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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ  
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

STATE SUPPORT OF THE AGRARIAN SECTOR AS A FACTOR  
OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано моделювання трьох сценаріїв 

розвитку енергетичного сектору економіки країни. Вивчено змі-
ни, які відбулися в напрямку державної підтримки аграрного 
сектору як фактора розвитку відновлюваної енергетики Укра-
їни за останні 3 роки. Охарактеризовано обсяги залучених 
інвестицій у сферу відновлюваної енергетики внаслідок по-
слідовних дій Уряду. Досліджено потенційний ринок для біога-
зових установок на 2020 р. Обґрунтовано напрямками держав-
ної підтримки, за якими можна досягти цілей, які заплановані 
в Енергетичній стратегії України до 2035 р. Запропоновано 
створити спеціальну інформаційну базу даних з накопичення, 
систематизації й поширення технічної, економічної та іншої 
інформації про наявність в Україні технологій та обладнання 
для виробництва ріпаку, дизельного біопалива, в тому числі 
інформацію щодо виробників і постачальників зазначеного об-
ладнання, науково-технічних досягнень у цій галузі та ін.

Ключові слова: аграрний сектор, відновлювана енерге-
тика, відновлювані джерела енергії, енергоресурси, розвиток. 

АННОТАЦИЯ 
В статье охарактеризовано моделирования трех сцена-

риев развития энергетического сектора экономики страны. 
Изучены изменения, которые произошли в направлении госу-
дарственной поддержки аграрного сектора как фактора раз-
вития возобновляемой энергетики Украины за последние 3 
года. Охарактеризованы объемы привлеченных инвестиций 
в сферу возобновляемой энергетики в результате последо-
вательных действий правительства. Исследован потенциаль-
ный рынок для биогазовых установок на 2020 г. Обоснованы 
направления государственной поддержки, по которым можно 
достичь целей, которые запланированы в Энергетической 
стратегии Украины до 2035 г. Предложено создать специаль-

ную информационную базу данных по накоплению, система-
тизации и распространения технической, экономической и 
другой информации о наличии в Украине технологий и обо-
рудования для производства рапса, дизельного биотоплива, 
в том числе информацию о производителях и поставщиках 
указанного оборудования, научно-технических достижений в 
этой области и др.

Ключевые слова: аграрный сектор, возобновляемая 
энергетика, возобновляемые источники энергии, энергоресур-
сы, развитие.

АNNOTATION
Energy independence and economic stability can be achieved 

through the development of renewable energy in Ukraine’s econ-
omy, in particular through state support for the agrarian sector. 
Ukraine has already begun a global energy transition to renewable 
energy. It is well known that the potential for the development of 
“clean” energy is considerable and inexhaustible, and also pro-
vides solutions to energy, environmental, climate and socio-eco-
nomic problems of any country. Therefore, our country aims to: 
reduce and replace fossil gas consumption, improve energy effi-
ciency in various spheres of life of the population, increase con-
sumption of energy from renewable energy sources, including so-
lar, wind and geothermal energy, small hydropower and biomass. 
So, the topic of scientific research is relevant and has both theoret-
ical and practical significance. The article describes the modeling 
of three scenarios for the development of the energy sector of the 
country’s economy: conservative (basic), liberal and revolutionary 
scenarios. The fact of decarbonisation of domestic energy as a 
result of energy transition (energy transition) of Ukraine on the 
principles of sustainable development from fossil types of ener-
gy resources to renewable ones is stated. The renewable energy 
potential of Ukraine is investigated, which will be able to provide 
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full coverage of potential demand for energy resources and ser-
vices, even if the high share of energy-intensive industry (metallur-
gy, chemical industry, etc.) is maintained. The changes that have 
taken place in the direction of state support of the agrarian sector 
as a factor of development of renewable energy of Ukraine over 
the last 3 years are studied. The volume of attracted investments 
in the field of renewable energy as a result of consistent actions of 
the Government is characterized. The potential market for biogas 
plants for 2020 is investigated. It is substantiated by the directions 
of state support by which it is possible to achieve the goals, which 
are planned in the Energy Strategy of Ukraine until 2035. It is pro-
posed to create a special information database on the accumula-
tion, systematization and dissemination of technical, economic and 
other information on the availability of technologies and equipment 
for production of rapeseed, diesel biofuels in Ukraine, including 
information on manufacturers and suppliers of the said equipment, 
scientific and technological achievements in this field, etc.

Key words: agrarian sector, renewable energy, renewable en-
ergy sources, energy resources, development.

