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ECONOMIC PERFORMANCE OF ECOLOGICAL LOGISTIC PROCESSES IN THE 
USE OF ENERGY POTENTIAL OF WOOD BIOMASS 

 
Виконано оцінку енергетичного потенціалу біомаси. Охарактеризовано валове 
споживання енергоресурсів в Україні з урахуванням покращення енергоефективності. 
Обґрунтовано доцільність запровадження екологістичного підходу в реалізації 
економічного потенціалу біомаси в Україні. Визначено місце та економічну роль деревної 
біомаси як джерела енергії у процесах виробництва в системі екологістики. 
Запропоновано схему побудови системи екологістичного процесу використання 
енергетичного потенціалу деревної біомаси замкнутого та відкритого типу на 
підприємстві. Уточнено зміст концептуальних положень економічного стимулювання 
ефективного використання енергетичного потенціалу деревної біомаси.  
 
An estimation of the energy potential of biomass is performed. The gross consumption of energy 
resources in Ukraine is considered in the light of energy efficiency improvement. The feasibility 
of introducing an ecological logistic approach in realizing the economic potential of biomass in 
Ukraine is substantiated. The place and economic role of wood biomass as an energy source in 
the processes of production in the ecological system are determined. The closed and open type 



schemes of the use of wood biomass energy potential at the enterprise based on the ecological 
logistic are proposed. The content of the conceptual provisions of the economic stimulation of 
the effective use of the energy potential of wood biomass is specified. 
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біомаса, енергетичний потенціал. 
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Постановка проблеми. Посилення обмеженості енергетичних ресурсів вимагає від сучасних 

суб’єктів економічної діяльності активного пошуку та впровадження новітніх методів управління 
господарськими процесами. Світові тенденції та нагальна необхідність імплементації положень концепції 
сталого розвитку орієнтують на використання екологістичних підходів в управлінні відходами, зокрема, 
деревними, що становлять суттєвий потенціал енергії для потреб економіки України. За цих обставин 
створюються сприятливі передумови для прискорення темпів розвитку господарської діяльності 
вітчизняних підприємств, згортання стагнаційних процесів та зменшення рівня залежності країни від 
зовнішніх енергетичних джерел. З огляду на це забезпечення умов ефективної реалізації основних положень 
концепції сталого розвитку в Україні вимагає розробки дієвих механізмів та інструментів екологістики у 
сфері використання енергетичного потенціалу деревної біомаси, враховуючи її важливість для суспільства 
як альтернативного джерела енергії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішення проблем переходу України до 
альтернативної енергетики, поширення практики використання екологістичних підходів в управлінні 
суспільним виробництвом досліджено у працях ряду вчених [1-3]. Науковцями наголошується на 
необхідності наукового обґрунтування та удосконаленні методичних підходів до підвищення ефективності 
використання енергетичного потенціалу деревної біомаси на засадах екологістики, спрямованих на 
забезпечення соціально-економічного та екологічного ефектів суб’єктів господарювання при збільшенні 
частки використання альтернативних джерел енергії у загальному енергоспоживанні в Україні. 

Метою статті є поглибленні теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо формування 
інструментарію економічного стимулювання екологістичних процесів у використанні енергетичного 
потенціалу деревної біомаси.  

Виклад основного матеріалу. Згідно з оцінками Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України 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% [4].  
(табл. 1).  

Таблиця 1. 
Очікуване валове споживання енергоресурсів в Україні з урахуванням покращення 

енергоефективності згідно з NREAP*, 2018-2030 рр. 
Показники 2018 2019 2020 2030 
Опалення / 
охолодження 

46 800  46 950  47 100  49 767 

Електрика 
(генерація) 

18 100  18 930  20 300  24 323 

Транспорт 10 170  10 420  10 680  13 547 
Валове кінцеве 
споживання 
енергії** 

75 070  76 300  78 070  87 636 

* Відповідно до Національного плану дій щодо поновлюваних джерел енергії (NREAP) [5] 
** Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року [6] 
 

Ресурсний потенціал деревної біомаси в Україні  на сьогодні є недостатньо використаним. Так 
фахівцями здійснено оцінку енергетичного потенціалу біомаси в Україні на період 2015-2020 рр., що 
дозволяє стверджувати про значні економічні переваги посилення процесів стимулювання у сфері 
використання енергетичного потенціалу деревної біомаси (табл. 2).  

