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BIOENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE – ENERGY AND ECONOMIC SECURITY IN
CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
У статті висвітлено ключові питання розвитку біоенергетики в Україні в контексті процесів
євроінтергації. Визначено, що біоенергетика становить близько 60% від усіх відновлюваних у
світі та близько 70% від усіх відновлюваних в Україні джерел енергії. Тому, біоенергетика – це
невід’ємна складова «зеленого» енергетичного переходу усіх країн, зокрема України. У результаті
дослідження встановлено, що роль біоенергетики є особливо важливою, оскільки біомаса та
біопалива можуть заміщувати традиційні палива і енергоносії. Для України біоенергетика є
одним із стратегічних напрямів розвитку, враховуючи високу залежність країни від імпортних
енергоносіїв, у першу чергу, природного газу, а також великий потенціал біомаси, доступної для
виробництва енергії. Проте, варто зазначити, що темпи розвитку біоенергетики в Україні досі
істотно відстають від європейських. У проведеного наукового дослідження представлено
аналітичні дані, що відображають динаміку внеску біопалива та відходів у енергобаланси
окремих країн світу, що і визначає роль біопалива та відходів у загальному постачанні первинної
енергії. Визначено, що розвиток біоенергетики в Україні поряд із вирішенням питань економічної
безпеки та економічної незалежності сприятиме підвищенню екологічної безпеки та зменшенню
негативного впливу на навколишнє природнє середовище. Біоенергетика відіграє важливу роль у
скороченні викидів парникових газів, що є особливо актуальним у зв’язку з проблемою глобального
потепління та зміни клімату. Зміна клімату – це проблема, осторонь якої не може бути жоден. І
нашому поколінню випав шанс трансформувати світову економіку, зробивши її кліматично
нейтральною.

The article highlights the key issues of bioenergy development in Ukraine in the context of European
integration processes. It is determined that bioenergy accounts for about 60% of all renewable energy
sources in the world and about 70% of all renewable energy sources in Ukraine. Therefore, bioenergy is
an integral part of the "green" energy transition of all countries, including Ukraine. The study found that
the role of bioenergy is particularly important, as biomass and biofuels can replace traditional fuels and
energy sources. For Ukraine, bioenergy is one of the strategic directions of development, given the
country's high dependence on imported energy, primarily natural gas, as well as the great potential of
biomass available for energy production. However, it should be noted that the pace of bioenergy
development in Ukraine still lags significantly behind European ones. The research presents analytical
data that reflect the dynamics of the contribution of biofuels and waste to the energy balances of some
countries, which determines the role of biofuels and waste in the overall supply of primary energy. It is
determined that the development of bioenergy in Ukraine, along with addressing economic security and
economic independence, will help increase environmental security and reduce the negative impact on the
environment. The article considers the problems of the regulatory framework for the functioning of
bioenergy in Ukraine, special attention is paid to the methodological support of accounting for biofuel
production. The problematic issues that hinder the development of the biofuel market in Ukraine are
considered and analyzed, and proposals for their solution are proposed. Bioenergy plays an important
role in reducing greenhouse gas emissions, which is especially relevant in the context of global warming
and climate change. Climate change is a problem that no one can ignore. And our generation has a
chance to transform the world economy, making it climate-neutral. Today, domestic agricultural
enterprises operate in an ever-changing environment, which requires fundamentally new approaches to
managing their economic activities. Biofuel production is one of the effective ways to diversify the
activities of agricultural enterprises, as well as a necessary basis for the formation of energy
independence of the agricultural sector.
Ключові слова: біоенергетика; енергетична безпека; енергетична незалежність; екологічна
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Постановка проблеми. Незалежно від рівня економічного і соціального розвитку перед суспільством завжди
стоять глобальні проблеми, які стосуються забезпечення продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави.
Враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв і великий потенціал біомаси, доступної для виробництва
енергії, біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел енергії в Україні. На
жаль, темпи розвитку біоенергетики в Україні досі істотно відстають від європейських. На сьогоднішній день частка
біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні становить 1,78%. Щорічно в Україні для виробництва енергії
використовується близько 2 млн. т у. п./рік біомаси різних видів. На деревину припадає найвищий відсоток використання
економічно доцільного потенціалу – 80%, тоді як для інших видів біомаси цей показник значно нижчий нижче.
У 2020 році Україна сплатила 7,5 млрд доларів США за імпорт нафтопродуктів, газу та вугілля. З них лише за газ –
близько 2 млрд доларів США. Це величезні суми коштів, які могли б залишитися в нашій державі завдяки використанню
біоенергетики. Максимальний потенціал заміщення газу за рахунок біоенергетики становить 37 млрд куб. м у рік. Лише
половини цього потенціалу достатньо, щоб відмовитися від імпорту газу, що склав 16 млрд куб. м минулого року.
Аналіз попередніх досліджень. Базові принципи процесів, які формують біоенергетику, розкриті у
фундаментальних працях таких видатних науковців, як Ф. Кене [26], Ю. Майєр [32], Дж. П. Джоуль [38], Г. фон Гельмгольц
[12], М. Ломоносов [30] та інші. У сучасній науковій літературі проблемам розвитку виробництва біопалива в Україні та
світі, визначення економічної ефективності виробництва біопалив досить широко висвітлені у працях видатних дослідників
– Г. Гелетухи [14], Г. Калетніка [16, 17, 18, 19], С. Лутковської [21], І. Гончарук, [22], Н. Пришляк [16, 17, 18, 19], Д.
Токарчук [23], та інших.
Метою статті є вивчення вітчизняного та світового досвіду розвитку біоенергетики в умовах сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу. За даними Держстату, у структурі виробництва енергії з відновлюваних джерел у
2019 році біоенергетика мала найвагомішу частку – 79,3%. Так, обсяг «загального постачання первинної енергії з біопалива
та відходів» становив 3 362 тис. тонн н. е., що еквівалентно заміщенню 4,2 млрд. куб. м на рік природного газу (понад 13%
загального споживання природного газу в Україні).
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»
(таблиця 1).

