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УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ
БІОПАЛИВНОГО ВИРОБНИЦТВА В АПК УКРАЇНИ
Сучасні виклики вимагають перегляду стратегії розвитку
паливно-енергетичного комплексу держави, впровадження
інноваційних розробок з використання біопалива та широке
застосування існуючої і спеціально вирощеної біомаси. Ці
процеси дають змогу знизити залежність України від
імпортованих енергоносіїв, а також, поряд з екологічною
рівновагою агроекосистеми, забезпечують скорочення питомого
споживання викопних енергоресурсів [1, 2].
Перед аграрним сектором нагальним завданням, виступає
виробництво щонайбільшої кількості рослинницької продукції
за якомога менших витрат ресурсів. При цьому допускається,
що існуючі проблеми нашої економіки – інфляція, бюджетні
дефіцити,
безробіття,
забрудненість
навколишнього
середовища – є похідними від неефективного використання
ресурсів, зокрема енергетичних. Для успішного розвитку галузі
рослинництва й поліпшення її конкурентних переваг необхідно
здійснити цілу низку організаційно-технічних заходів, які тісно
переплітаються з природно-кліматичними ресурсами, а також
протидіяти
негативним
тенденціям
переходу
до
монопродуктивного типу організації виробничого процесу [3].
Безсистемне використання агроресурсного потенціалу країни
мають катастрофічні наслідки: площа змитих ґрунтів –
10,2 млн га, а ерозійно-небезпечних – 17,0 млн га; загальна
площа кислих ґрунтів становить 8,4 млн га, а засолених і
солонцюватих – 4,0 млн га. Під радіоактивним забрудненням
знаходиться територія понад 4,6 млн га, а близько 20 % земель
сільськогосподарського призначення мають надмірний вміст
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важких металів [4]. Окреслена ситуація продовжує
погіршуватися, а тому налагодження науково обґрунтованого
вирощування біоенергетичних культур на вказаних територіях
для виробництва різних видів біопалива в Україні виступає
одним із пріоритетних шляхів вирішення піднятої проблеми.
По суті в галузі рослинництва складається парадоксальна
ситуація, яка полягає у тому, що на основі фотосинтетичної
діяльності та інших невичерпних ресурсів отримується
відновлювана енергія у вигляді вирощеного врожаю основної і
побічної продукції, але водночас ця галузь характеризується
одними із найбільш ресурсовитратними та екологічно
небезпечними показниками діяльності для навколишнього
середовища [5]. Однобічний, здебільшого хімічно-техногенний,
напрям здійснення інтенсифікації галузі рослинництва
відзначається своєю безперспективністю. Інтеграція України у
світову економіку зумовлює те, що стратегія розвитку АПК має
бути спрямована на формування продуктових ринків і галузей
виробництва, які б відповідали принципам ефективного їхнього
функціонування,
забезпечення
пріоритетного
розвитку
національного сільського господарства тощо. В результаті
цього, за значної залежності економіки від імпортованих
енергоресурсів
вагомим
потенційним
ресурсом
на
внутрішньому ринку виступає енергетична біосировина.
Раціональне використання потенціалу продуктивності нових
сортів і гібридів біоенергетичних культур є важливим фактором
у вирішенні проблеми формування потужної сировинної бази
для зростання конкурентоспроможності виробництва біопалива.
Розширення площ під біоенергетичними культурами можна
розглядати як свого роду сортозаміну, що є одним із
маловитратних агротехнічних заходів. Сучасні сорти (гібриди)
як засіб виробництва, поряд із технологією, виступають
впливовим вектором ефективного використання орних земель,
формуючи їхню потенційну віддачу залежно від отриманого
рівня продуктивності. Також одним із вагомих аспектів
здійснення інтенсифікації системи виробництва біомаси
біоенергетичних культур виступає сівозміна, організаційноекономічні заходи якої спрямовані на максимальне
використання потенціалу продуктивності сучасних сортів і
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гібридів у відповідній агроекосистемі.
Отже, показники економічної ефективності застосування
інтенсивних технологій вирощування біоенергетичних культур
доводять, що в нинішніх умовах господарювання є
невикористані резерви підвищення конкурентоспроможності
галузі рослинництва як на регіональному, так і на
загальнодержавному рівнях, що потребують незначних
капіталовкладень, де основою виступає сівозмінний фактор. Цей
елемент технології характеризується одним із найдавніших
організаційних і агротехнічних заходів у галузі рослинництва,
який не втратив своєї актуальності й на сучасному етапі
розвитку. Розробка науково обґрунтованої сівозміни має бути
одним
із
класичних
прикладів
взаємодоповнюючого
співвідношення
галузей,
коли
одна
або
декілька
сільськогосподарських культур позитивно впливають на
підвищення їхніх рівнів урожайності та загальну продуктивність
сівозміни, що в підсумку дасть змогу досягти енергетичної
автономності
агропромислового
виробництва.
Освоєна
сівозміна є головним економічним показником у нарощуванні
виробництва продукції рослинництва та формуванні сировинної
бази у процесі виробництва біопалива, і цей потужний фактор
під силу освоїти всім землекористувачам, враховуючи
кон’юнктуру аграрного ринку.
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