 
 
 
 
 



Таблиця 2. 
Енергетичний потенціал біомаси в Україні на період 2015-2020 рр. [7] 

Вид біомаси 
Теоретичний 

потенціал, млн. т 
Частка, доступна для 
отримання енергії, % 

Економічний 
потенціал, млн. т у.п. 

Солома зернових культур 30,6 30 4,54 
Солома ріпаку 4,2 40 0,84 

Відходи виробництва кукурудзи на 
зерно (стебла, стрижні) 

40,2 40 4,39 

Відходи виробництва соняшнику 
(стебла, кошики 

21,0 40 1,72 

Вторинні відходи с/г (лушпиння, жом) 6,9 75 1,13 
Деревна біомаса (дрова, порубкові 
залишки, відходи деревообробки) 

- - 1,77 

Біодизель (з ріпаку) - - 0,47 
Біоетанол (з кукурудзи та цукрових 

буряків) 
- - 0,99 

Біогаз з відходів та побічної продукції 
АПК 

1,6 млрд. м3 
метану (СН4) 

50 0,97 

Біогаз з полігонів ТПВ 0,6 млрд. м3 СН4 34 0,26 
Біогаз із стічних вод (промислових та 

комунальних) 
1,0 млрд. м3 СН4 23 0,27 

Енергетичні культури): 
- верба, тополя, міскантус 

- кукурудза (біогаз) 

 
11,5 

3,3 млрд. м3 СН4 

 
90 
90 

 
6,28 
3,68 

Торф - - 0,40 
Всього - - 27,71 

 
Енергетичний потенціал деревної біомаси може бути розглянутий з позиції ресурсу та фактора 

виробництва. Ресурси, виступаючи в ролі факторів виробництва, спроможні задовольняти соціально-
економічні потреби населення та країни в цілому. Виходячи з цього, можливо трактувати економічні 
визначення енергетичного потенціалу деревної біомаси згідно ресурсного та виробничого підходів. Таким 
чином, енергетичний потенціал деревної біомаси – це економічний ресурс, який має потенціальне значення 
для виробничого використання, що проявляється у можливостях його залучення для реалізації окремих 
технологічних операцій відповідно до місії підприємства, місце та роль якого конкретизовано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Місце та роль деревної біомаси як джерела енергії у процесах виробництва в системі 

екологістики 
 

Енергетична самостійність підприємств полягає у використанні власно вироблених енергоресурсів 
на необхідні виробничі та інші потреби. При цьому маємо два види екологістичних процесів відносно типу 
системи використання енергетичного потенціалу деревної біомаси в енергозабезпеченні діяльності 
підприємств. Перший − замкнутого типу, який представлено на рис. 2, а другий − відкритого (рис. 3). 
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Рис. 2. Система екологістичного процесу використання енергетичного потенціалу деревної біомаси 

замкнутого типу на підприємстві  
 
Як показано на рис. 2, на першому етапі підприємство забезпечується  деякою пропозицією відходів 

деревної біомаси, призначеної для виробництва енергії, які підрозділяються на підготовлені та 
непідготовлені. Перші проходять підготовку та очищення перед постачанням на підприємства, а другі 
надходять з зовнішніх джерел без попередньої підготовки. Після виробництва енергії з деревної біомаси у 
підприємства виникають відпрацьовані ресурси, які можна частково використати на забезпечення потреб у 
виробництві енергії (повторне використання). Виходячи з цього, підприємство знижує витрати на 
забезпечення ресурсами та збільшує фінансові результати діяльності. 

Енергетична залежність підприємств характеризується споживанням деревної біомаси із зовнішніх 
джерел та представлена системою отримання енергії з деревної біомаси відкритого типу, як показано на 
рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Система екологістичного процесу використання енергетичного потенціалу деревної біомаси 

відкритого типу на підприємстві  
 

Як видно з рис. 3, підприємство не має власного джерела забезпечення енергією для потреб 
виробництва. Такі суб’єкти господарювання повністю залежать від підприємств постачання деревної 
біомаси. Тому в сучасних умовах господарювання необхідно мати систему стимулювання, яка буде 
ефективно виконувати поставлені завдання для підвищення фінансових показників діяльності підприємств. 