Таблиця 1.
Показники дорожньої карти розвитку біоенергетики до 2050 року
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8,90

1,52

2,52

16 900

0,25

14,31

3,73

6,06

31 400

9,11

0,39

21,35

7,07

11,44

54 300

12,01

12,62

0,50

30,37

10,78

17,43

86 200

3 609

15,13

15,77

0,67

38,66

14,15

22,85

115 400

45 351

4 299

17,64

17,98

0,96

45,79

16,94

27,38

139 000

49 655

52 30

20,28

19,92

1,23

54,40

19,70

31,81

162 700

МВтт

МВтел

2020

8 206

202

3,77

4,34

0,17

2025

12 276

844

5,83

6,35

2030

19 087

1 846

8,57

2035

30 237

2 804

2040

39 338

2045
2050

Джерело: сформовано автором на основі джерела [25]
За різними сценаріями прогнозується, що у 2040 році внесок біопалива у загальне постачання первинної
енергії у світі буде складати 16-20 % (у 2020 році було 10 %), аналогічний показник для країн Європейського Союзу
(ЄС) очікується на рівні 20-22 % (у 2020 році було 10 %), для США – 15-17 % (у 2020 році було 11 %); при цьому
внесок біопалива у кінцеве споживання енергії у 2040 році у світі очікується на рівні 16-20 % (у 2020 році було 10 %),
у країнах ЄС – 11-19 % (у 2020 році було 10 %), у США – 8-17 % (у 2020 році було 9 %) в залежності від сценарію
розвитку [1]. На рис. 1 показано зміни з часом внеску біопалива та відходів у енергобаланси окремих країн світу [24].

Рис. 1. Роль біопалива та відходів у загальному постачанні первинної енергії. Частка біопалив та відходів у
загальному постачанні первинної енергії, %
Джерело: удосконалено автором

Рис. 2. Середньорічний темп приросту біоенергетики в Україні
Джерело: сформовано автором на основі джерела [26]
Актуальні дані Державної служби статистики України з Енергетичного балансу України за 2019 рік свідчать,
що частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному постачанні первинної енергії склала 4,9 % (у 2018 році
було 4,6 %). У структурі власного виробництва ВДЕ мали 7,9 %.
На жаль, розвиток сектору біоенергетики України відносно попередніх років уповільнюється. Це
сповільнення, на нашу думку, відбувається через невирішені законодавчі бар'єри, аналіз яких та можливі шляхи їх
подолання наведені нижче (рис. 3).

Бар’єри

Шляхи подолання

Відсутність затвердженої дорожньої
карти розвитку біоенергетики до 2050
року та плану дій до 2025 року.

Розглянути та офіційно затвердити розроблені проєкти
зазначених документів.

Нерозвиненість ринку твердого
біопалива

Запровадити систему електронної торгівлі (СЕТ) твердим
біопаливом за допомогою електронних аукціонів із
забезпеченням якості біопалива в СЕТ

Недостатність державної підтримки
для виробників біомаси і біопалива

Надати державну підтримку компаніям, що вирощують
енергетичні рослини

Відсутність механізмів стимулювання
виробництва і споживання біометану

Увести визначення терміну «біометан».
Запровадити систему гарантій походження біометану.

