галузі в Україні на рівні сіль-

ськогосподарських підприємств, які б розгорнули ви-
робництво біопалив, то слід наголосити, що:

1. В Україні по суті відсутній ринок біопалив: 
відсутнє суттєве виробництво, звідки пропо-
зиція і досі залишається несформованою; від-
сутні агенти (фірми, підприємства) ринку, що 
формували б усталений попит; відсутніми є й 
інші необхідні норми, інститути, механізми 
репрезентативного ринку.

2. Відсутній успішний досвід подібного бізнесу 
як в Україні загалом, так і у сільськогосподар-
ських підприємств зокрема. Звідси, а також 
з огляду на розглянуті вище аспекти, прива-
бливість, у т. ч. інвестиційна, даного бізнесу 
потребує підтвердження. Підприємства цієї 
групи зіштовхнуться з проблемами фінансу-
вання відповідної диверсифікації, а також її 
технічного та технологічного забезпечення. 
Отже, потрібне особливе ретельне економіч-
не обґрунтування моделі ефективності ринку 
та бізнес-процесів.

3. У силу зазначених причин різко актуалізуєть-
ся завдання наукового обґрунтування моделі 
ефективного менеджменту даного бізнесу.    
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