Мотивація і стимулювання як методи управління трудовими процесами різняться наступним: 
перший націлює на зміну існуючого стану, другий прагне його закріплення, і таким чином вони 
доповнюють один одного. Стимулювання здійснюється згідно з потребами, інтересами і здібностями. 
Поняття мотивації та стимулювання об’єднує те, що їх кінцева мета націлена на певний результат. Різнить ці 
понятійні категорії те, що мотивація – це більш особисте бажання до дії, а стимулювання пов’язане із 
зовнішнім впливом. 

Згідно з вищезазначеним поняття «мотивація» та «стимулювання» тісно пов’язані між собою, їх 
об’єднує досягнення кінцевої мети суб’єкта господарювання, що характеризується отриманням певного 
економічного ефекту. Однак необхідно зауважити, що дані терміни не визначені однозначно в науковій 
літературі. Тому для уточнення природи та специфіки співвідношення між стимулюванням та мотивацією 
ефективного використання енергетичного потенціалу деревної біомаси основним змістовним моментом 
вибрано ряд характеристик, зокрема природу виникнення, первинність формування, суб’єкт формування, 
джерело побудови, масштаб охоплення, форма (напрям) впливу, інструментарій впливу (табл. 3). 
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Таблиця 3. 

Основні характеристики мотивації та стимулювання ефективного використання енергетичного 
потенціалу деревної біомаси 

Характеристика Мотивація Стимулювання 
Природа виникнення Внутрішнє середовище  

(є об’єктом постійних впливів та 
перетворень з боку індивідууму на 
підставі власних уявлень про доцільність 
досягнення бажаного стану)  

Зовнішнє середовище (вимагає 
безапеляційного прилаштування 
індивідуумів до правил зовнішнього 
середовища та діючих стимулів) 

Первинність 
виникнення 

Первинний, що ініціюється індивідуумом Вторинний, що є результатом 
накопичення приватних мотивацій і 
поширюється на всіх індивідуумів 

Суб’єкт Індивідуум (підприємство, підрозділи, 
відділення, цехи, департаменти) 

Суспільство (галузь, ринок, 
держава, суспільство) 

Джерело Суб’єктивні (формується на підставі 
індивідуальних уявлень про міру 
бажаності отримання певного 
результату) 

Об’єктивні (формується на підставі 
усталених у певному суспільстві 
уявлень) 

Масштаб Приватні (поширюються на окрему 
структурну одиницю) 

Загальні (поширюються на окрему 
структурну одиницю) 

Форма оцінювання Непрямі оцінки (переважно інтуїтивного 
характеру, переважно використання 
унікальних вимірників) 

Прямі оцінки (переважно 
стандартизовані оцінки, що 
прийнятні усім індивідуумам)  

Інструментарій Спонукання (власне усвідомлення 
необхідності дії) 

Примушення (погодження із тиском 
зовнішнього середовища) 

 
Таким чином, сутність економічного стимулювання ефективного використання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси – це специфічна управлінська діяльність, націлена на формування, 
усвідомлення та прийняття необхідної реакції на зміну зовнішніх та внутрішніх умов господарювання з 
подальшою реалізацією управлінських рішень, спрямованих на оцінку та прогнозування економічних, 
технічних, соціальних та екологічних параметрів використання енергетичної потенціалу деревної біомаси у 
виробництві, що забезпечує зростання ефективності господарської діяльності підприємств. 

При розробці системи стимулювання потрібно розділяти стимули ефективного використання 
енергетичного потенціалу деревної біомаси на дві групи, ключовими ознаками яких вибрано такі: 

1) за результатами спонукання (мотивоутворюючі, індиферентні (безрезультативні), 
демотивоутворюючі); 

2) за відчутністю (матеріальні, нематеріальні). 
До першої групи віднесено мотивоутворюючі стимули, що дають очікуваний ефект. Дана мотивація 

стимулює робітника до запланованого зростання продуктивності праці, організованості й неухильного 
дотримання трудової дисципліни. Даний вид стимулу діє протягом певного часу. Його динаміка складається 
з таких чинників: етап оцінки працівників, етап зростання показників, етап інерції, коли стимул з плином 
часу поступово втрачає силу, етап зниження мотивації до дії. В результаті ситуації, що складається, виникає 
потреба у переході до іншого стимулу. 

