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(ОГЛЯД) 

 

Анотація: у статті розглянуто процес розвитку світового ринку біологічного палива та 

його сучасний стан, виявлено фактори, що сприяють зростанню даного ринку та сучасні 

тенденції його розвитку, врахування яких є необхідним з точки зору розширення та 

використання потенціалу України у сфері біопалива  

Abstract: in this article we examined the development of world biofuel market and its current 

state, were identified factors that contribute to the growth of this market and current trends of its 

development, which account is required in terms of expansion and the potential of Ukraine in the 

field of biofuels.  

 

Постановка проблеми 

Прогрес будь-якої справи залежить, головним чином, від двох факторів: 

потреби та можливості її задовольнити. Питання енергетичної сфери не є 

винятком. Ситуація останнім часом складається таким чином: традиційні 

енергетичні ресурси скорочуються, змушуючи шукати реальну альтернативу; 

розвиток технології дозволяє знайти певні способи використання нетрадиційної 

сировини для виготовлення енергії, що придатна до використання (як правило, 

даний процес передбачає певні витрати для адаптації обладнання чи транспорту 

до використання даної енергії), проте масштаби виробництва та використання 

альтернативної енергії не є достатніми для повномасштабної заміни 
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традиційних джерел енергії; якісні характеристики нетрадиційних джерел 

енергії також стримують даний процес.   

Популярність енергетичного питання у всіх колах пояснюється його 

актуальністю. Науковці знаходять нові способи отримання енергії та 

удосконалення уже відомих, політики розробляють стратегічні плани 

масштабного впровадження досягнень науковці, економісти розраховують 

ефективність проектів та заходів з енергозбереження та підвищення 

енергоефективності, екологи визначають екологічний ефект від збереження 

частки природних невідновлюваних ресурсів та зниження рівня забруднення 

навколишнього середовища. При цьому усі ці суб’єкти певним чином 

взаємодіють. Ефективність механізму такої взаємодії, очевидно, впливає на 

якість результатів та швидкість їх досягнення. 

Важливо окреслити пріоритетні напрямки використання біопалива на 

даному етапі розвитку продуктивних сил суспільства, визначити тенденції 

розвитку ринку біопалива з метою ефективного залучення світового досвіду для 

удосконалення енергетичної системи України.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питання альтернативної енергетики в Україні досліджували Андрійчук І.В. 

(можливості використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів) [1], 

Будзяк В.М. (питання вітрової енергетики) [2,3], Руда О.І. (питання 

ефективності функціонування електроенергетичних підприємств на базі 

поновлюваних джерел енергії) [4],  Холодов Д.В. (питання використання 

відновлюваних джерел енергії у приморському регіоні) [5], Рубель О.Е. 

(питання ефективності використання екологічно чистих відновлюваних джерел 

енергії) [6]. Однак, варто зазначити, що науковий доробок у сфері 

можливостей, перспектив та ефективності використання саме біологічного 

палива є незначним, залишаючи відкритими для дослідження більшість 

ключових питань у даній сфері.  

Постановка завдання 
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Кілька останніх десятиліть надали інформацію про розвиток 

альтернативної енергетики у різних частинах світу, різних політичних 

ситуаціях та економічних реаліях. Відповідно, аналізуючи етапи розвитку, 

досягнення та невдачі передових держав у сфері альтернативної енергетики, 

можна визначити тенденції розвитку даної сфери на найближчі роки та 

фактори, що їх спричинили, або ж навпаки були ними спричинені. Проведення 

такого аналізу є перспективним з огляду нагальної необхідності розвитку 

альтернативної енергетики в Україні, врахування передового досвіду 

розвинених країн, уникнення значних помилок та підвищення ефективності. 

Саме виявленню даних тенденцій та факторів присвячена дана стаття. Для 

виконання поставленого завдання потрібно ввести певні обмеження або базові 

умови. Предметом розгляду буде сфера альтернативної енергетики переважно 

Сполучених Штатів Америки та Європейському Союзі у сфері виготовлення та 

використання біологічного палива.   

Виклад основного матеріалу дослідження 

Метою статті є виявлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку 

біопалива та факторів, які їх спричиняють. Для досягнення мети статті 

необхідно розглянути кілька аспектів сфери розвитку альтернативної 

енергетики. Серед даних аспектів варто окремо зупинитися на сучасному стані 

біопаливної галузі, що включає в себе аналіз структури виготовлення та 

використання біологічного палива, а також кількісну та якісну характеристику 

цих процесів. Важливим, з точки зору визначення тенденцій у галузі, є аналіз, у 

першу чергу, кількісних показників виробництва та використання біопалива за 

минулі періоди. Дослідження методів державної підтримки діяльності у сфері 

вивчення, виробництва та використання біологічного палива має стати 

аргументом для визначення ролі та значимості держави у процесі становлення 

та розвитку галузі. Також аналіз даного аспекту дозволить визначити на якому 

саме етапі (дослідження, виробництво, використання) ефективність державної 

допомоги має найбільший вплив.  



