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Дана стаття присвячена вирішенню проблем енергозбереження країни шляхом збалансованого розвитку сільського господарства. у статті 
проаналізовано основні екологічні та енергетичні проблеми україни на сучасному етапі її розвитку. Проведено моніторинг екологічних та 
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глобальні проблеми сучасності, пов’язані з погіршен-
ням екологічної ситуації, є надзвичайно актуальними, 
оскільки загрожують життєдіяльності людства. Існуючі 
тенденції у світі щодо інтенсифікації виробництва, зрос-
тання обсягів виробництва, збільшення кількості відходів 
виробництва з кожним роком погіршують екологічну си-
туацію у  світовому просторі. ускладнюється дане питання 
наслідками негативного впливу погіршення екологічної 
ситуації на здоров’я і життя людей. Тому на сучасному етапі 
розвитку суспільства екологічні та енергетичні проблеми 
вимагають термінового вирішення.

у сучасній науці проблема енергозбереження та еко- 
логізації суспільства активно обговорюється як зару-
біжними, так і вітчизняними вченими, а саме такими як:   

J.-m.  Pierson, a. Rawson, J. Pfleuger, В. геєць, В. Джеджула, 
О. Єранкін, г. калеткін, І. кириленко, Т. колодько, О. мудрак, 
г. Ратушняк, Д. Худаєв, О. Шпичак та ін. Проте дана проблема 
є багатогранною і не має практичного вирішення у нашій 
державі, тому необхідними є подальші науко во-прикладні 
дослідження, спрямовані на вирішення енергетично-
екологічних проблем в україні.

Проблеми енергозбереження, розвитку альтернатив-
них джерел енергії та підвищення екологізації виробни-
цтва є головними темами обговорення на конференціях 
ООн у Стокгольмі (1972 р.), у Ріо-де-Женейро (1992 р.), на 
Світовому саміті стійкого розвитку в Іоханесбурзі (2002 р.) 
та засіданнях Європарламенту впродовж останніх десяти-
літь. За результатами обговорення країни Європи форму-
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ють стратегічні та тактичні плани щодо розвитку відновлю-
вальних джерел енергії, вирішення екологічних проблем 
з метою забезпечення майбутнього розвитку людства. 
Проте детальне вивчення задекларованих у відповідних 
Програмах розвитку положень показує, що не всі методи та 
інструменти вирішення існуючих проблем є прийнятними 
для україни. наявні сучасні умови господарювання в укра-
їні не можливо прирівняти до економічних умов у Франції, 
німеччині, Італії чи інших країнах, на які розповсюджується 
дія кіотського протоколу. Тому в україні необхідні науково-
прикладні розробки, які враховують нинішнє економічне 
становище україни та її потенційні можливості щодо вирі-
шення наявних проблем.

моніторинг змін в енерго-екологічній орієнтації роз-
винених країн світу показав такі основні тенденції:

1) поступове зростання частки відновлювальних дже-
рел енергії. Так, у 2011 р. у світі за оцінками, висвіт-
леними у «Renewables 2012 Global Status Report», 
відновлювальні джерела енергії складають більш 
як 25  % від світових сумарних енергетичних потуж-
ностей. лише в 2011 р. потужності відновлювальних 
джерел енергії збільшились на 8 % у порівнянні 
з  2010 р. Щорічно зростають інвестиції у розвиток 
відновлювальних джерел енергії у світі на 17–36 % 
впродовж 2009–2012 рр. Зокрема, в 2011 р. обсяг 
інвестицій в нові відновлювальні джерела енер-
гії у світі становив 257 більйонів доларів США [1]. 
країнами-лідерами в освоєнні нових відновлюваль-
них джерел енергії є китай, США, німеччина, Італія 
та Індія. 

2) стійкий розвиток біоенергетики. у розвинених 
країнах основна частина відновлювальних джерел 
енергії формується саме за рахунок біоенергетики. 
Так, у  світі у 2011 р. близько 10 % первинної енер-
гії становила біомаса [2]. При цьому позитивною 
тенденцією є зростання цієї частки. лише за остан-
ні 20 років виробництво відновлювальних джерел 
енергії зросло у 2 рази. В окремих країнах частка біо-
енергетики у сукупному енергетичному балансі є ще 
вища. Так, у  деяких країнах ЄС частка біоенергії у від-
новлювальних джерелах енергії становить 70 %. 

