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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним із пріоритетів розвитку України є підвищення 

енергетичної незалежності. З цією метою доцільно впроваджувати політику перехо-

ду до використання відновлюваних джерел енергії, зокрема розвитку біоенергетики. 

Україна володіє значними площами угідь для ведення сільськогосподарського виро-

бництва і спроможна не лише забезпечити власні потреби в продуктах харчування, а 

й виробляти в значних обсягах сировину, що може бути використана для виробниц-

тва біопалива. У розвинутих країнах світу використання біомаси як енергоносія тра-

диційно відіграє важливу роль, що зумовлено помітним підвищенням цін на нафту й 

газ, зростанням вимог до захисту довкілля. Впровадження сучасних технологій без-

перервного отримання енергії з біомаси є важливою передумовою для вирішення 

проблем енергопостачання і запобігання погіршенню якості довкілля. 

Проте недосконалість нормативно-правового забезпечення, невиконання вже 

прийнятих рішень з розвитку біоенергетики в Україні, недостатня ефективність сти-

мулюючої політики нашої держави щодо підтримки цієї галузі є несприятливими 

чинниками, що гальмують її розвиток. Нагальним питанням сьогодні є подальша 

адаптація вітчизняних нормативів у цій сфері до вимог директив Європейського 

Союзу. В Україні запроваджено механізм державної підтримки стимулювання вико-

ристання біомаси через застосування «зеленого» тарифу. Однак ефективна реаліза-

ція енергетичного потенціалу біомаси для надійного енергозабезпечення об’єктів із 

застосуванням біоенергетичних ресурсів ускладнюється нерозвиненістю відповідної 

інфраструктури. Необхідно виконати значну роботу з адаптації існуючих систем ге-

нерації енергії до нової сировинної бази на оновленій правовій основі.  

Значний внесок у дослідження проблем використання відновлюваних джерел 

енергії та біоенергетики, ефективного використання енергетичного потенціалу сіль-

ськогосподарської біомаси зробили В. Д. Білодід, О. В. Бондар, В. І. Вернадський,  

В. І. Гавриш, Г. Г. Гелетуха, І. М. Демчак, О. І. Дроздова, В. О. Дубровін, В. С. Ду-

дюк, Т. А. Желєзна, С. О. Заїка, О. В. Іванюк, Г. М. Калетнік, О. В. Коваленко,             

І. Г. Костирко, С. О. Кудря, С. М. Кухарець, В. Я. Месель-Веселяк, Л. П. Миськів,  

С. А. Подолинський, А. В. Прокіп, М. Д. Руденко, М. П. Талавиря, Г. В. Черевко,   

О. М. Шпичак та інші. Серед зарубіжних науковців ґрунтовно розглядали проблема-

тику біоенергетики М. Gawor, W. Golimowski, A. Hashimoto, С. Hennig, M. Kiczek,  

F. Kene, R. Konieczny, S. Majer, A. Paździor, S. Shafiei, R. Salim, R. Tytko та інші. 

Водночас потребують вирішення проблеми економічного обґрунтування прак-

тичної доступності енергетичного потенціалу біомаси та перспективи її використан-

ня на мікрорівні. Зокрема, сьогодні недостатньо обґрунтованими є методичні аспек-

ти формування та оцінки ефективного використання біомаси на енергетичні потреби 

на рівні сільськогосподарських підприємств його ефективності як альтернативного 

джерела енергозабезпечення. Це зумовлює необхідність розробки і практичного 

опрацювання сучасної методики визначення економічної доцільності застосування 

окремого виду біомаси в енергетичних цілях та оцінки його ефективності для виро-

бничих умов конкретних сільськогосподарських підприємств. 

Отже, наукові дослідження теоретичних і практичних проблем використання 

енергетичного потенціалу біомаси як джерела енергії є надзвичайно важливими для 
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сільськогосподарських підприємств та сільського господарства загалом, що зумов-

лює актуальність і практичну значущість теми дисертаційного дослідження. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Львівського національно-

го аграрного університету та є складовою наукових тем досліджень на 2011–2015 рр. 

«Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку 

сільського господарства і села» (номер державної реєстрації 0111U001252) та на 

2016–2020 рр. «Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектору економіки та села» (номер державної реєстрації 

0116U003176). У рамках зазначених тем автором досліджено теоретико-методичні 

та практичні аспекти підвищення ефективності енергозабезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств на основі використання конверсії біомаси, що утворюється у 

виробничих процесах. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

науково-теоретичних засад та обґрунтування методичних положень, а також розро-

бка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств на основі використання біомаси відходів сільсь-

когосподарського виробництва на енергетичні цілі. 