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОПАЛИВА У СВІТІ (ОГЛЯД) 

 _____________________________________________________________________________  

Для початку потрібно визначити, що є біопаливом. Як відомо, біопаливо – 

це паливо, що виробляється із живих організмів чи метаболічних побічних 

продуктів (органіки або відходів харчових продуктів). Щоб розглядатися як 

біопаливо, паливо має містити понад 80% відновлюваних матеріалів.  

До найбільш відомих видів біологічного палива варто віднести: 

 етанол; 

 метан; 

 біогаз; 

 паллети та гранули (продукти переробки відходів лісового господарства); 

 біодизельне паливо; 

 олії з властивостями аналогічними нафті; 

 ізобутан; 

 водень та інше. 

  Отримання деяких видів біопалива можливо з різних джерел. Так етанол 

можна отримати, використовуючи як сировину цукрову тростину, відходи при 

вирощуванні кукурудзи, солому, відходи лісового господарства (хвою), що 

значно збільшує можливості виготовлення біологічного палива, а також 

розширює його географію. 

Ефективність виготовлення біопалива залежить від багатьох факторів, 

найбільш вагомими з яких є технологічні можливості, якість сировини, 

можливості кооперації виробництва з метою оптимального використання 

супутніх (побічних) продуктів, якості отриманого палива, а також широти 

можливостей його використання на існуючих технологічних установках, 

транспорті. 

Можливості виготовлення біологічного палива постійно зростають за 

рахунок знаходження нових технологічних рішень. Існує широкий вибір 

технологічних можливостей для застосування альтернативної енергії для 

забезпечення функціонування дрібних та середніх проектів, як виробничого, 

так і невиробничого призначення. Проте широке застосування вони мають, як 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОПАЛИВА У СВІТІ (ОГЛЯД) 

 _____________________________________________________________________________  

правило, у розвинених країнах та місцях, де є проблематичним використання 

джерела енергії, що вважається традиційним. Проте така ситуація однозначно 

буде змінюватися. Адже вичерпність природних енергетичних ресурсів та 

збільшення їх ціни як стимулюючий фактор до використання альтернативної 

енергії є надзвичайно дієвим. Як приклад, варто згадати кризу в стосунках між  

українським «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» щодо ціни на 

природний газ та умов його постачання та транзиту. Резонанс, викликаний цим 

конфліктом, був спрямований на енергетичну безпеку країни та реформування 

енергетичної сфери. Проте уже зараз можна стверджувати факт відсутності 

суттєвих зрушень у даному напрямку, що, очевидно, викликано специфікою 

української політики, яка, якщо не стримує, то, однозначно, не сприяє 

енергетичному розвитку виробничої та невиробничої сфери економіки країни.  

Якщо звернути свій погляд на захід, то одразу стає помітною цілеспрямована 

робота у сфері енергозбереження та енергоефективності, що ґрунтується на 

усвідомленні економічного, соціального та культурного значення даної 

діяльності.  

Біоетанол є одним з найбільш поширених видів біологічного палива. На 

основі даних про його виробництво можна оцінити географію та структуру 

виготовлення біопалива за регіонами світу (рис.1, табл.1).  

 

Рис.1 Світове виробництво етанолу за країнами світу [7] 
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http://www.eere.energy.gov/afdc/data/
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У 2009 році виробництво біоетанолу склало 73.9 млрд. літрів, по прогнозу 

Глобального Союзу Відновлювального Палива (GRFA) протягом 2010 року у 

світі буде виготовлено 85,9 млрд. літрів біоетанолу, тобто на 16,2% більше, ніж 

2009 року, що дозволить скоротити світове споживання нафти на 370 млн. 

барелів.        

Таблиця 1 - Світове виробництво етанолу за країнами світу [8,9] 

Світове виробництво етанолу (як палива) за країнами світу (млрд. л) 

Країна 2007 2008 

США 24,60 34,07 

Бразилія 19,00 24,50 

Європа 2,16 2,78 

Китай 1,84 1,90 

Канада 0,80 0,89 

Тайланд 0,30 0,34 

Колумбія 0,28 0,30 

Індія 0,20 0,25 

Австралія 0,10 0,10 

Інші 0,31 0,48 

Загалом 49,60 65,62 

 

Важливим для створення уявлення про ситуацію на ринку альтернативного 

палива є аналіз даних про виготовлення біодизелю, що є одним з основних 

видів біопалива та має широке застосування (табл.2, табл.3).  