Постановка проблеми. Енергетичну незалеж-
ність і економічну стабільність можна здобути 
внаслідок розвитку відновлюваної енергетики 
економіки України, зокрема через державну 
підтримку аграрного сектору. Україна вже роз-
почала глобальний енергетичний перехід на від-
новлювану енергетику. Загальновідомо, що по-
тенціал розвитку «чистої» енергетики значний 
і невичерпний, а також забезпечує вирішення 
енергетичних, екологічних, кліматичних і со-
ціально-економічних проблем будь-якої країни.

Тому наша країна має на меті: скоротити і 
замінити споживання викопного газу, підвищи-
ти рівень енергоефективності у різних сферах 
життєдіяльності населення, збільшити спожи-
вання енергоресурсів з відновлюваних джерел 
енергії, зокрема сонячної, вітрової й геотер-
мальної енергій, малої гідроенергетики та біо-
маси з використанням сучасних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
свідчить про те, що на часі проблеми і перспек-
тиви розвитку відновлюваної енергетики як 
країн Європейського Союзу, так і безпосередньо 
України висвітлювали у своїх публікаціях, до-
повідях і звітах спеціалісти, науковці, практики 
і працівники відомств і організацій, що мають 
пряме відношення до відновлюваної енергетики 
в Україні таких як: Міністерство аграрної полі-
тики України, Національне Агентство України 
з питань забезпечення ефективного викорис-
тання енергетичних ресурсів, Науково-техніч-
ний центр «Біомаса», Громадська організація 
«Агентство з відновлюваної енергетики», Інсти-
тут відновлюваної енергетики НАН України.

Колектив науковців у складі О. Дячук, М. Че-
пелєв, Р. Подолець, Г. Трипольська, В. Венгер, 
Т. Саприкіна і Р. Юхимець [1] у співпраці з ор-
ганізаціями громадянського суспільства, орга-
нами державної влади, профільними асоціаці-
ями та незалежними експертами за підтримки 
представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля 
в Україні спільно виконали звіт за результа-
тами моделювання базового та альтернатив-
них сценаріїв розвитку енергетичного сектору 
«Перехід України на відновлювану енергетику 
до 2050 року», який вмістив: передумови роз-

витку енергетичного сектору в світі та Украї-
ні; загальний методологічний підхід; складо-
ві потенціалу відновлюваних джерел енергії в 
Україні, національні технологічні перспективи 
(транспортний сектор, сектор будівель, про-
мисловість і сільське господарство); розвиток 
енергетичного сектору України до 2050 року за 
різними сценаріями та їх економічні наслідки. 

Такі науковці та провідні фахівці як: Г. Ге-
летуха, Т. Желєзна, Г. Голубовська-Онісімова 
і А. Конеченков [9] опублікували велику кіль-
кість праць щодо перспектив для сільського і 
лісового господарств України у сфері віднов-
люваної енергетики. У своїх публікаціях вони 
наголошують про можливість розширення діа-
пазону доступних енергоресурсів (біомаса як 
паливна сировина), створення нових ринків 
збуту для сільськогосподарських товаровироб-
ників, зокрема поєднання продовольчого і енер-
гетичного ринків.

Ми погоджуємося із беззаперечною перемо-
гою, ухвалою Верховною Радою України за-
конопроекту 10357Д від 11 липня 2019 р., що 
повертає право будувати сонячні електростанції 
на землі для домогосподарств і енергетичних 
кооперативів. Зокрема, – це означає відновлен-
ня дії «зеленого тарифу» для приватних соняч-
них електростанцій потужністю до 30 кВт, які 
були встановлені чи встановлюватимуться на 
ділянках в межах власного подвір’я.

Поряд з тим залишається низка невиріше-
них питань, пов’язаних з державною підтрим-
кою саме аграрного сектору як фактору розви-
тку відновлюваної енергетики України.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. До невирішених раніше пи-
тань варто віднести необхідність уточнення роз-
витку відновлюваної енергетики України через 
державну підтримку аграрного сектору, а та-
кож формулювання пропозиції. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є визначення, обґрунту-
вання і подальша розробка практичних рекомен-
дацій щодо розвитку відновлюваної енергетики 
України через державну підтримку аграрного 
сектору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно Національного плану дій з відновлюваної 
енергетики до 2020 р. енергетичні потреби дер-
жави за рахунок енергії з відновлюваних дже-
рел повинні скласти 11 %, а до 2035 р. – 25 % 
[1]. Тому Україні необхідні напрями прискорен-
ня енергетичного переходу (energy transition) 
на принципах сталого розвитку від викопних 
видів енергоресурсів до відновлюваних. Фак-
тично здійснюється декарбонізація вітчизняної 
енергетики. 