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

- з’ясувати сутність біоенергетики, визначити її місце у сталому розвитку, ви-

ходячи з підходів фізичної економії; 

- поглибити наукові засади використання енергетичного потенціалу біомаси, 

що утворюється в процесі сільськогосподарського виробництва, як джерела енергії;  

- узагальнити європейський досвід використання біомаси сільськогосподар-

ського походження та з’ясувати можливості його застосування в Україні;  

- встановити основні характеристики енергетичного середовища сільськогос-

подарських підприємств з врахуванням можливостей використання біомаси; 

- здійснити оцінку енергетичного потенціалу біомаси сільськогосподарських 

підприємств досліджуваного регіону; 

- визначити ефективність наявних технологій використання біомаси в енерге-

тичних цілях;  

- розробити економіко-математичну модель енергозабезпечення сільськогос-

подарських підприємств із використанням біомаси для оптимізації структури енер-

гетичного обладнання та підвищення ефективності його використання; 

- обґрунтувати пропозиції щодо напрямів ефективного використання біомаси 

задля підвищення рівня енергозбереження для сільськогосподарських підприємств;  

- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення державної підтримки енерге-

тичного забезпечення сільськогосподарських підприємств на основі повнішого ви-

користання ними енергетичного потенціалу сільськогосподарської біомаси. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення сільськогосподарських підпри-

ємств енергетичними продуктами, виробленими на основі конверсії біомаси відходів 

сільськогосподарського виробництва.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти підви-

щення ефективності використання біомаси для поліпшення енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств. 
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Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою проведеного 

дослідження є діалектичний метод пізнання, положення вітчизняної та зарубіжної 

науки з питань формування і використання альтернативних біоенергетичних потен-

ціалів, системний та комплексний підхід до вивчення економічних процесів. 

Для досягнення поставлених завдань використано низку наукових методів до-

слідження:  наукової абстракції – під час розгляду наукових засад використання 

енергетичного потенціалу біомаси та оцінки ключових характеристик відновлюваної 

енергетики, в тому числі біоенергетики, як складової сталого розвитку; економіко-

статистичні, зокрема порівняння, рядів динаміки, – для виявлення темпів змін окре-

мих показників, ступеня їх впливу на динаміку розвитку біоенергетики, визначення 

цінових характеристик енергетичного обладнання; табличний і графічний – для уна-

очнення результатів дослідження; системно-структурний та абстрактно-логічний – 

для теоретичних узагальнень результатів дослідження і формування висновків; мо-

нографічний – з метою поглибленого аналізу процесів енергозабезпечення виробни-

чих потреб в окремих сільськогосподарських підприємствах; економіко-математичні 

– для моделювання процесів енергозабезпечення сільськогосподарських підпри-

ємств з використанням конверсії біомаси; SWOT-аналізу та PEST-аналізу – для оці-

нки енергетичної політики в галузі біоенергетики тощо.  

Інформаційною базою для проведення дослідження були: законодавчі і норма-

тивно-правові акти України; директиви країн Європейського Союзу; офіційні мате-

ріали Державної служби статистики України, Головного управління статистики у 

Львівській області, Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдерж-

адміністрації; матеріали Біоенергетичної асоціації України; дані статистичної, бух-

галтерської та виробничої звітності сільськогосподарських підприємств; наукові пу-

блікації вітчизняних і зарубіжних учених; результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні 

й розробці техніко-технологічних пропозицій щодо поліпшення енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств на засадах біоенергетики, зокрема на основі  

використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва на енергетичні 

потреби у виробництві. Найвагомішими елементами авторського внеску в розробку 

досліджуваної проблеми є такі:  

удосконалено:  

- економіко-математичне моделювання біоенергетичних процесів конверсії бі-

омаси відходів сільськогосподарського виробництва для енергозабезпечення гібри-

дних систем енергопостачання сільськогосподарських підприємств на основі моделі, 

яка дає змогу оптимізувати параметри енергетичного обладнання за критерієм міні-

мізації приведених затрат у процесі генерації та використання біогазу для виробниц-

тва в когенераційному режимі теплової й електричної енергії та технологічного хо-