 

Таблиця 2 – Світове виробництво біодизелю у світі за 2007 рік [9] 

Виробництво біодизелю у світі за 2007 рік 

Країна млрд. л  % від світового виробництва 

Німеччина 3,26 31 

США 1,7 16 

Франція 0,98 9 

Індонезія 0,76 7 

Бразилія 0,73 7 

Італія 0,41 4 

Китай 0,34 3 
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Австрія 0,3 3 

Португалія 0,2 2 

Іспанія 0,19 2 

Бельгія 0,19 2 

Аргентина 0,18 2 

Великобританія 0,17 2 

Малайзія 0,15 1 

Греція 0,11 1 

  Продовження табл.2 

Інші 0,9 9 

Загалом 10,57 100 

  

Таблиця 3 – Світове виробництво біодизелю у світі за 2008 рік [8] 

Виробництво біодизелю у світі за 2008 рік 

Країна млрд. л % від світового виробництва 

Німеччина 3,18 20 

США 2,65 16 

Франція 2,04 13 

Аргентина 1,21 7 

Бразилія 1,1 7 

Індонезія 0,68 4 

Італія 0,67 4 

Малайзія 0,54 3 

Тайланд 0,39 2 

Китай 0,34 2 

Бельгія 0,31 2 

Польща 0,31 2 

Португалія 0,3 2 

Австрія 0,24 1 

Іспанія 0,23 1 

Інші 1,89 12 

Загалом 16,08 100 

  

Відтак, можна стверджувати, що у докризовий період спостерігалися 

значні темпи зростання виробництва основних видів біопалива. Заманливо 

прослідкувати зміни у обсягах виготовлення біологічного палива у період 
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світової фінансової кризи, проте для виявлення стійких тенденцій розвитку 

ринку біологічного палива, такий аналіз матиме, радше, негативний, аніж 

позитивний вплив. Адже зміна структури споживання енергії у сторону 

збільшення частки відновлювальних та екологічно чистих енергоресурсів має 

довгостроковий характер і розрахована на відносно стійкі та передбачувані 

економічні умови, що аж ніяк не є характеристикою кризових періодів. Таким 

чином, вилучення з аналізу показників про обсяги виробництва біологічного 

палива за 2009 та 2010 роки є виправданим кроком. Звичайно можна не 

погоджуватися з такою точкою зору, проте ми будемо її відстоювати, 

аргументуючи тим, що відмінності у темпах розвитку сфери виробництва 

біологічного палива за даний період у порівнянні з попередніми часовими 

проміжками, швидше, показують траєкторію відхилення від стратегічного 

курсу, аніж вказують на нові тенденції у галузі.  

Підсумовуючи наведені графічні та табличні дані, варто відзначити, що 

останнім часом у економічно розвинених раїнах спостерігається стрімке 

зростання обсягів виробництва біопалива (наприклад, у період з 2007 по 2008 

роки: біодизелю – на 52,1%; біоетанолу – на 32,3% ), чому, безперечно, сприяє 

підтримка даного сектору державними інституціями та міждержавними 

органами управління.  

Також варто зупинити увагу на тому факті, що темпи зростання обсягів 

виготовлення біологічного палива також зростають. Це можна прослідкувати на 

прикладі даних про виробництво біоетанолу в США (мається на увазі лише 

етанол виготовлений з метою використання його як палива чи пального) 

(табл.4, рис.2). Темпи зростання виготовлення біоетанолу в США протягом 

2007-2008 років наближено відповідають світовим, що дає можливість 

використання їх з метою наочно оцінити зміни у розвитку сфери 

альтернативного палива в останні роки у світі.  

Аналізуючи дані таблиці 4, можна помітити стійку тенденцію до 

збільшення обсягів виробництва біологічного палива, що в середньому 

становив 14% на рік, спад виробництва спостерігався лише у 1990 та 1996 
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роках, при чому в обох випадках вже наступного року випуск біопалива 

повертався на колишній рівень. Таким чином, показники даних двох років були 

спричинені, швидше за все, або несприятливими економічними умовами, або ж 

форс-мажорними обставинами. Проте для нас більш цікавими є показники 

останніх років та ті тенденції, які вони показують. Адже порівняно з 

попередніми річними даними обсяги виробництва біопалива демонструють 

стійку тенденцію до стрімкого зростання. Відтак необхідно дати відповідь на 

питання, що постає само собою, і обійти яке було б абсолютно неправильно, а 

саме: які причини прискорення темпів виробництва біопалива в світі, - адже 

Таблиця 4 – Виробництво біоетанолу у США з 1988 по 2008 роки [10] 

Рік Обсяг виробництва, млрд. л   Приріст, % 

1988 3,14  

1989 3,19 1,4% 

1990 2,83 -11,3% 

1991 3,28 15,9% 

1992 3,73 13,7% 

1993 4,37 17,2% 

1994 4,88 11,7% 

1995 5,14 5,3% 

1996 3,69 -28,3% 

1997 4,88 32,3% 

1998 5,32 9,1% 

1999 5,55 4,3% 

2000 6,14 10,7% 

2001 6,68 8,8% 

2002 8,10 21,2% 

2003 10,62 31,0% 

2004 12,89 21,4% 

2005 14,78 14,7% 

2006 18,49 25,1% 

2007 24,68 33,5% 

2008 34,97 41,7% 

Середній приріст 14,0% 
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дана тенденція характерна не лише для однієї країни (США), а є сприйнятою 

представниками економічно розвинених країн, де активно відбувається пошук 

ефективних шляхів розв’язання енергетичної кризи, що загрозливо нависла над 

планетою.   

