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Досить широкою популярністю придбала концепція «зеленої економіки», 

яка була заснована в процесі сталого розвитку. Суть якої полягає в 

збалансованому розвитку і зміні трьох складових, а саме економічного, 

екологічного та соціального спрямування. 

Зміни в економічній сфері полягати в перегляді поняття «економічної 

ефективності». Оскільки на практиці виявилося, що довгострокові проекти, які 

враховували закономірність природних процесів, за підсумком виявилися більш 

ефективними, ніж ті, які не брали до уваги можливі екологічні наслідки.  

Основні зусилля в області екології спрямовані на стабільність фізичних і 

екологічних систем, а саме необхідність враховувати постійно зростаючі потреби 

населення, а також розробки і впровадження проектів по відновленню, і позичена 

екологічних систем. 

Останнім, але не менш важливим напрямком є соціально, в рамках якого 

головною метою є зберегти культурну спадщину і різноманітність, при цьому 

всіляко зменшити конфлікти, які можуть привести до руйнівних наслідків 

природи. У зв'язку з чим виникає необхідність свідомість нового способу 

вирішення проблем. 

Ґрунтуючись на даних напряму можна зробити висновок, що «зелена» 

економіка – це економіка, спрямована на збереження благополуччя суспільства, 

за рахунок ефективного використання природних ресурсів, а також забезпечує 

повернення продуктів кінцевого користування в виробничий цикл. В першу чергу, 

«зелена» економіка спрямована на економне споживання тих ресурсів, які в даний 

час схильні до виснаження (корисні копалини – нафту, газ) і раціональне 

використання невичерпних ресурсів [1-3]. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального 

розвитку. З цією метою здійснюється екологічна політика, спрямована на 

збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього 

середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення 

гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання 

і відтворення природних ресурсів. 

Для повного переходу до «зеленої економіки» необхідно розвинути 

наступних напрямків [4-7]: 

– впровадження та популяризація поновлюваних джерел енергії. 

З кожним роком все гостріше стає питання про збереження природних 

копалин (нафта і газ). Оскільки природні копалини, не безмежні, а потреба в 

енергоресурсах зростає, з'являється велика необхідність в альтернативних 
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поновлюваних джерелах енергії; 

– використання енергоефективність в комунальних спорудах. 

Якщо говорити точніше, то проектувати, реконструювати і вводити в 

експлуатацію будівлі з теплоізоляційними конструкціями і системами 

теплопостачання, що призводить до значних тепловим заощаджень; 

– органічне землеробство в сільському господарстві. 
Йдеться про відмову використання пестицидів і різних харчових добавок, 

і заміна їх на органічні аналоги для підвищення врожайності та зниження 

негативних наслідків на природу; 

– удосконалення системи управління відходами. 
Даний напрямок також є обов'язковим пунктом яке необхідно вирішити, 

суть даної проблеми полягає в організації і розростанні звалищ, замість того щоб 

організувати завод з переробки вторсировини, а також організації проектів по 

утилізації відходів; 

– удосконалення системи управління водними ресурсами. 

Вода є одним з головних природних компонентів, без якої життя є 

неможливою. Тому раціональне використання водних ресурсів залишається 

проблемою набуває величезні масштаби. 

– розвиток «еко» транспорту. 

В даний час переважна більшість машин в світі їздять на бензині, що 

сприяє викиду парникових газів в атмосферу і в значній мірі впливають на 

здоров'я жителів мегаполісів. Одним з рішень є перехід на гібридні або повністю 

електричні машини, фактором який уповільнює цей процес, є дорожнеча машин; 

– збереження і ефективне управління екосистемами; 

Робота в цій сфері значним чином спрямована на збереження і відновлення 

унікальних природних багатств. 

Для подальшого розвитку та стабільного зростання «зеленої економіки 

необхідно враховувати не тільки фактичний прибуток від проекту, а також 

враховувати наслідки які спричинить за собою реалізація проекту. У зв'язку, з чим 

активно ведуться дебати на тему подальших заходів щодо збереження природних 

ресурсів, розвитку і впровадження альтернативних джерел живлення, а також 

ефективне використання ресурсів, що в значній мірі в довгостроковій перспективі 

може поліпшити життя людини і стан природи в цілому. 
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імені Ігоря Сікорського" 
 

На сьогодні Україна має розвинутий агропромисловий і транспортний 

сектори, а внаслідок цього − значні обсяги викидів токсикантів, у тому числі й 

парникових газів. Необхідність забезпечення сталого розвитку країни та 

створення умов для якісного життя наступних поколінь вимагають суттєвих 

економічних перетворень, особливо в транспортному секторі економіки. Отже, 

перехід України на засади зеленої економіки є актуальним завданням сучасності, 

і перспективним напрямком у цьому контексті є застосування модифікованих 

біодобавками палив, зокрема, модифікація дизпалива добавками біодизелю, який 

є екологічно максимально безпечним пальним та надає змогу скоротити обсяги 

спалювання нафтопродуктів. 

Проблемі підвищення енергетичної та екологічної безпеки країни 

присвячено багато робіт провідних вітчизняних та іноземних учених. Це, зокрема, 

роботи С. В. Бойченка, О. С. Волошкіної, Ю. Ф. Гутаревича, В. М. Ісаєнка, О. І. 

Запорожця, П. М. Канила, В. П. Матейчика, О. В. Лямцева, Г. Л. Рябцева, В. В. 

Трофімовича та інших науковців. Метою даного дослідження є обґрунтування 

ефективного і екологічно безпечного використання добавок біопалив для 

підвищення рівня екологічності дизельних автотранспортних засобів, особливо з 

огляду на еколого-економічну кризу в країнах ЄС, пов’язану з виробництвом та 

застосуванням дизельних автотранспортних засобів. 

Не секрет, що Україна все ще залишається однією з найбільш енергоємних 

країн світу, тому застосування "зелених" енергетичних ресурсів − палив 

біологічного походження створює сприятливі умови для переходу країни на 

засади екологічно орієнтованої економіки, сприяє покращенню стану 

навколишнього природного середовища та забезпечує якісні умови для життя 

населення країни. Зокрема, закон України "Про альтернативні види палива" 

покликаний регулювати принципи політики держави у сфері виробництва й 

використання біопалив, особливо з огляду на те, що до 2020 року планується 

підвищити частку використання альтернативних видів палив до 20 % від 

загального обсягу споживання всіх палив в Україні. 

Стратегія ЄС щодо використання палив біологічного походження 

спрямована на стимулювання розвитку його виробництва таким чином, щоб 

максимально позитивно впливати на довкілля [1; 2]. Застосування палив 

біологічного походження для живлення автотранспортних засобів, окрім 

ресурсозберігаючого ефекту, матиме також ефект зменшення викидів парникових 
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