лоду; 

- методичні підходи до оцінки можливості енергозабезпечення аграрних під-

приємств на основі використання енергетичного потенціалу біомаси відходів сільсь-

когосподарського походження для заміщення традиційних джерел енергії, які пе-

редбачають комплексне врахування економічного і екологічного ефектів, що порів-

няно з діючими методиками дає змогу підвищити обґрунтованість прийняття рішень 

про доцільність використання біомаси відходів для виробництва енергії;  
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- методику кількісної оцінки складової екологічного ефекту за рахунок відвер-

нення збитків на відновлення здоров’я населення внаслідок заміщення традиційних 

видів енергії енергією, конвертованою в енергетичні продукти біомаси, та можливих 

надходжень від продажу квот на емісію СО2; 

- методичні підходи до оцінки ефективності конверсії біомаси відходів сільсь-

когосподарського виробництва у теплову та електричну енергії з використанням те-

плових машин, які працюють у когенераційному режимі, що дає змогу більш конс-

труктивно обґрунтувати вибір найраціональніших технологій та типу енергетичних 

засобів із високим коефіцієнтом перетворення енергії; 

набули подальшого розвитку: 

- методичні прийоми дослідження складових ефективності технологій і техні-

чних засобів використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва на 

енергетичні потреби на основі застосування когенераційних установок, що умож-  

ливлює оптимізацію складу та типорозмірів енергетичного обладнання за критерієм 

приведених затрат, які формалізовані у вигляді системи багатофакторних нерівнос-

тей, розв’язок яких відображає кількісне значення впливових факторів; 

- напрями удосконалення державної підтримки розвитку біоенергетики в 

Україні на основі узагальнення сучасних європейських практик та систематизації 

концептуальних підходів до функціонування механізмів державного стимулювання 

розвитку біоенергетики в країнах Європейського Союзу, що передбачають удоско-

налення умов «зеленого» тарифу, митної політики, пільгового кредитування, лізин-

гу, відшкодування частки витрат на придбання та інсталяцію енергетичного облад-

нання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати 

дослідження розширюють  наукову основу для забезпечення розвитку біоенергетики 

та обґрунтування заходів щодо використання біомаси сільськогосподарського похо-

дження на енергетичні потреби, а також удосконалення напрямів і механізмів дер-

жавної підтримки розвитку в Україні біоенергетики. 

Результати дисертаційного дослідження щодо оцінки можливостей викорис-

тання потенціалу біомаси сільськогосподарського походження на енергетичні по-

треби розглянуті, схвалені і прийняті до впровадження Департаментом паливно-

енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА при розробці стра-

тегії розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області (довідка №1-

1/1177-41 від 10.10.2017 р.). Методичні підходи і практичні рекомендації щодо ви-

значення енергетичного потенціалу сільськогосподарських відходів та енергетичних 

культур використані відділом агропромислового розвитку Жовківської районної 

державної адміністрації Львівської області у розробці програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських підприємств району (довідка № 90 від 05.10.2017 р.). Автор-

ські пропозиції щодо енергозабезпечення процесів виробництва молока з викорис-

танням технології метанового бродіння екскрементів корів із подальшим викорис-

танням отриманого біогазу в різних енергетичних установках для генерування теп-

лової та електричної енергії прийняті до використання у приватній агрофірмі «Білий 

Стік» Сокальського району Львівської області (довідка № 167 від 11.10.2017 р.). Ре-

комендації щодо визначення енергетичного потенціалу сільськогосподарських від-

ходів та енергетичних культур використовувались управлінням агропромислового 
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розвитку Мостиської районної державної адміністрації Львівської області під час 

розробки програми підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств району 

(довідка № 01-19/670/а від 03.11.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною за-

вершеною науковою працею, в якій представлено авторський підхід щодо теорети-

ко-методичних аспектів дослідження проблем ефективності використання біомаси 

на енергетичні потреби. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, викорис-

тано тільки ті положення та ідеї, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та прак-

тичні результати дисертаційної роботи доповідалися автором і були схвалені на: 

Міжнародній науковій конференції «Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku 

energii UE» (Жешув, Польща, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джере-

лам енергії в регіоні» (Львів, 2015), VІ Міжнародній науково-теоретичній конфере-

нції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефек-

тивність» (Хмельницький, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвит-