На основі наведених вище даних можна визначити деякі сучасні тенденції 

у сфері розвитку альтернативних джерел енергії у частині виробництва 

біологічного палива, спираючись на минулий та сучасний стан галузі та головні 

рушійні сили, що справляють вплив на розвиток окремих напрямків 

виробництва біопалива або ж розвиток даної галузі в цілому.  

   

 

Рис.2 Виробництво біодизелю та біоетанолу в США 

Серед основних тенденцій, про які ми вже говорили і які слід окремо та 

чітко виділити, варто відзначити такі: 

1. стійке зростання обсягів виробництва біологічного палива; 

2. прискорення темпів збільшення обсягів виробництва біопалива; 

3. зміна структури виробленого в світі біопалива; 

4. розширення інфраструктурної бази у сфері виробництва та 

споживання біопалива; 

5. конкретизація форм підтримки виробництва та споживання 

біопалива. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Біодизель 32 40 54 106 344 948 1854 2584

Етанол 6682 8101 10616 12887 14780 18488 24685 34966

Виробництво біодизелю та біоетанолу в США, млн. л 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОПАЛИВА У СВІТІ (ОГЛЯД) 

 _____________________________________________________________________________  

Проаналізуємо кожну тенденцію з точки зору перспектив, що можуть бути 

нею спричинені. Стійке зростання обсягів виробництва біологічного палива є 

цілком зрозумілим, якщо поглянути на історію розвитку питання використання 

енергії для задоволення виробничих та невиробничих потреб людства. Відколи 

стало зрозуміло, що проблема вичерпності енергетичних ресурсів, що 

традиційно використовувалися у суспільстві, є питання найближчих десятиліть, 

виникла потреба пошуку альтернативи. Як показує світова історія, відповідь на 

складне питання не може бути знайдена водночас. Саме цим пояснюється 

різноманіття видів біопалива та способів його виробництва. Та ж причина – 

пошук ефективних замінників традиційним джерелам енергії, - забезпечить 

зростання кількості  способів використання природних ресурсів як 

енергетичних джерел, а також, ймовірно, кількісне зростання обсягів 

виготовлення біопалива за рахунок використання та поширення найбільш 

ефективних з них. 

Прискорення темпів зростання обсягу виробництва біопалива пояснюється 

кількома факторами. Головною причиною є скорочення запасів традиційних 

енергоресурсів, а відтак очевидною стає перспектива постійного зростання 

їхньої вартості. Проявом цього є ескалація напруги, як економічного, так і 

політичного характеру щодо забезпечення національних економік достатньою 

кількістю енергоресурсів за прийнятною ціною. Цивілізований вихід із ситуації 

є лише один – переорієнтація на альтернативні джерела енергії у найкоротші 

строки. Спосіб проведення такої переорієнтації – справа кожної окремо взятої 

зацікавленої держави. Вочевидь, усі методи у чистому вигляді можна поділити 

на дві групи: ринкові та адміністративні. Проте у сучасних умовах, або лише 

ринкові, або лише адміністративні бажаного позитивного результату не дають. 

Відтак усі комбінують. Від взаємодії елементів у комбінації залежить успіх або 

провал справи. Перші кроки на ниві альтернативної енергетики зроблені уже 

давно, тому зараз, озираючись у минуле та оцінюючи дійсність, можна зробити 

певні висновки про те, якою має бути комбінація, щоб отриманий результат не 

став жахливим розчаруванням, а разом з тим величезною сумою витрачених 
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інвестицій, які, вочевидь, могли принести позитивні результати у інших, також 

важливих сферах.  

До речі, способи підтримки альтернативної енергетики значною мірою 

спричинили, цілком свідомо, третю визначену нами тенденцію: зміну структури 

виробленого в світі біопалива, - а також і четверту: розширення 

інфраструктурної бази у сфері виробництва та споживання біопалива. 