Наступні стимули, які відносяться до першої групи, є індиферентними або безрезультативними. 
Вони характеризуються незначною ефективністю. Дана ситуація виникає, якщо стимулювання майже не 
відчувається працівником або є маніпулятивним. Якщо працюючий зацікавлений в досягненні відповідної 
цілі і розуміє, що його виробнича активність дасть результат саме йому, а не тій особі, що керує, то діє 
перший вид стимулів – мотивоутворюючий. До третього виду стимулів в першій групі відносяться 
демотивоутворюючі. Вони характеризуються короткостроковістю, неефективністю і, насамкінець, 
викликають протестні дії працівника. Обман особи чи її примус до активної праці під  страхом або 



психологічним тиском призводить до негативних наслідків у мотивації.  
Отже, позитивний ефект можна досягнути лише мотивоутворюючими стимулами, які можливо 

розділити на матеріальні та нематеріальні. 
До перших належать такі: заробітна плата, преміальні, доплати, надання можливості працівнику 

брати участь в акціонерному капіталі, винагороди, пільгове медичне обслуговування та лікування, 
страхування нещасних випадків, транспортні витрати, можливість відшкодування навчання за рахунок 
підприємства, отримання кредитів, позик, додаткові оплачувані відпустки, безкоштовне або пільгове 
харчування на підприємстві тощо.  

Нематеріальні стимули – можливість підвищення кваліфікації; доцільна кадрова ротація, 
самостійність робітників у прийнятті рішень при виконанні завдань; отримання додаткових повноважень; 
залучення до більш високих рівнів управління; можливість ділового спілкування з керівником; проведення 
корпоративів тощо.  

Так чином, мотивоутворюючі матеріальні стимули мають безпосередню кількісну визначеність 
впливу на підсумки господарювання, що дозволяє позиціонувати їх як пріоритетні для подальшої розробки 
інструментарію економічного стимулювання ефективного використання енергетичного потенціалу деревної 
біомаси на підприємствах. Досягнення ефективного використання енергетичного потенціалу деревної 
біомаси значною мірою зумовлено дієвістю стимулів та ефективністю реалізації мотивів для досягнення 
економічного ефекту на підприємстві. Ефективне використання енергетичного потенціалу деревної біомаси 
сприяє зниженню енергомісткості продукції, що, в свою чергу, задовольняє потреби як виробника енергії з 
деревної біомаси ресурсів, так і енергоспоживачів. Для виробника даний процес призводить до можливості 
запровадження нових сфер діяльності (продаж власного ресурсу, відповідно, отримання додаткового 
прибутку), а для споживача зниження витрат на енергію та покращення стану навколишнього природного 
середовища, зниження залежності від обмежених природних ресурсів, таким чином сприяючи економічному 
зростанню та подальшому розвитку суб’єктів господарювання. 

Враховуючи вищезазначене, для розробки практичних інструментів оцінки рівня ефективності 
використання ресурсу і планування фінансово-економічних показників можна запропонувати основні 
концептуальні положення економічного стимулювання ефективного використання енергетичного 
потенціалу деревної біомаси підприємствами (рис.4). 

 



 
Рис. 4. Концептуальні положення економічного стимулювання ефективного використання 

енергетичного потенціалу деревної біомаси 
 

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що деревна біомаса це ресурс, 
який має потенціальне значення для виробничого використання, що проявляється у можливостях його 
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залучення для формування енергетичного потенціалу реалізації окремих технологічних операцій відповідно 
до місії підприємства. В роботі сформовано концепцію економічного стимулювання ефективного 
використання  енергетичного потенціалу деревної біомаси в господарській діяльності підприємств, 
засновану на виділенні принципів, методів, інструментарію, орієнтованих на встановлення таких 
економічних параметрів використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у виробництві, при яких 
досягається синергетичний ефект в системі економічних відносин між виробником енергетичних ресурсів та 
енергоспоживачем.  
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