
УДК 338.2:620.92 
 
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ РИНКУ БІОПАЛИВА 

УКРАЇНИ 
 

Чайка Р.В. 
Науковий керівник – доц. , к.е.н.  Карачина Н. П. 

 
В наш час, не тільки в Україні, а й в усьому світі, гостро постала 

проблема вичерпності основних загальноприйнятих енергоресурсів, зокрема 
нафтопродуктів, боротьба за які  якщо ще не привела, то приведе до значного 
погіршення відносин між країнами світу. 

Деякі країни до цього часу не хочуть визнавати існування енергетичної 
кризи, деякі країни впевнені, що їм нічого не загрожує й тому не здійснюють 
ніяких заходів в цьому напрямку, але більшість провідних країн світу вже давно 
визнали факт недовговічності енергетичної системи в тому вигляді, в якій вона 
представлена зараз і роблять все можливе для підвищення енергетичної 
захищеності своєї держави.   

Вирішенням цієї проблеми в останні роки займалися такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені як С. Мочерний, І.П.Кравченко, Г.М. Калетнік, 
М.Д.Мельничук, В.Сухенко, Л.Семенюк, О.М. Шпичак та інші. 

В останні декілька років особливо актуальним стало питання біопалива, 
яке на фоні підвищення світових цін на стандартні енергоносії, виступає 
«рятівним жилетом» для вітчизняної енергетики, особливо зважаючи на 
потенціал України в даній сфері. 

Біопаливо або біологічне паливо - органічні матеріали, такі як деревина, 
відходи та спирти, що використовуються для виробництва енергії. Це - 
поновлюване джерело енергії, на відміну від інших природних ресурсів, таких 
як нафта, вугілля і ядерне паливо. Офіційне визначення біопалива - будь-яке 
паливо мінімум з 80 % вмістом (за об'ємом) матеріалів, отриманих від живих 
організмів, зібраних в межах десяти років перед виробництвом. 

Україна має в своєму розпорядженні  значний потенціал у 
відновлювальній енергетиці, але з певних причин продовжує закуповувати 
втридорога закордонні енергетичні ресурси, все більше збільшуючи зовнішню 
заборгованість та втрачаючи конкурентні позиції, продовжуючи йти на 
поступки. Сучасній галузі біопалива України потрібна державна підтримка в 
формі державних дотацій та податкових пільг. 

На даний час в Україні найоптимальнішим є такий варіант подій, коли за 
підтримки державного апарату буде здійснюватися розвиток галузі 
вітчизняного біопалива як реального способу підвищення енергетичної 
самостійності та незалежності, що є пріритетом кожної країни. Якщо нашій 
країні вдасться налаштувати власну масову систему виробництва і споживання 
біопального, то це значно послабить енергетичну, а як наслідок – економічну 
залежність України  на міжнародній арені. 