3) швидкий розвиток та удосконалення технологій 
виробництва відновлювальних джерел енергії. Так, 
наприклад, вартість сонячних модулів щорічно зни-
жується на 10–15 % впродовж останніх 5-и років, 
а  ккД батарей зріс з 6 % до 30–35 % [3]. Аналогічна 
ситуація спостерігається і щодо технологічних удо-
сконалень отримання інших відновлювальних дже-
рел енергії.

Для порівняння в україні основними результатами 
змін в енерго-екологічній ситуації є:

1) прийняття сукупності нормативно-правових ак-
тів, що спрямовані на вирішення досліджуваних 
проблем, основними з яких є: Закон україни «Про 
енергозбереження» від 1.07.1994 р. [4], Закон 
україни «Про альтернативні джерела енергії» від 

20.02.2003  р. [5], Закон україни «Про внесення змін 
до деяких законів україни щодо встановлення зеле-
ного тарифу від 25.09.2008 р. [6], Закон україни «Про 
розвиток виробництва і споживання біологічних ви-
дів палива» від 24.05.2012 р. [7].

2) наукові розробки щодо перспектив розвитку аль-
тернативних джерел енергії в україні та оптимістич-
ні прогнози щодо їх реалізації.

Актуальність проведення науково-прикладних до-
сліджень з питань розвитку відновлювальної енергетики 
в  україні зумовлена, передусім, існуванням двох важливих 
проблем на сучасному етапі: по-перше, велика залежність 
україни в енергетичних питаннях щодо забезпечення не-
обхідними нафтою і газом. Вітчизняних запасів природного 
газу в україні катастрофічно не вистачає. Основна частина 
природного газу, що споживається, є імпортованим. Така 
залежність економіки україни від країн-імпортерів ство-
рює не лише фінансово-економічні, але й політичні про-
блеми становлення країни. По-друге, високий рівень енер-
гоємності ВВП в україні. Так, в середньому за 2007–2011 рр. 
енергоємність ВВП в україні становила 0,83 кг нафтового 
еквівалента/дол. США. В той час як в інших країнах, напри-
клад у Польщі, цей показник становить 0,26, у німеччині – 
0,18. Високим в україні є також, у порівнянні з іншими краї-
нами, рівень енергоспоживання на душу населення.

З іншого боку, необхідність проведення наукових до-
сліджень з проблематики розвитку виробництва енергії 
з відновлювальних джерел зумовлена тим, що в україні 
наявні значні потужності для розвитку біоенергетики, 
шляхом нарощення обсягів виробництва у сільському гос-
подарстві з урахуванням природнокліматичних переваг 
місцевості, а  також для розвитку гідроенергетики, енергії 
сонця, вітру та інших відновлювальних джерел. на даному 
етапі наявний невикористаний природній потенціал є ве-
ликим резервом покращення ситуації енергозалежності 
україни у майбутньому. Проте не можна відкладати ці про-
блеми на далеке «завтра», оскільки вони є вже надзвичай-
но актуальними сьогодні. 

Аналіз сучасного етапу розвитку відновлювальних 
джерел енергії показує, що частка їх у загальному енерге-
тичному балансі країни в 2011 р. становить 0,8 % [8]. Вод-
ночас, за прогнозами Департаменту стратегічної політики, 
інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу міністер-
ства енергетики та вугільної промисловості україни, частка 
відновлювальних джерел енергії у енергетичному балансі 
україни зросте у найближчі 10 років до 9 %.

Для порівняння частка відновлювальних джерел енер-
гії в україні та інших країнах наведені на рис. 1.

Очевидно, що україна значно відстає від інших країн, 
маючи великий потенціал для розвитку альтернативних 
джерел енергії. 

Проблеми розвитку альтернативних відновлювальних 
джерел енергії з кожним роком стають актуальнішими, що 
пояснюється обмеженістю і вичерпаністю  традиційних 
джерел енергії. Так, за розрахунками експертів, наявних 
у  світі запасів нафти і газу вистачить до 2040 р. Аналогічна 
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ситуація спостерігається і щодо атомної енергії. Так, врахо-
вуючи наявні запаси урану та потужності атомних реакто-
рів, розраховано, що цей ресурс теж буде вичерпано через 
30–35 років.