ку» (Дніпропетровськ, 2015), Міжнародній конференції «Zarządzanie Energią i 

Teleinformatyka ZET 2016» (Люблін, Польща, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції управління та адміністрування в аграр-

ному виробництві» (Львів, 2016), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки» (Дніпропетровськ, 2016), І Міжнародній науково-практичній конферен-

ції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах поси-

лення євроінтеграційних процесів в Україні» (Львів, 2016), Міжнародній науковій 

конференції «Energetyka i Paliwa 2016» (Краків, Польща, 2016). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 17 наукових працях, з них: монографія (у співавторстві) та стаття в 

колективній монографії, 4 статті у наукових фахових виданнях України, 3 статті у 

зарубіжних періодичних виданнях, одна стаття в інших виданнях України та 7 пуб-

лікацій у матеріалах і збірниках тез конференцій. П’ять публікацій здійснені у ви-

даннях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Загальний обсяг за-

значених праць становить 20,97 друк. арк., з яких автору належить 8,22 друк. арк. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основ-

ний обсяг дисертації викладено на 164 сторінках. Робота містить 29 таблиць, 46 ри-

сунків, 7 додатків. Список використаної літератури налічує 214 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

завдання, об’єкт, предмет, теоретико-методичні засади та інформаційну базу дослі-

дження, вказано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі – «Науково-методичні основи економічної ефективності 

використання біомаси в енергетичних цілях» – розглядається суть біоенергетики 

та її роль у забезпеченні сталого розвитку економіки, показано можливості викорис-
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тання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва як первинного джерела 

для продукування енергії, подана методика дослідження ефективності використання 

біомаси для енергозабезпечення виробничих процесів у підприємствах. 

Протягом останніх років відновлювальна енергетика стала невід’ємним сег-

ментом світового енергетичного ринку. Позитивна тенденція до інтенсивнішого ви-

користання відновлюваних джерел енергії спостерігається і в Україні. Проте розвит-

кові цієї сфери енергетики перешкоджає низка проблем законодавчого характеру, 

висока вартість електроенергії з відновлюваних джерел енергії, брак необхідного 

фінансування тощо.  

У результаті дослідження встановлено, що у світі дедалі більше затребуваною 

сировиною для отримання різних видів енергії стає біомаса, яка як джерело енергії 

характеризується відновлюваністю й екологічною чистотою. Оскільки біомаса є від-

носно СО2 нейтральним видом палива, її використання не призводить до посилення 

глобального парникового ефекту. Вона не створює типових для традиційних енер-

гоносіїв ризиків поступового витрачання, не залежить від цінових чинників геополі-

тичного характеру, що нерідко дестабілізують ситуацію на енергетичних ринках.  

Показано, що розвиток біоенергетики, відповідно до  новітніх наукових тео-

рій, повинен базуватися на концептуальних засадах фізичної економії, що дозволяє 

розкрити всі аспекти її ефективності. Біоенергетика як галузь, що розвивається на 

інноваційній основі, спроможна вирішувати проблеми як глобального, так і локаль-

ного характеру.  

У роботі показано, що біоенергетика як вид відновлюваної енергетики у сіль-

ському господарстві базується на власному енергоресурсі, яким є біомаса, що утво-

рюється на підприємствах у процесі сільськогосподарського виробництва, зокрема в 

галузях рослинництва і тваринництва. Економічна доступність цих ресурсів поряд з 

їх здатністю перетворюватись на енергоресурси для власних потреб сільськогоспо-

дарських підприємств забезпечує потенційну ефективність їх використання. 

У результаті аналізу різних видів ефективності використання біомаси – еко-

номічної, екологічної, енергетичної, соціальної, технологічної та політичної – вста-

новлено, що найвища ефективність може бути досягнута як інтегрована дія економі-

чної, екологічної та технологічної складових. На цій основі сформульовано в автор-

ському трактуванні визначення економічної ефективності. Остання розглядається як 

максимальна вигода, що її можна отримати за мінімальних затрат у процесі еконо-

мічної діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням додаткових умов, які ма-

ють місце при визначенні ефективності в період реалізації відповідного господарсь-

кого заходу. Визначальною передумовою забезпечення ефективної діяльності підп-

риємства в сфері біоенергетики є оцінка її рівня на основі детермінації окремих кри-

теріїв ефективності (рис. 1). 