Основним партнером у цьому напрямі явля-
ється Державна установа «Інститут економіки 
та прогнозування Національної академії наук 
України» (ІЕП НАНУ), яка здійснила моделю-
вання трьох сценаріїв розвитку енергетичного 
сектору економіки країни:
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Таблиця 1
Потенційний ринок для біогазових установок на 2020 р.

Тип обладнання 
Ємність 

вітчизняного 
ринку, шт.

Потужність Скорочення 
СО

2
,  

млн. т/рік

Час 
експлуатації, 

год/рік

Заміщення 
природного 

газу, 
млрд. м3/рік

Всього 
інвестицій, 
млн. грнМВт

т
МВт

е

Великі біогазові 
установки 2900 711 325 22,36 8360 1,15 1465

Міні-електростанції 
на звалищному газі 90 20 80 3,26 8360 0,21 404

Всього 2990 731 405 25,62 8360 1,36 1869

– консервативний сценарій (базовий) вклю-
чає «заморожування» технологій на теперіш-
ньому рівні (до 2050 р. порівняно з 2012 р. не-
змінними залишаться енергетичні технології), 
а тому майже не відбудеться підвищення ефек-
тивності використання енергоресурсів і буде 
використовуватися зовсім незначна частина по-
тенціалу відновлюваних джерел енергії; 

– ліберальний сценарій передбачає розвиток 
енергетичного сектору при умові досконалої 
конкуренції; 

– революційний сценарій передбачає стрім-
кий розвиток відновлюваних джерел енергії, 
які до 2050 р. у кінцевому споживанні енерге-
тичних ресурсів складуть 91% [1, с. 6].

Україні варто обрати революційний сценарій. 
Так як Україна володіє достатнім відновлюва-
ним енергетичним потенціалом, який зможе за-
безпечити повне покриття потенційного попиту 
на енергоресурси і послуги навіть за умови збе-
реження високої частки енергоємної промисло-
вості (металургія, хімічна галузь тощо) країни. 

За останні 3 роки в Україні у цьому напрям-
ку відбулися певні зміни:

– збільшилися обсяги виробництва елек-
тричних транспортних засобів і розширюється 
спектр їх моделей; зросли можливості акуму-
лювання електроенергії;

– активно застосовуються технології для сут-
тєвого підвищення енергоефективності будівель;

– спостерігається прогрес у діджиталізації 
усіх сфер енергетики (ІТ-технології, розумні 
мережі тощо);

– збільшилися обсяги інвестицій в дослі-
дження і розробки «чистих» технологій та бу-
дівництво нових об’єктів у сфері відновлюваної 
енергетики. 

Належним чином удосконалено законодав-
ство, розроблено цілу низку програм, стратегії 
та планів Урядом, Парламентом, Державним 
агентством з енергоефективності та енергозбере-
ження України, також були оприлюднені про-
позиції і побажання усіх учасників ринку [2-7]. 
Так, завдяки послідовним діям Уряду щодо 
удосконалення нормативно-законодавчої бази у 
сфері відновлюваної енергетики залучено:

– близько 700 млн євро в українські «зелені» 
проекти;

– майже 400 млн євро вкладено у введення 
1670 МВт нових теплових потужностей, що ви-
користовують відновлювані джерела енергії;

– близько 300 млн євро спрямовано бізнесом 
на встановлення 278 МВт потужностей об’єктів 
відновлюваної електроенергетики [1, c. 3]. 

Потенційний ринок для біогазових установок 
на 2020 р. наведено в табл. 1 [8, с. 15; 9, с. 90].

На думку науковців, у найближчий час інтен-
сивно розвиватимуться технології використання 
біогазу зі звалищ і очисних станцій. Сумарне 
використання біогазу в 2030 році може скласти 
10,2 ТВт·год/рік, а у 2050 р. – збільшитися до 
17,4 ТВт·год/рік (технічний потенціал) [9, с. 90].

Проте, на жаль, Україна відстає за рівнем 
використання відновлюваних джерел енергоре-
сурсів не лише від економічно розвинених кра-
їн світу (у т.ч. від країн Вишеградської групи), 
але й від загальносвітового показника. 

Згідно статистичних даних частка віднов-
люваних джерел ресурсів у загальному кінце-
вому споживанні енергоресурсів у світі склала 
20 % у 2017 р., зокрема в Україні цей показник 
склав лише 6 %.

Суттєві проблеми виникають під час забезпе-
чення сільськогосподарських товаровиробників 
пальним. Існує ситуаційна залежність держави 
від імпорту енергоносіїв і рівня цін на світо-
вому ринку нафти, а також зменшення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції. 
Внаслідок чого відбувається істотне зниження 
надходжень до державного бюджету. 

