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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА 

 
Наразі Україна вибрала інтеграційний напрям у світову і європейську 

економіку, тому стратегія розвитку агропромислового комплексу має бути 
спрямована на формування продуктових ринків і галузей виробництва, які 
відповідають принципам ефективного функціонування та забезпечення їх 
пріоритетності. Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів є 
важливою умовою збільшення виробництва товарів, а також обґрунтування 
можливостей для більш повного використання наявного виробничого 
потенціалу аграрних підприємств в умовах ринкових відносин [1, 2]. 
Традиційно важливе місце в економіці нашої держави займає агропромисловий 
комплекс. За змістом і структурою його енергетичний потенціал – це складна 
комплексна категорія, яка охоплює різні ресурси, що становлять енергетичну 
основу функціонування аграрного виробництва. Відтак, істотне значення має 
теоретично-практичне обґрунтування закономірностей його подальшого 
розвитку, виробляючи не тільки продукти харчування, а й формуючи власну 
енергетичну безпеку на основі вирощування біоенергетичних культур з 
подальшим виробництвом різних видів біопалива [3]. 

Підвищення частки енергетичної складової в собівартості продукції є 
критичним фактором для ефективної діяльності багатьох аграрних підприємств. 
Водночас, висока енергоємність виробництва свідчить про наявність значного 
потенціалу підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності 
національної продукції. Доцільність використання відновлюваних енергоносіїв 
підтверджується політикою багатьох країн світу, які направили свій курс на 
підвищення їх частки в структурі енергоспоживання та створення 
високоефективної, надійної, диверсифікованої енергетичної системи [4]. 

В Україні є всі можливості виконати державну місію – направити 
діяльність цукрових, спиртових та сільськогосподарських підприємств на 
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виробництво біопалива, що принесе чималі прибутки як державі, так і 
безпосередньо сільським територіям. Забезпечивши старт виробництву і 
споживанню біопалива, матимемо рентабельне виробництво власного палива і 
зайнятість робочої сили [5, 6]. За допомогою різних методів і комплексних 
технологічних процесів біомасу сільськогосподарських культур в умовах 
агропромислових підприємств на новітньому обладнанні трансформують в 
газові, рідкі або тверді біопалива. При цьому якість отриманих біопалив буде 
обумовлено трьома основними фазами, які проходить біомаса енергетичного 
призначення: вирощування; збір і переробка; енергетичне використання [1, 7]. 

Отже, на сучасному етапі економічного становлення України найбільш 
гострими є проблеми стабільного енергозабезпечення та використання 
енергоресурсів, від вирішення яких багато в чому залежить рівень соціально-
економічного розвитку сільських територій. В умовах практично монопольної 
залежності від імпорту нафти і газу та значного забруднення навколишнього 
середовища викидами енергетичного виробництва, Україна вимагає пошуку 
альтернативних джерел забезпечення паливом і енергією, які були б екологічно 
чистими і не залежали від зовнішніх поставок. Виникає нагальна потреба в 
переході до відновлюваної енергетики, яка в змозі розширити діапазон 
доступних джерел енергії і зміцнити національну енергетичну безпеку. Одним 
із шляхів вирішення зазначеного завдання є розвиток виробництва біопалив, 
для збільшення обсягів споживання яких в Україні є всі передумови. 

В результаті значущою залежності економіки від імпортованих 
енергоресурсів вагомим потенційним ресурсом внутрішньому ринку виступає 
енергетична біосировина. В зазначених умовах господарювання АПК має не 
тільки забезпечувати державу продовольством, але і сприяти її енергетичній 
безпеці [8]. Тут важливою умовою є вирішення проблеми паритетності 
використання сільськогосподарської продукції на продовольчі та 
біоенергетичні цілі. Ефективність переробки біомаси в енергетичні ресурси 
досягається при раціональних параметрах технологічних процесів і машин для 
агропромислового комплексу, які здійснюють конверсію біосировини. 
Виробництво біопалива буде виправдано тільки в тому випадку, коли 
використовуються ритмічно поновлювані запаси дешевої сировини. 