 Доведено, що для окремих критеріїв ефективності (соціальної, екологічної, 

політичної) кількісна оцінка є ускладнена, і тому їх параметри можуть бути визна-

чені опосередковано через певні якісні показники, що відображають процеси у цих 

сферах. Враховуючи розглянуті критерії ефективності, узагальнено методику оцінки 

енергетичного потенціалу біомаси відходів сільськогосподарського походження та 

обґрунтовано доцільність використання її для виробництва енергії, що забезпечить 

суттєве заміщення енергії, отриманої з традиційних джерел. 
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Рис. 1. Критерії ефективності використання біомаси для енергозабезпечення  

сільськогосподарських об’єктів. 

 

Тому підтверджено, що  біоенергетика є одним із найперспективніших напря-

мів розвитку сільськогосподарських підприємств і потужним стимулом забезпечен-

ня сталого розвитку галузі. 

У другому розділі – «Ефективність використання біомаси в сільськогоспо-

дарських підприємствах» – проаналізовано енергетичне середовище сільськогос-

подарських підприємств з врахуванням можливостей  використання біомаси, розг-

лянуто технології енергетичної конверсії біомаси сільськогосподарського похо-

дження, дано оцінку її енергетичного потенціалу для аграрних формувань Львівсь-

кої області.  

Процес виробництва в сільськогосподарських підприємствах можна розгляда-

ти через споживання енергії внаслідок перетворення енергетичних чинників вироб-

ництва у сільськогосподарську продукцію, що формує специфічне енергетичне се-

редовище відповідних суб’єктів господарювання. Важливим з наукової і практичної 

точок зору є дослідження різних аспектів формування цього середовища, зокрема   

Критерії ефективності 

Економічні 

1. Собівартість одиниці енергії 
2. Рентабельність виробництва 
3. Термін окупності капіталовкладень 
4. Матеріаломісткість 
5. Трудомісткість 
6. Оборотність коштів 

7.Квоти на споживання енергії 

Екологічні 

1. Емісія шкідливих речовин 
2. Парниковий ефект 
3. Рівень захворюваності населення 
4. Ризики техногенних катастроф 
5. Параметри клімату 

 

Енергетичні 

1. Енергозабезпеченість 

2. Енерговіддача 

3. Енергомісткість виробництва 

4. Відновлюваність енергії 

 

Соціальні 

1. Зайнятість населення 
2. Розвиток інфраструктури сільських територій 
3. Зміна характеру праці 
4. Міграція населення 

 

Політичні 
1. Енергетична безпека 

2. Незалежність шляху розвитку країни 
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оцінка місця біоенергетичних процесів у аграрному виробництві та їх впливу на 

енергоефективність господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Зменшення енергозатрат є одним із шляхів підвищення ефективності вироб-

ництва продукції, забезпечення її конкурентоспроможності. Кількісні затрати енер-

гії на виробництво сільськогосподарської продукції визначаються як витрати пали-

ва, електроенергії, тепла у вартості експлуатаційних витрат аграрних підприємств 

Львівської області, проте це не дає змоги оцінити рівень витрат повною мірою.  

Доведено, що проблема підвищення показників енергоефективності не може 

вирішуватися без урахування особливостей соціально-економічного розвитку регіо-

нів, специфіки формування в них інфраструктури енергозбереження. Доцільність 

розвитку біоенергетики у Львівській області зумовлена її природними і соціально-

економічними умовами. Особливий інтерес становлять такі біоенергетичні ресурси, 

як відходи продукції рослинництва і тваринництва. Їх раціональне використання 

дасть змогу вирішувати не тільки енергетичні, а й екологічні та соціальні проблеми 

регіону. 

Встановлено, що динаміка обсягів споживання умовного палива в сільському 

господарстві Львівської області (Yt, тис т у. п.) протягом 2005-2016 рр. може бути 

описана лінійною функцією (Yt = 208,4t + 6844,3, де t – номер року), яка відображає 

тенденцію до збільшення відповідних показників. Також спостерігаємо тенденцію 

до зростання продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р. (Yt, млн 

грн), яку можна описати функцією (y = 47,516e
0,0347t

).     

Аналіз динаміки цін на електричну енергію в Україні показав стрімке їх зрос-

тання. Зокрема ціна на електроенергію (без ПДВ) для сільськогосподарських під- 

приємств згідно з другим класом напруги у 2017 р. порівняно з 2006 р. зросла у 

шість разів. Відповідна тенденція характеризується експоненціальним рівнянням              

Yt = 9E-138e
0,1591t

.  

