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Анотація. Визначено провідне значення  використання біопалива, яке наразі 

вважається одним із пріоритетних напрямів виходу із  енергетичної й екологічної кризи, 

що набула загрозливого глобального характеру. Проаналізовано основні світові та 

вітчизняні тенденції розвитку ринку біопалива. Виявлено загальну тенденцію зростання 

темпів виробництва біопалива в імпортозалежних в енергетичній сфері країнах.  

Встановлено, що в Україні темпи виробництва біопалива залишаються низькими і 

вирішення проблеми послаблення енергозалежності країни лежить у площині розвитку 

ринку біопалива та пошуку альтернативних джерел енергії.  Обґрунтовано, що 

розв'язання проблеми забезпечення енергетичної безпеки країни повинно здійснюватися 

через системні урядові рішення щодо підтримки біоенергетичної галузі.  

Ключові слова: виробництво біопалива, енергетична проблема, ринок біопалива,  

традиційні види пального,  енергетичні ресурси.  
Вступ 

 Із розвитком суспільства однією з найбільш актуальних залишається 

проблема енергозабезпеченості власного існування. Вирішення глобальних 

проблем забезпечення енергетичної безпеки в наші дні визначають не тільки 

темпи соціально-економічного  розвитку країн, але й виживання людства в 

майбутньому. Найбільш актуальними та взаємозалежними у спектрі цих 

проблем є економія паливо-енергетичних ресурсів і зменшення забруднення 

навколишнього середовища. 

Протягом півтора століття світове споживання енергетичних ресурсів із 

розрахунку на одного жителя збільшилося у 24,5 раза. Зазначені темпи 



зумовлюють невпинне скорочення обсягів існуючих запасів традиційних 

енергоресурсів. Зокрема, за оцінками експертів, нафти вистачить лише на 44 

роки, натурального газу – 159 років, вугілля – 409 років [1]. Відповідно 

об’єктивно загострюється проблема пошуку альтернативних джерел енергії, 

одним із яких є виробництво біопалива 

Світова тенденція щодо посилення мотивації розвитку і підтримки 

виробництва біопалива зумовлена високими темпами зменшення викопних 

видів палива, здорожчання його видобутку і доставки, збільшення населення та 

зростаюча потреба в енергоресурсах, що зумовило зростаючі цінові тенденції 

на ринку нафти і вугілля.  

Тому, раціональне та  ефективне використання біопалива наразі 

вважається одним із пріоритетних напрямів виходу із  енергетичної й 

екологічної кризи, яка набула загрозливого глобального характеру і потребує 

подальших досліджень. 

Основний текст 

Біопаливо на сьогодні відіграє домінуючу роль серед інших видів 

нетрадиційних  джерел енергії. Технології переробки біомаси дозволяють 

також вирішувати проблему утилізації шкідливих побутових та промислових 

відходів та одержувати побічні продукти, зокрема, високоякісні добрива, 

будівельні та інші корисні матеріали.  

Наразі в Україні спостерігаються незадовільні темпи розвитку ринку 

біопалива, незважаючи на прийняття цілого ряду законодавчих актів, які 

спрямовувалися на вирішення даної проблеми. Відсутність системності і 

послідовності в організаційних і економічних механізмах розвитку біопаливної 

галузі зумовлюються економіко-політичними інтересами, які склалися на 

енергетичному ринку України та інших країн. Переважна більшість країн ЄС 

імпортозалежні в енергетичній сфері і частка власної виробленої енергії в 

енергетичному споживанні в середньому становить трохи більше половини. 

Зокрема, у Німеччині – 35-38%, Франції – 40-50%, Польщі – 65-67% [1]. 

Тенденції зростання цін на традиційні види палива, зокрема на сиру нафту 



сорту Brent за останні роки зумовило посилення темпів розвитку виробництва 

альтернативних видів палива в зазначених країнах. Так виробництво біопалива 

в ЄС в цілому зросло у 2016 р. проти 1992 р. – у 3 тис. разів. Якщо у 1992 р. 

Німеччина і Польща не виробляли біопаливо, то у 2016 р. обсяги його 

виробництва становили відповідно 3,9 та 1,1 млн тонн. Як результат, частка 

біопалива у загальному обсязі виробництва енергії в середньому по країнах ЄС 

сягнула 1,6%, відповідно у Німеччині -3,0,   Франції – 2,1 і Польщі – 1,5% [1]. 