В ході проведених досліджень, для отримання об’єктивної характеристики 
досліджуваних сільськогосподарських культур біоенергетичного напряму 
(пшениця озима, кукурудза на зерно, цукрові буряки, соняшник, ріпак, соя, 
картопля, кукурудза на силос і зелений корм), були розраховані коефіцієнти 
варіації їх посівних площ і врожайності протягом 2000–2018 рр. Отримані 
коефіцієнти варіації посівних площ зазначених різних груп польових культур 
мали широкий діапазон варіації (від помірного до дуже великого рівня). 
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Коефіцієнти варіювання показників врожайності досліджуваних 
сільськогосподарських культур в більшості випадків характеризувалися 
високим рівнем. Для встановлення залежностей між посівними площами і 
врожайністю сільськогосподарських культур біоенергетичного напряму були 
розраховані кореляційні зв’язки. Результати проведених розрахунків показали, 
що площі посівів основних сільськогосподарських культур мають різну силу і 
напрямки залежностей з їх врожайністю. 

Таким чином, на основі проведених розрахунків варіації факторів і 
взаємозалежностей досліджуваних показників для виявлення специфіки 
формування сировинної бази і забезпечення конкурентоспроможного 
виробництва біопалива, була встановлена доцільність розширення посівних 
площ в рамках науково обґрунтованих сівозмін під кукурудзою на зерно, соєю, 
соняшником та ріпаком, а цукрові буряки, картопля і кукурудза на силос і 
зелений корм вимагають збільшення рівнів продуктивності з одиниці площі. 
Розширення посівних площ під кукурудзою на зерно, соняшником, соєю та 
ріпаком має прямий позитивний вплив на зростання врожайності основних 
сільськогосподарських культур біоенергетичного напряму, що дозволяє 
зменшити рівень собівартості вироблених біопалив. Водночас, збільшення 
посівних площ під цукровими буряками, картоплею і кукурудзою на силос і 
зелений корм має зворотну залежність (зменшення) з врожайністю цих культур. 
Тому сучасна стратегія управління полягає в диверсифікації виробництва АПК, 
надаючи пріоритетного значення розвитку національній конкурентоспроможній 
біопаливній індустрії, сировинна база якої має формуватись передусім на таких 
культурах, як кукурудза на зерно, соя, соняшник та ріпак, що було встановлено 
на основі проведеного варіаційного і кореляційного аналізів. 
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СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ Й РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В УКРАЇНІ  

 
Сьогодні в Україні формується нова енергетична цивілізація, реалізація 

якої може здійснитися за умови запровадження новітніх енергоефективних 
технологій у всіх сферах національної економіки.  

Впровадження територіальними громадами України інноваційної стратегії 
енергозбереження є досить актуальною й дає синергетичний ефект-позитивний 
вплив на рівень виробництва і підвищення конкурентоспроможності продукції/ 
послуг й тим самим забезпечує енергетичну незалежність міст та сільських 
територій в цілому.  

Отже, для створення цілісної картини зміни факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, завдяки якій можна спрогнозувати різні комбінації 
ризикових подій в майбутньому, слід розглянути перспективні інструменти 
щодо реалізації політики енергоефективності сільських територій. Для кожного 
регіону й міста України на основі інтегральної оцінки енергетичної 
ефективності й зведеного паливно-енергетичного балансу (ПЕБ) мають бути 
розроблені інноваційні сценарії розвитку й реалізації стратегії 
енергозбереження, з урахуванням всіх територіальних й економічних чинників.  

Відповідно до одного з засновників сценарного планування Г. Кану, 
сценарії це «послідовність майбутніх гіпотетичних подій, складених у вигляді 
ланцюга взаємопов’язаних подій». Завдяки використанню модельного 
комплексу можна виявити прогалини та недоліки, підвищити 
конкурентоспроможність кожного адресного закладу або декілька бюджетних 
установ регіону, досліджувати та управляти енергоефективною політикою на 
підставі комплексного підходу з позиції єдиного енергетичного простору. 

Сценарне планування з використанням методів імітаційного моделювання є 
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