Державну підтримку у сфері альтернативної енергетики також варто 

розглядати як частину взаємоузгодженої діяльності суб’єктів економічної 

системи. Роль держави полягає у формуванні загальної концепції розвитку 

галузі та визначенні місця кожного учасника процесу. Держава встановлює 

правила та розставляє акценти. Розглянемо процес державної підтримки 

розвитку альтернативної енергетики (у частині виробництва біопалива) на 

прикладі США та Європейського Союзу. Даний процес передбачає такі кроки.  

Крок 1. Усвідомлення проблеми. Проблема глобальна – стрімке 

скорочення традиційних енергетичних ресурсів. Проблема поточна – 

здорожчання енергетичних ресурсів з усіма відповідними обставинами. 

Проблема екологічна – забруднення від видобутку, переробки та споживання 

традиційних енергоресурсів.  

Крок 2. Визначення завдань державної політики у енергетичній сфері. 

Завдання поточне – зменшення споживання традиційних паливних ресурсів 

(або ж принаймні не збільшення). Завдання перспективне – перехід не 

альтернативну енергетику, яка, у силу обставин, у майбутньому перетвориться 

на традиційну.  

Крок 3. Визначення можливостей та інструментів подолання проблеми. 

Можливості держави, як відомо, - фінансові, у вигляді допомоги, пільг, 

субвенцій відповідним суб’єктам, а також інвестицій у стратегічно важливі 

проекти; законодавчі; адміністративні та інші.  

Крок 4. Концепція та її реалізація. Найважливіша частина вирішення 

проблеми. Чітке бачення переходу від теперішнього незадовільного стану до 

бажаного майбутнього, що супроводжується використанням наявних ресурсів, 
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активізацією потенційних, розподілом ролей між суб’єктами, на яких 

покладено відповідальність за здійснення окремих завдань. Саме реалізація 

концепції дає результат. Без неї неможливо розраховувати на успіх у вирішенні 

складних питань, адже вона забезпечує системність та комплексність. Але 

повернемося до конкретних речей. Концепції одних держав спрацьовують 

(можливо, не стовідсотково, з невеликими похибками, з відставанням від 

запланованого, але ж спрацьовують), а концепції інших – ні. У чому різниця, 

між українським баченням вирішення проблеми та баченням у США та ЄС? 

Вище ми говорили про комбінацію засобів. На перший погляд, було б логічно 

припустити, що справа у різному наборі заходів. Але якщо розібратися, в 

Україні, США, країнах ЄС проводяться наукові дослідження у сфері 

енергозбереження та енергоефективності, реалізуються певні проекти, куди 

залучаються державні та недержавні інвестиції, проводиться робота з 

суспільством загалом та його групами щодо необхідності економії енергії та 

активної діяльності у сфері використання альтернативного палива, що має, як 

економічне, так і екологічне значення. Ці риси спільні. Але заперечення тут 

очевидне – можливості в України та США кардинально відрізняються. Це по-

перше. По-друге, організація діяльності також інша. США роблять акцент на 

привілеях (як правило, у формі грантів) наукової діяльності у сфері 

альтернативної енергетики та допомозі реалізації процесів лише на самому 

початку їх втілення, адже вони не мають проблеми відриву науки від 

практичної діяльності, перспективний проект реалізується, навіть без активної 

участі держави. В Україні усе інакше. Реалізація подібних проектів потребує 

значних зусиль держави, а для створення цілісної системи потрібна реалізація 

багатьох проектів, тому позитивне вирішення проблеми даними методами є 

малоймовірним, або ж майже неймовірним. І нарешті, по-третє, які б заходи та 

інструменти не передбачали концепції у США та ЄС, кардинальна їх 

відмінність від українського підходу у тому, що вони спираються на ринок, 

який був створений як основа подальшого розвитку напрямку. Саме цим 

пояснюються стрімкі темпи зростання обсягів виробництва біоетанолу та 
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біодизелю в США, адже дане паливо придатне для використання у транспорті, а 

розвиток відповідного ринку активно набирає темп.  

Крок 5. Коригування концепції. Концепція, як правило, розрахована на 

кілька років чи десятиліть, залежно від складності проблеми. Відповідно через 

певний період потрібно переглянути концепцію, щоб внести відповідні зміни.  

Після всього вище сказаного можна у загальному вигляді окреслити 

схему процесу розвитку галузі біологічного палива (рис. 3). Мета даного 

процесу - виявлення реальної альтернативи традиційним джерелам енергії та 

створення можливостей для її використання у найширших масштабах. Однак 

зрозуміло, що у найближчому майбутньому здійснення такої мети є ілюзорним, 

відтак увага зосереджується на менш глобальних планах – скороченні 

споживання традиційної енергії за рахунок максимально можливого 

виробництва та використання альтернативної, що дасть час для виконання 

головної мети.  