Враховуючи викладене, врегулювання про-
блем можливе за рахунок розвитку виробництва 
біопалива, що дозволить забезпечити аграрний 
сектор (у подальшому й інші галузі економіки) 
пальним і одночасно забезпечити виконання 
відповідних вимог Європейського Союзу. 

Вказані цілі можна досягти за рахунок дер-
жавної підтримки на наступними напрямками: 

– встановити для виробників палива окре-
мих індикативних планів збільшення обсягу 
виробництва біологічного палива; 

– запровадити механізм контролю за до-
триманням такими виробниками встановлених 
окремих індикативних планів, включаючи за-
провадження системи санкцій за їх порушення; 

– зобов’язати пункти реалізації палива для 
споживачів підтримувати запаси біологічного 
палива або традиційного палива з домішками 
біологічного палива; 

– запровадити систему заохочення викорис-
тання біологічного палива сільськогосподар-
ськими машинами і транспортом. 
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Варто окремо вказати на необхідність роз-
робки і прийняття стандартів у цій сфері, зо-
крема на рівні Кабінету Міністрів України і 
створити ефективний механізм досягнення ці-
лей, встановлених в Указі Президента Укра-
їни «Про заходи щодо розвитку виробництва 
палива з біологічної сировини» і Законі Укра-
їни «Про альтернативні види рідкого та газо-
вого палива». 

Як позитивне варто відмітити, у Законі 
України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» від 23 листопада 2018 р. вказано, 
що «…фінансова підтримка надається коопера-
тивам в якості часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки і обладнання для 
виробництва біоетанолу та електроенергії з біо-
маси, що закуплені у вітчизняних виробників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2017 р. № 130…» [10]. 
Державним замовником з виробництва метиле-
фіру ріпакової олії та етилефіру ріпакової олії є 
Міністерство аграрної політики України.

Для розвитку відновлюваної енергетики в 
аграрному секторі в Україні необхідно змінити 
механізм її стимулювання. Так, впровадження 
нової системи підтримки відновлюваної енерге-
тики в аграрному секторі через впровадження 
аукціонів повинні бути забезпечені й на зако-
нодавчому рівні та одночасно гарантувати пере-
можцям аукціонів безперешкодне приєднання 
нових потужностей до національної енергоме-
режі. Обсяги нових потужностей відновлюваної 
енергетики повинні відповідати Енергетичній 
стратегії України до 2035 р. і визначатися від-
повідними щорічними квотами на загально- 
державному рівні. 

Висновки із цього дослідження. Таким чи-
ном, для забезпечення державної підтримки 
аграрного сектору як фактора розвитку віднов-
люваної енергетики України, запропоновано: 

– наголошувати про економічні, екологічні, 
соціальні та інші переваги виробництва і спо-
живання відновлюваних джерел енергії через 
засоби масової інформації та шляхом проведен-
ня науково-практичних конференцій, семіна-
рів, виставок, круглих столів; 

– створити спеціальну інформаційну базу да-
них з накопичення, систематизації й поширен-
ня технічної, економічної та іншої інформації 
про наявність в Україні технологій та обладнан-
ня для виробництва ріпаку, дизельного біопа-
лива, в тому числі інформацію щодо виробни-
ків і постачальників зазначеного обладнання, 
науково-технічних досягнень у цій галузі; 

– запровадити нову систему підтримки з 
1 січня 2020 року, зокрема всі проекти віднов-
люваної енергетики, які не будуть підписані 
pre-PPA до кінця 2019 року, реалізуються за 
участю в аукціонах;

– запровадити порядок проведення аукціонів 
Кабінетом Міністрів України і використання у 
ролі майданчика електронної торгової системи 
Prozorro (встановлення аукціонної ціни (ціна 

1 кВт/год., запропонована переможцем аукці-
ону, не повинна перевищувати розмір зеленого 
тарифу на дату проведення аукціону); 

– забезпечити повну підтримку переможця 
аукціону протягом 10 років;

– визначати переможця аукціону враховую-
чи цінові пропозиції проекту без обмежень у ви-
гляді регіональних квот тощо (мета – знизити 
фінансове навантаження на споживача); 

– знизити рівень «зеленого» тарифу з 
2020 року; 

– планувати прозорість квот згідно плану 
розвитку системи передачі з урахуванням між-
народних зобов’язань України в сфері розвитку 
відновлюваних джерел енергії на 5 років. 

Перспективи подальших розвідок в цьому 
напрямку будуть стосуватися безпосередньо 
розвитку стратегічного управління відновлюва-
ною енергетикою аграрного сектору економіки 
України.
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