У країнах, що є експортоорієнтованими на ринку традиційних 

енергетичних ресурсів спостерігається протилежна тенденція із виробництвом 

біопалива. Зокрема,  у Російській Федерації сукупне власне виробництво 

енергетичних ресурсів майже вдвічі більше від обсягу спожитої енергії, а 

виробництво біопалива становить лише 0,02% сукупного обсягу виробленої 

енергії у 2016 році. Подібна ситуація спостерігається і у Болівії, де обсяг 

власного сукупного виробництва енергії перевищує обсяг її споживання більше 

як у 2,5 рази, а частка біопалива (біоетанол з цукрової тростини) – лише 0,3% 

від загального обсягу [2]. До прикладу, Республіка Білорусь є енергозалежною і 

частка власного виробництва енергії у загальному її споживанні становить 

лише 6-8%. Країна імпортує газ нафту і нафтопродукти  з РФ, однак  у два рази 

дешевше порівняно із країнами ЄС [3]. Наразі виробництво біопалива в цій 

країні не здійснюється.  

Для України така ситуація є неприйнятною. Адже при значній 

енергозалежності від імпорту традиційних видів енергоресурсів, де частка 

власної виробленої енергії в енергетичному споживанні становить лише 65-

67%, частка обсягів виробництва біопалива у сукупному власному виробництві 

енергетичних ресурсів складає 0,05% [4].   

Наразі країни  ЄС, де на імпорт припадає майже половина загального 

фонду споживання  енергетичних ресурсів, сформували базу та нарощують 

обсяги виробництва біопалива, які у 32 рази більші ніж в Україні.  Відповідно 

до світових тенденцій, Україні вкрай важливим є пошук шляхів 

самозабезпечення енергетичних потреб та пошук альтернативних джерел 



енергії.  Вирішення цих проблем може бути знайдене саме в площині розвитку 

вітчизняної біопаливної галузі. На даний час в Україні прийнята Енергетична 

стратегія на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», яка передбачає досягнення у 2035 р. частки біомаси 

у структурі первинного постачання енергії в країні до 11,5% проти існуючої 

2,3% [5].  Разом із тим у Фінляндії даний показник сьогодні сягає 23%, Швеції – 

19, Австрії та  Данії – 12 відсотків. Безперечно ці країни і надалі 

нарощуватимуть свої темпи.  

Загальна тенденція свідчить, що у світі темпи виробництва біопалива 

зростають. Найбільшими виробниками біоетанолу та біодизеля  є США (60% у 

загальносвітовому виробництві) та Бразилія (27%), які постійно нарощують їх 

виробництво (табл.1). 

Таблиця 1 
 

Виробництво рідкого біопалива у світі 
 

Країна 
Біоетанол, млрд л Біодизель, млрд л 

2009 2017 2017 до 
2009, % 2009 2017 2017 до 

2009,% 
США 41,0 60,0 146 2,1 7,7 367 

Бразилія 26,0 28,5 110 1,6 4,3 269 
Китай 2,1 3,3 157 0,4 1,0 250 

Аргентина ~ 0 1,1 - 1,4 3,3 236 
Канада 1,1 1,7 155 0,1 0,5 500 
Таїланд 0,4 1,5 375 0,6 1,4 233 

Колумбія 0,3 0,3 1 100 0,2 0,6 300 
Індія 0,2 0,8 400 0,1 0,2 200 
Інші 

країни 1,3 4,2 323 1,6 3 188 

Усього 76,0 105,5 139 17,0 38,0 224 
ЄС-27 3,6 4,1 114 8,9 16,0 180 

Джерело:сформовано за  [1] 

 
Найбільшими виробниками біодизеля серед європейських країн на даний 

час є Німеччина, Франція, Нідерланди, Іспанія та Польща, на які припадає 

відповідно 23; 15; 11; 8 та 7% загальноєвропейського виробництва. Основною 



сировиною для його виробництва в цих країнах слугує ріпак. Частка його 

посівів у структурі посівних площ у середньому становить у Франції – 8-9%, 

Німеччині – 11-12%, Польщі – 5-9%  за показника в Україні 1,5-3%  [6].  При 

цьому ряд науковців вважають, що концентрація посівів ріпаку в окремих 

природно-кліматичних зонах може досягати 20-25% від загальної площі. 

Відповідно, в Україні наявні всі можливості щодо підвищення урожайності та 

розширення площ посівів цієї культури.  