Таким чином зрозуміло, що існуючих традиційних дже-
рел енергії вистачить людству лише до 2040 р. Тому важко 
уявити ситуацію подальшого існування країни без розвит-
ку альтернативних джерел енергії.

В україні здійснюються окремі заходи щодо розвитку 
відновлювальних джерел енергії, а саме: розроблено та 
прийнято нормативно-правові акти щодо регулювання цієї 
ділянки у розвитку економіки країни; проводяться наукові 
дослідження щодо становлення альтернативної енергети-
ки; поступово збільшується питома вага відновлювальних 
джерел енергії в енергетичному балансі.

За оцінками Європейсько-українського енергетично-
го агентства, потенціал виробництва біопалива в україні  
становить 5,45 млн т на рік, у т. ч. 2 млн т біоетанолу, 1 млн  т 

Рис. 1. Частка відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країн, %

Таблиця 1
Потенціал розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні

Вид енергетики
Річний технічно досяжний потенціал Річне заміщення природного газу

млрд кВт-год млн тонн ум. п. млрд куб. м

Вітроенергетика 41,7 15,0 13,04

Сонячна енергетика 28,8 6,0 5,22

Геотермальна енергетика 105,1 12,0 10,43

Біоенергетика 27,7 10,0 8,70

Гідроенергетика 162,8 20,0 17,40

Енергетика навколишнього 
середовища 154,7 18,0 15,65

Усього 520,8 81,0 70,44

* Джерело: узагальнено за даними джерела [9].

біодизеля і 2,45 млн т біогазу. Основними ресурсами для 
отримання біопалива, як відомо, є відходи тваринництва, 
продукція рослинництва (рапс, соя, ріпак, кукурудза та ін.) 
та побутові відходи. Відсутність збалансованості в аграрно- 
економічному та екологічному аспектах породжує втрату 
великих потенційних можливостей. Оскільки, за розрахун-
ками Державного агентства з енергоефективності, техніч-
но досяжний енергетичний потенціал відновлювальних 
джерел в україні становить 98 млн тонн умовного палива 
на рік або близько 40 % загально енергетичного балансу 
країни, з яких 31 млн тонн – біоенергетика. на сучасному 
етапі частка відновлювальних джерел енергії в енергетич-
ному балансі україни складає близько 0,8 %, що є надзви-
чайно мало в порівнянні з іншими країнами.

Водночас потенціал використання відновлювальних 
джерел енергії в україні, за розрахунками експертів, стано-
вить 81 млн тонн ум. п. на рік, що забезпечить заміщення 
70,44 млрд куб. м. природного газу (табл. 1).
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 Таким чином, питома вага альтернативної енергетики 
в україні може досягти 30 % загального енергоспоживан-
ня. Враховуючи можливості зменшення імпорту природно-
го газу, очевидно, що проблема розвитку відновлювальних 
джерел енергії стає все більш пріоритетною в україні. 

Для україни розвиток виробництва енергії з відновлю-
вальних джерел є важливим аспектом у вирішенні не лише 
енергетичних проблем, але й екологічних та політичних, 
оскільки збільшення частки виробництва власної енергії 
зменшить залежність країни від країн-імпортерів газу і нафти.

україна має значний потенціал у виробництві енергії 
з  відновлювальних джерел, а саме стосовно вітроенерге-
тики, гідроенергетики, геотермальної та сонячної енерге-
тики і особливо біоенергетики.

З даних табл. 1 видно, що близько 12 % з відновлю-
вальних джерел енергії становить біоенергетика. Біоенер-
гетика передбачає виробництво енергії шляхом перероб-
ки продуктів, відходів, решток біологічного походження 
з сільськогосподарського, лісового, рибного чи водного 
господарства, а також промислових відходів, які підляга-
ють біологічному розкладу. Тобто розвиток сільського гос-
подарства є першою передумовою розвитку біоенергети-
ки в країні.