Затримки або неповна оплата
електроенергії за "зеленим" тарифом

Забезпечити фінансову стабільність «Гарантованого покупця»
та надати право виробникам відновлюваної електроенергії
виходити з балансуючої групи «Гарантованого покупця» та
вільно продавати електроенергію на ринку з можливістю
отримання компенсації (контракти на різницю).

Дискримінаційні умови плати за
небаланс для виробників
електроенергії з біомаси і біогазу у
порівнянні з виробниками
електроенергії з енергії сонця і вітру

Запровадити для виробників електроенергії з біомаси і біогазу
допустиме відхилення фактичних обсягів відпуску
електроенергії від графіка відпуску на рівні, принаймні, 5%
(наразі допустиме відхилення – 0%)

Відсутність аукціонів з державної
підтримки проєктів з виробництва
електроенергії з ВДЕ

Якнайшвидше почати проведення державної підтримки
проєктів з виробництва електроенергії з ВДЕ

Труднощі виробників теплової енергії
з біомаси з підключенням до теплових
мереж ЦТ

Запровадження конкурентного ринку теплової енергії

Недосконалий механізм формування
тарифів на теплову енергію,
вироблену з альтернативних джерел
енергії

Надати виробникам теплової енергії з АДЕ можливість
обирати порядок встановлення тарифу

Необхідність обов'язкової державної
реєстрації дигестату біогазових
установок для використання як
органічного добрива

Зняти вимогу щодо обов'язкової державної реєстрації
дигестату, зазначену в законі "Про пестициди та
агрохімікати". Розробити і затвердити національний стандарт
на дигестат при його використанні як органічного добрива чи
поліпшувача ґрунту

Рис. 3. Бар’єри для розвитку біоенергетики та можливі шляхи їх подолання
Джерело: сформовано автором на основі джерела [25]
Питання щодо збільшення внеску біоенергетики в балансі енергоспоживання України визначаються
наступними документами [7, 8, 9]:
• Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства Decision 2012/04/MC-EnC від 18 жовтня 2012 року
«Decision on the implementation of Directive 2009/28/EC and amending Article 20 of the Energy Community Treaty», згідно
якого Україна зобов’язується збільшити внесок відновлювальних джерел енергії у загальному кінцевому споживанні
енергії до 11 % у 2020 році.
• «Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» затверджений Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р (далі − Національний план дій), в якому підтверджується

збільшення внеску відновлювальних джерел енергії у загальному кінцевому споживанні енергії до 11 % у 2020 році та
наводяться цільові показники щодо розвитку біоенергетики.
• «План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017
роки» затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. В плані вказано, що
відповідальність за виконання статті 337 Угоди щодо «Вжиття заходів, спрямованих на збільшення частки
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України» на вказаний період
покладається на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
Найбільшу загрозу для реалізації планів щодо розвитку біопаливних технологій в Україні нині становлять:
• нестабільне податкове законодавство – фінансові ризики інвестування;
• відсутність достатніх обсягів гарантованих джерел сировини для виробництва біопалива в Україні, які
відповідають критеріям сталого розвитку та ефективності сформульованим в Директиві ЄС 2009/28/EC – ризик
виникнення дефіциту сировини для виготовлення біопалива;
• невпорядкованість у наявних нормативно-правових актах питання землекористування для вирощування
технічних культур призначених для виробництва енергії;
• невпорядкованість у наявних нормативно-правових актах питання щодо підтвердження походження енергії з
відновлюваних джерел;
• висока вартість кредитних коштів в Україні.
Висновки. Біопаливо в Україні сьогодні розглядається як вагома альтернатива традиційному пальному, яке
останнім часом стало надмірно дороговартісним і водночас недоступним для населення. Розвиток біоенергетики дає
можливість розширити діапазон доступних джерел енергії, зміцнити енергетичну безпеку країни, сприяти
енергетичній незалежності держави, покращити стан навколишнього середовища.
ЄС прийняв і затвердив на усіх рівнях Зелену угоду, яка має на меті досягнення кліматичної нейтральності ЄС
до 2050 р. В Україні поки що подібних документів не розроблено, хоча, сподіваємось, це станеться найближчим
часом. Проте, Україна має міжнародні зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів відповідно до
Паризької кліматичної угоди. Наразі обговорюються зобов’язання щодо зниженню на 65% викидів парникових газів
до 2030 р. відносно рівня 1990 р. Також обговорюються плани України стати кліматично нейтральною країною до
2060 р. Реалізація Дорожньої карти потребуватиме значних інвестицій та призведе до заміщення близько 20 млрд
м3/рік природного газу і створення більше 160 тис. робочих місць до 2050 р.
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