Процес розвитку біопаливної галузі відбувається по спіралі, щоразу 

проходячи однакові етапи, але з різною силою. Зрозуміло, для цього потрібні 

певні каталізатори, що надаватимуть поштовх до розвитку у сприятливий 

момент. До даних каталізаторів віднесемо (укрупнено, без розподілу на 

складові та внутрішні механізми) державні інституції (блок 1 на рис.3) та 

приватний сектор (під яким маємо на увазі суб’єкти підприємницької діяльності 

різних галузевих напрямків) (блок 2 на рис.3), що мають потужний арсенал 

засобів для впливу на зміну темпів виробництва біопалива. Водночас існує 

потужний регулятор діяльності, пов’язаної з виробництвом біопалива (засобом 

рівня його споживання). Даним регулятором є ринки (блок 4 на рис.3), прямо та 

опосередковано пов’язані з біопаливом. Роль даного регулятора має різне 

значення у різних країнах та на різних етапах розвитку біопаливної галузі. 

Однак для країн, на прикладі яких ми розглядали біопаливну галузь, на даному 

етапі відіграє ключову роль, адже, як у США, так і ЄС початковий поштовх 

каталізаторами вже даний, і за умов розвиненого ринку немає потреби у



 

Рис. 3 Спрощена схема процесу розвитку біопаливної сфери у розвинених країнах світу 
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кардинальному штучному втручанні у процес, цілком достатньо адекватної та 

своєчасної реакції на вимоги та тенденції ринку, не відхиляючись від 

стратегічного курсу, описаного у довгострокових планах, підкріплених 

обґрунтованими прогнозами розвитку, як-то: «Annual Energy Outlook 2010 With 

Projections to 2035» [11]. 

Не можна не відмітити у справі розвитку біопалива впливу громадянського 

суспільства та третього сектору (блок 3 на рис.3). Прямої участі у процесі 

розвитку біопаливної галузі вони не беруть, проте виконують іншу, досить 

важливу функцію: укріплюють фундамент, закладений іншими учасниками, 

яких ми раніше назвали каталізаторами, а також частково готують умови для 

подальших надбудов до конструкції галузі біологічного палива. Якщо не 

вдаватися у подробиці, то механізм дії даних учасників достатньо простий: 

вони впливають на свідомість мас, як суспільства в цілому, так і окремих його 

груп; вони обґрунтовують потребу, яка часто прихована з точки зору 

економічної ефективності у довгостроковому періоді. Суб’єкту 

підприємницької діяльності досить важко пояснити, чому він має нести 

додаткові фінансові витрати для переоснащення виробничих потужностей чи 

транспорту для використання альтернативного палива, якщо це не принесе 

йому економічного ефекту у короткостроковій перспективі, а натомість обіцяє 

його у подальшому всьому суспільству (не конкретно даному суб’єкту 

підприємницької діяльності, а певним групам,  до яких даний суб’єкт може не 

мати жодного відношення). Це одна з причин, чому схема, описана на рис. 3 не 

відповідає реаліям країн, що розвиваються. Але вагомим компонентом 

функціонування західного суспільства є турбота про якість життя, куди входять 

не лише суто економічні показники, чи показники, що описують лише сучасний 

стан справ. Значення має перспектива. А перспектива говорить на користь 

біологічного палива. Відтак виникає усвідомлена суспільством потреба 

діяльності у сфері альтернативного палива, яка може бути реалізована лише у 

конкретних діях, що призведуть до матеріального результату. Бізнес, реагуючи 

на потребу, вживає певних заходів, за часту, демонстративних, але для даного 
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етапу розвитку сфери біопалива цілком прийнятних для створення іміджу 

соціально відповідальної компанії. Принцип соціальної відповідальності тісно 

пов'язаний з маркетинговою діяльністю, що призводить до отримання 

економічного ефекту. Таким чином, деякі бізнес-суб’єкти знаходять у стані 

гамбіту: несуть певні фінансові витрати, щоб отримати виграш у майбутньому.  

Ми розглянули ключові аспекти спірального розвитку сфери біологічного 

палива у розвинених країнах світах (на прикладі США та ЄС). Проте варто в 

котре нагадати, що дана схема не спрацьовує в сучасних українських реаліях, 

що потребують іншого механізму, який з часом, або перейде у вище описану 

схему, або створить відмінну від даної схеми самостійну модель. 

Варто розглянути також законодавче відображення державної підтримки 

альтернативної енергетики. Державна підтримка будь-якої діяльності знаходить 

відображення у законодавчих актах, що її регулюють. Зупинимося на ключових 

аспектах законодавчого регулювання діяльності у сфері альтернативної 

енергетики у США.  Так законом 110-343, прийнятим 3 жовтня 2008 року з 

метою стабілізації економічної ситуації, передбачено широкий спектр 

податкових пільг, як підприємствам, так і приватним особам, що інвестують 

фінансові ресурси у промислове та непромислове обладнання на основі 

використання альтернативних джерел енергії [12].  