У ряді європейських країн зосереджено порівняно великі площі посівів 

ріпаку, зокрема, Франція – 1,5 млн га, Німеччина – 1,3-1,5 та Польща – 0,7-0,9 

млн гектар.  Незважаючи на це, сировинну базу для виробництва біодизеля 

вони формують ще й за рахунок імпорту насіння ріпаку, в тому числі і з 

України. Під посівами ріпаку в нашій країні знаходиться лише 0,5-1 млн га, 

разом з тим, обсяги імпорту насіння цієї культури зростає. Як свідчить 

аналітика протягом 2006-2017 рр. Польща вдвічі збільшила його імпорт з 

України, Німеччина – в 2,3 рази, Франція – у понад 200 разів [1, 7].  

Експорт насіння ріпаку з України в цілому досягає 83-97% обсягів його 

виробництва. Таким чином, незважаючи на глибоку імпортозалежність в 

енергетичній сфері, Україна не розвиває власне виробництво біодизеля, а 

виступає донором для розвитку біопаливної галузі інших країн.  

В Україні існують беззаперечні потенційні можливості для розвитку 

біоенергетики.  До основних переваг виробництва і застосування біопалива слід 

віднести: екологізацію навколишнього середовища, що набула глобального 

характеру; самостійність господарств і держав у забезпеченні власних потреб у 

енергії; надійність і доступність постачання та економію витрат; збільшення 

робочих місць; самозабезпечення розвитку аграрної сфери; нарощування 

обсягів переробки сировини, що збільшує додану вартість і забезпечує 

зростання економіки.  

Заключення і висновки 

Дослідженнями встановлено, що не зважаючи на значну кількість 

прийнятих законодавчих актів щодо розвитку ринку біопалива в Україні, його 



темпи залишаються низькими. Обсяги виробництва біопалива в нашій державі 

складають лише 0,05% від загального виробництва первинної енергії, що в 

десятки разів менше, ніж у провідних європейських країнах. Такий стан 

обумовлює ситуацію, коли наша держава, при значній імпортозалежності  в 

енергоресурсах, практичній відсутності власного виробництва біопалива та 

маючи усі потенційні можливості для його розвитку, виступає донором для 

біопаливної галузі країн ЄС. Відповідно вирішення такої нагальної проблеми як 

послаблення енергозалежності України лежить в площині розвитку ринку 

біопалива та пошуку альтернативних джерел енергії.  

Також можна зробити висновок, що для досягнення цілей України, 

визначених  в Енергетичній стратегії до 2035 р., в частині п’ятикратного 

збільшення частки біомаси у структурі первинного постачання енергії та 

досягнення рівня показників європейських країн, необхідно приймати системні 

урядові рішення  щодо підтримки галузі. 
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Abstract. The article substantiates the relevance and importance of solving global energy 

security problems that determine the pace of socio-economic development of countries and the 
survival of mankind in the future. Has been identified the leading importance of the use of biofuels, 
which is now considered to be one of the priority areas for getting out from the energy and 
environmental crisis, that acquired a threatening global character and needs further research. 

The main global and domestic trends in the development of the biofuels market have been 
analyzed. General tendencies of the growth rate of biofuel production in leading countries have 
been identified. Have been identified countries, which are the largest producers 
of bioethanol and biodiesel and are constantly increasing their production. The results of the 
analysis showed that EU countries, that are responsible for almost half of the total energy 
consumption fund, have formed a base and are increasing biofuel production, which is several times 
larger than in Ukraine. 

Studies have shown that, despite the large number of legislative acts on the development of 
the biofuel market in Ukraine, its pace remains low. The biofuel production in our country is only 
0.05% of the total primary energy production, which is ten times less than in the leading European 
countries. This situation causes the situation when our country, with considerable import 
dependence on energy resources, the practical absence of its own production of biofuels and having 
all potential opportunities for its development, acts as a donor for the biofuels in the EU 
countries. Accordingly, the solution to such an urgent problem as the weakening of Ukraine's 
energy dependence lies in the development of the biofuels market and the search for alternative 
sources of energy. 

It was concluded, that in order to achieve Ukraine`s goals that are set out in the Energy 
Strategy until the year 2035, in the part of five times growth of the share of biomass in the structure 
of primary energy supply and to achieve the level of indicators of European countries, it is 
necessary to make systemic governmental decisions on supporting the industry. 

Key words: biofuel production, energy problem, biofuels market, traditional fuels, energy 
resources. 
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