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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

The analyzed efficiency use of bioenergy potential of agricultural enterprises in the
conditions of instability of energy supply and harmful increase on environment.

В умовах нестабільності ринку постачання енергоресурсів та
зростання негативного впливу на навколишнє середовище, все
більше країн починають розвивати власні альтернативні джерела
енергії, а також запроваджувати системи заходів щодо покра-
щення екологічної ситуації.

Економічна ефективність нарощування і розвитку біоенерге-
тичного потенціалу аграрних підприємств нерозривно пов’язана
із наявним природно-ресурсним потенціалом країни. Зменшення
енергетичних витрат у технологічних процесах, збереження еко-
логічної рівноваги є першочерговим завданнями для ефективного
використання його резервів.

Ефективність використання біоенергетичного потенціалу мож-
на визначити за допомогою економічних показників, але як свід-
чить світова та вітчизняна практика доцільніше використовувати
енергетичний підхід, в основі якого лежить енергетичний аналіз.
Ідеї енергетичного аналізу вперше були представлені українсь-
ким ученим А. С. Подолинським, за яким внутрішньо необхідні,
сталі та суттєві зв’язки між процесом зростаючої корисної праці
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людства і непропорційним збільшенням загальної кількості енер-
гії. Закон Подолинського відображає здебільшого динаміку про-
цесів у межах технологічного способу виробництва [1]. У подаль-
шому енергетичний аналіз та екологічні аспекти біосфери дослі-
джував В. І. Вернадський [2]. У відомій формулі енергетичного
прогресу М. Д. Руденка поєднано закони природи, які стали її ос-
новою. Важливо, що поєднавши солому і зерно, М. Д. Руденко
доводить, що розподіл енергії повинен бути пропорційним лю-
дині, худобі та землі. Тільки при такому розподілі, наголошує
вчений, земля перестане виснажуватись. Щоб цей баланс завжди
зберігався, треба все зерно залишати в землеробстві і звідси по-
чинати ринковий обіг. Прогрес суспільного розвитку зумовлює
те, що сільське господарство перетворюється на галузь промис-
ловості, де вкладення капіталу знижує вартість продуктів сільсь-
кого господарства і таким чином отримуємо енергію прогресу,
що є одиницею абсолютної додаткової вартості [4].

Сучасним сільськогосподарським виробництвом залучається
все більша кількість різних видів енергії. За участю грунту, ма-
шин, добрив, пестицидів, палива, повітря, води енергія модифі-
кується в продукти рослинництва і тваринництва. Величина вро-
жаю сільськогосподарських культур залежить від певних витрат
енергії. Конкретні форми енерговитрат, так само, як і продукції
врожаю, завжди різні. Запровадження тієї чи іншої технології ви-
рощування у сільському господарстві та техніки використання
доцільно проводити тільки тоді, коли приріст корисного ефекту
(коефіцієнт енергетичної ефективності) перевищує приріст енер-
говитрат, тобто коли енергоємність одиниці врожаю зменшується
по всьому виробничому циклу [3].

Проведення енергетичного аналізу сільськогосподарських куль-
тур, придатних для виробництва біопального, зокрема, біодизелю
і біоетанолу, надасть можливість обґрунтувати раціональність ви-
бору вирощування тієї чи іншої культури на енергетичні потреби,
виходячи із визначення кількості затраченої вхідної енергії до ва-
лового виходу енергії окремої культури. Введення енергетичного
еквіваленту при оцінці біоенергетичного потенціалу сировини
дозволить розрахувати не тільки енергетичний вихід основної
продукції, але й енергетичну цінність побічної продукції, яку
альтернативно можна використовувати в якості органічних доб-
рив чи на енергетичні цілі, що в свою чергу підвищить віднов-
лення шару гумусу та зменшить енергетичні витрати на отри-
мання врожаю.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Actual questions related to the balanced states in nature management are ana-
lyzed. A necessity and prospects of research of these questions with bringing in of
methods of physical economy and synergy are shown.

В основе рассуждений о возможных путях и характере устой-
чивого развития должно лежать представление о том, что человек
лишь естественная составляющая биосферы, поэтому на него и
его деятельность распространяются все законы материального
мира [1, с. 37]. Данную мысль высказывал С. А. Подолинский [4,
с. 5]. Благодаря его работам был сделан значительный вклад в
понимание процессов направленности физико-химической, био-
логической и общественной эволюции. Понимание экономики
как науки, построенной по образу и подобию естественных наук,
были продолжены и углублены Л. Ларушем [2, с. 4—10].

Явления самоорганизации, нелинейные эффекты в динамике
различных процессов, а также хаотизация их состояний активно
изучаются представителями различных наук, использующих ме-
тоды физической экономики и синергетики. Однако, в области эко-
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