Зокрема законом передбачено: 

 розширення податкових пільг для купівлі та виробництва 

енергоефективних приладів; 

 зняття обмежень на податкові кредити для купівлі сонячного 

фотоелектричного устаткування та збільшення податкових кредитів для 

використання насосів, що використовують тепло земної кори; 

 додаткове податкове кредитування бізнесу для комбінованого 

виробництва тепла та електрики, малих вітрових систем та насосів, що 

використовують тепло земних надр; 

 збільшення податкових кредитів, у тому числі акцизів для біопалива та 

біодизелю з вторинної сировини; 
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 надання податкових пільг для виробництва зрідженого газу та авіаційного 

палива з біомаси; 

 розширення та зміна ключових положень податкового законодавства 

щодо відновлюваних джерел енергії, що чинні до 2008 року; 

 розширення переліку технологій у сфері енергетики, що мають право на 

державну підтримку, до яких зокрема віднесено: використання енергії 

приливів та відливів, океанських хвиль та перепаду океанських 

температур тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок про планомірність та послідовність 

державної підтримки діяльності у сфері альтернативної енергетики. Варто 

також звернути увагу на закріплені законодавством форми даної підтримки. 

Широкий перелік інструментів для мотивації приватного сектору, суб’єктів 

промисловості та комерційної діяльності забезпечує врахування практично всіх 

основних шляхів поширення енергоефективних технологій. Проте для нас 

також є цікавим інший аспект. Мова йде про фінансову складову державної 

підтримки. Як можна помітити з вище наведених положень законодавства, 

акцент суттєво зміщується в сторону податкового кредитування суб’єктів, що 

впроваджують чи виробляють енергоефективне обладнання. Таким чином, це 

слугує додатковим підтвердженням того, про що ми говорили вище, а саме про 

механізм розвитку сфери біопалива зокрема та альтернативної енергетики 

загалом. Адже практично виключається мотив запровадження технологій, 

заснованих на використанні біопалива, для отримання державних фінансових 

ресурсів. Законодавчо закріплена допомога може слугувати додатковим 

стимулом, але не може бути основним мотивом для діяльності у сфері, що 

розглядається. Це водночас свідчить про наявність інших дієвих стимулів, що, у 

свою чергу, є підтвердженням сформованого та функціонуючого ринку, що є 

основою для розвитку галузі біологічного палива. 

Такий механізм державної підтримки поряд із сформованим ринком 

дозволяє державі скоротити витрати на стимулювання галузі виробництва 
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біопалива, максимально використовуючи податкове кредитування як основний 

механізм підтримки.    

Українське законодавство також передбачає ряд заходів, спрямованих на 

стимулювання впровадження технологій з використанням біопалива як джерела 

енергії. Діяльність у даній сфері регулювалася та регулюється зокрема такими 

законами та документами: 

 Закон України ”Про енергозбереження” (1994 р.) [13]; 

 Закон України «Про альтернативні види рідкого і газового палива» 

(2000 р.) [14]; 

 Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (2003 р.) [15]; 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих» (2006 р.) 

[16]; 

 Розпорядження КМУ «Про схвалення Енергетичної стратегії України 

на період до 2030 року» (2006 р.) [17]; 

 «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» (2006 р.) [18] 

 Постанова КМУ «Про затвердження програми розвитку виробництва 

дизельного біопалива» (2006 р.) та ін. [19] 

Узагальнюючи, можна сформулювати ключові положення зі 

стимулювання та регулювання розвитку біопалива в Україні, закріплені даними 

законами та постановами (табл.5): 

Відтак, очевидно, що проблема регулювання діяльності у сфері біопалива в 

Україні лежить не в стільки у площині законодавчого закріплення, скільки у 

механізмах реалізацій положень законодавства. З іншого боку, суттєвою 

прогалиною є відсутність законодавчого закріплення ініціатив, спрямованих на 

побудову ринку альтернативних джерел енергії, які передбачені в 

законодавствах інших країнах світу (табл.6). 
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Висновки 

Розвиток сфери біологічного палива у світі продиктовано скороченням 

запасів традиційних джерел енергії та погіршенням умов їхнього видобутку. 