За результатами дослідження гавкалової н. л. та Шум-
ської г. м. обґрунтовано, що біоенергетика, окрім значного 
позитивного ефекту в енерговиробництві, має ще низку пе-
реваг стосовно ведення органічного землеробства, а  саме:

1) можливість збереження і накопичення азоту, оскіль-
ки в умовах використання біогазової установки  за-
гальний азот Nн біодобрива повністю зберігається, 
крім того, вміст розчинного азоту Nh4-N збільшить-
ся на 10–15%. Для порівняння, при звичайному три-
валому зберіганні органічних добрив втрати азоту 
сягають до 50 %.

2) відсутність насіння бур’янів в органічних добривах 
з біогазових установок, що зменшує собівартість ви-
робництва продукції рослинництва. у 1 т органічної 
сировини знаходиться до 10 тис. насіння бур’янів, які 
не втрачають здатності до проростання. Після біога-
зової установки 99% насіння втрачають схожість;

3) відсутність періоду зберігання, оскільки завдяки 
своїй формі, біодобрива починають ефективно пра-
цювати відразу при внесенні, тобто їх не потрібно 
зберігати у ємностях кілька років [10, с. 49].

Таким чином, очевидно, що розвиток біоенергетики 
має не лише важливий енергетичний потенціал, але й зна-
чний позитивний вплив на подальший розвиток рослин-
ницької галузі. Оскільки застосування принципів органіч-
ного землеробства дає змогу отримати екологічно чисту 
продукцію, а також зберегти екологію довкілля.

крім цього, й інші джерела енергії так чи інакше теж 
пов’язані з розвитком сільського господарства. Тому сьо-

годні сільське господарство слід розглядати як один з прі-
оритетів розвитку країни, оскільки:

по-перше, воно є чинником забезпечення продо- �
вольчої безпеки країни;
по-друге, створювачем додаткових робочих місць;  �
по-третє, фактором розвитку відновлювальних дже- �
рел енергії;
по-четверте, регулятором впливу на загальноеко- �
номічну ситуацію в країні через ведення органічно-
го землеробства.

Тобто сьогодні сільське господарство потрібно розгля-
дати як складну систему, що в процесі свого функціонуван-
ня може забезпечити багатогранний ефект щодо розвитку 
україни. Основні такі аспекти виділено на рис. 2.

на сучасному етапі становлення економіки україни 
очевидно, що сільське господарство має стати пріорите-
том стратегічного розвитку держави. Історія становлення 
суспільства показує, що сільське господарство було най-
першим видом господарської діяльності людини і протя-
гом усього часу було і залишається важливою галуззю еко-
номіки. незважаючи на те, що в період реформи сільське 
господарство зазнало значних втрат і опинилося у над-
складних умовах, воно вижило і навіть потрохи піднімаєть-
ся на якісно вищий рівень функціонування. Але сьогодні 
потрібно по-новому подивитись на стратегічні напрями 
розвитку сільського господарства, а саме не лише з точ-
ки зору створення необхідних продуктів харчування, але  
й з точки зору забезпечення екологічної та енергетичної 
безпеки країни. 

Отже на даному етапі незадовільного рівня розвитку 
сільського господарства доцільно розробити системну 
стратегію модернізації сільського господарства в абсолют-
но новому вимірі, за новим підходом. Базовою основою 
у такій стратегії має бути комплексний підхід до розвитку 
даної галузі економіки. Тобто розвиток сільського госпо-
дарства не лише задля вирішення продовольчих проблем 
країни, але й для забезпечення позитивних соціальних, 
екологічних та енергетичних результатів.  

За результатами дослідження встановлено, що україна 
має значний потенціал розвитку альтернативної енергети-
ки шляхом збільшення питомої ваги відновлювальних дже-
рел енергії в енергетичному балансі. Враховуючи, з іншого 
боку, нагальну необхідність вирішення сучасних проблем 
україни щодо забезпечення своїх потреб у газі та нафто-
продуктах, очевидно, що сьогодні необхідно розробити 
нову стратегію розвитку сільського господарства в  інте-
ресах збереження безпеки країни. Така стратегія має охо-
плювати продовольчу, соціальну, економічну, екологічну 
та енергетичну безпеку шляхом системного розвиту сіль-
ського господарства.
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економіка та управління національним господарством
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Рис. 2. Роль сільського господарства у розвитку держави

*Джерело: власна розробка
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