Дані причини зумовили стабільні темпи зростання обсягів виробництва 

Таблиця 5 - Ключові положення зі стимулювання та регулювання розвитку 

біопалива в Україні [20] 

Сприяння розробці та раціональному використанню нетрадиційних джерел і видів енергетичної 

сировини для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива з метою економії паливно-

енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту 

Зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок використання як сировини для 

виробництва альтернативних видів палива відходів різного роду діяльності, додержання екологічної 

безпеки виробництва (видобутку), транспортування, зберігання та споживання альтернативних видів 

палива 

Підтримка розвитку науково-технічної бази виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, 

пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері 

Підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива на основі державного захисту інтересів 

підприємця 

Пропаганда еколого-економічних соціальних переваг використання альтернативного палива 

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей 

світової науки і техніки у сфері альтернативних видів палива 

Запобігання штучному створенню монополій на ринку альтернативних видів палива 

Продовження таблиці 5 

Надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг, 

встановлених відповідними законами України для стимулювання розробок і впровадження нових 

технологій, обладнання, матеріалів у процесі виробництва (видобутку) альтернативних видів палива 

Стимулювання підприємств-виробників машин, механізмів, приладів, енергетичних установок, інших 

технічних засобів та пристроїв до них, що працюють на альтернативних видах палива, а також 

підприємств, установ, організацій і громадян, які переобладнують технічні засоби, що працюють на 

традиційних видах палива, для споживання альтернативних видів палива 

Стимулювання інвестиційної діяльності й запровадження новітніх технологій у сфері альтернативних 

видів палива шляхом створення пільгового режиму інвестиційної та іншої господарської діяльності 

іноземним інвесторам 

Надання відповідно до законодавства спеціальних державних гарантій захисту іноземних інвестицій, 

спрямованих на розвиток сфери альтернативних видів палива 

Створення спеціального інформаційного фонду з метою накопичення, систематизації та поширення 

інформації про наявність в Україні нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини 
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біопалива протягом останніх десятиліть, а також різноманітність способів його 

отримання у результаті постійного пошуку реальної альтернативи традиційним 

видам палива. Адже перші відголоски майбутнього дефіциту традиційних 

енергетичних джерел, що невпинно наближається, дають про себе знати через 

постійне їх здорожчання та виникнення повсякчасних спекуляцій економічного 

та політичного характеру. Має своє значення у даному процесі соціальна 

складова, що полягає у забезпеченні гідних умов життя, однією з складових 

якого є екологічний аспект, а біопаливо вважається екологічно чистим паливом 

(принаймні у частині відсутності чи незначній кількості викидів CO2 при його 

спалюванні).  

Можна виділити кілька тенденцій на ринку біопалива на сучасному етапі: 

1. стійке зростання обсягів виробництва біологічного палива; 

2. прискорення темпів збільшення обсягів виробництва біопалива; 

3. зміна структури виробленого в світі біопалива; 

4. розширення інфраструктурної бази у сфері виробництва та 

споживання біопалива; 

5. конкретизація форм підтримки виробництва та споживання 

біопалива. 

Табл. 6 – Програми з розвитку біоетанолу у світі [21] 

Країна Законодавча норма 

Бразилія Обов’язкове додавання в пальне 25% етанолу. Податкові пільги для 

виробників біоетанолу 

Аргентина Введення обов’язкового додавання 5% біоетанолу до пального 

протягом найближчих 5 років  

Таїланд Бензин, що продається у Бангкоку, має містити у своєму складі 10% 

біоетанолу 

Індія  Обов’язкова частка біоетанолу в пальному – 5% 

Австралія Додавання 10% відсотків біоетанолу до бензину 

Великобританія Субсидія для виробників біоетанолу в 36 центів за 1 л.  

ЄС Вміст біоетанолу у пальному: 2% - у 2005 році; 

5,75% - у 2010 році 

Канада Регіональні податкові пільги для виробників біоетанолу з 1992 року. 
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Дані тенденції свідчать про перспективність діяльності у сфері 

виробництва біопалива у найближчі роки, адже наразі це – одна з основних 

альтернатив традиційним джерелам енергії. Про це свідчить послідовна та 

ґрунтовна підтримка галузі з боку урядів розвинених країн та міждержавних 

організацій, а також інтерес певних бізнес-структур. Головною ж запорукою 

подальшого розвитку біопалива як альтернативного джерела енергії є 

функціонування та розвиток відповідного ринку, що створювався протягом 

тривалого часу як підґрунтя галузі. 

Механізм, що сприяє збільшенню кількісних та якісних показників 

виробництва біопалива, його споживання та інтеграції галузі з суміжними 

сферами діяльності, був описаний нами вище. Проте в даній статті ми 

залишили поза увагою питання різних підходів до питання біопалива у країнах 

різного економічного та соціального розвитку, попри велике значення даного 

питання у аспекті створення майбутнього світового енергетичного ринку. 

Державна підтримка сфери виробництва та споживання біопалива в 

Україні та США, ЄС має спільні риси, але відмінну основу, що не дозволяє 

розраховувати на стрімкий розвиток галузі в Україні, що зумовлено, у тому 

числі, проблемами безпосередньо непов’язаними з біопаливом. Таким чином, 

можна стверджувати, що вектор енергетичної політики України у частині 

біопалива розбігається з вектором розвинених країн, що не сприяє зменшенню 

енергетичної залежності України від імпортованих джерел енергії.  
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