Аналіз динаміки тарифу на теплову енергію для сільськогосподарських під-

приємств також вказує на його зростання, яке найточніше описується експонен-

ціальним рівнянням Yt = 1E - 136e
0,1588t

.  Зростаючою тенденцією характеризується й 

динаміка ціни на природний газ, яку можна описати поліноміальною залежністю              

Yt = -270,48t
2 

+ 1Е + 0,6t - 1Е + 09. Тенденція до зростання тарифів на паливно-енер-

гетичні ресурси (ПЕР) зберігатиметься і в перспективі, що вказує на доцільність та 

необхідність диверсифікації енергопостачання сільськогосподарських підприємств 

за рахунок використання відновлюваних джерел енергії, зокрема біомаси. 

Виявлено, що ефективність використання сільськогосподарської біомаси на 

енергетичні цілі залежить значною мірою від спеціалізації аграрного підприємства, 

рівня концентрації виробництва, яка визначається обсягом валової продукції, вироб-

леної відповідним суб’єктом господарювання, площею використовуваних ним зе- 

мельних угідь.  Встановлено, що у Львівській області є в наявні близько 70 вільних 

земельних ділянок загальною площею 5700 га, придатних для  вирощування  енерге-

тичних культур (енергетичної верби, тополі, міскантусу, світчграсу). 

З’ясовано, що біомаса завдяки своєму енергетичному потенціалу, техніко-

технологічній  та економічній доступності здатна суттєво вплинути на зміну струк-

тури енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств Львівської області. 
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Дослідженням виявлено стійку тенденцію зростання енергетичного потенціалу рос-

линної біомаси у цих підприємствах, зокрема, соломи (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка енергетичного потенціалу соломи зернових культур  

у сільськогосподарських підприємствах Львівської області 

Рік 
Загальна кількість 

соломи, тис. т 

Обсяг доступної 

соломи*, тис. т 

Енергетична 

цінність, ГДж 

Енергетичний потенціал, 

тис. т у. п.  

2010 324 97,2 1380,24 47,09 

2011 566,5 169,95 2413,29 82,34 

2012 669,3 200,79 2851,22 97,28 

2013 784 235,2 3339,84 113,96 

2014 977,3 293,19 4163,3 142,05 

2015 910,8 273,24 3880,01 132,39 

2016 972,1 291,63 4141,15 141,3 
*Кількість соломи, яку доцільно використовувати на енергетичні цілі 

На основі аналізу існуючих методик оцінки енергетичного потенціалу сільсь-

когосподарської біомаси виокремлено узагальнений підхід до його розрахунку. 

Перспективи розвитку біогазових технологій утилізації органічних відходів 

тваринництва залежать від динаміки поголів’я тварин. Залежно від поголів’я тварин 

визначено потенційний обсяг виробництва біогазу в сільськогосподарських підпри-

ємствах Львівської області (табл. 2). 

Таблиця 2 

Потенційний обсяг виробництва біогазу в сільськогосподарських  

підприємствах Львівської області за видами тварин, тис. м³ 

Рік 
Велика рогата 

худоба 
Свині Птиця Разом 

2010 7995 11990 23070 43055 

2011 7995 12145 26360 46500 

2012 8349 14005 28110 50464 

2013 7524 16730 28270 52524 

2014 6864 19001 26180 52045 

2015 6641 21525 20760 48926 

2016 6395 23430 17457 47282 

 

Визначено доступний енергетичний потенціал біомаси рослинного і тваринно-

го походження сільськогосподарських підприємств у розрізі районів Львівської об-

ласті та розраховано можливі обсяги заміщення нею природного газу. Виявлено, що 

енергетичний потенціал біомаси з відходів рослинництва в сільськогосподарських 

підприємствах області у 2,5 раза більший від потенціалу біомаси з відходів тварин-

ництва.  

Здійснено групування районів області за рівнем можливого заміщення природ-

ного газу. Виявлено, що у зв’язку з різною структурою і спеціалізацією виробництва 

9 із 20 районів мають низькі потенційні можливості заміщення природного газу біо-

масою (менше ніж на 20 %). Лише у двох  районах сільськогосподарські підприємс-

тва потенційно можуть замістити природний газ біомасою на доволі значному рівні. 

Йдеться про Жовківський і Сокальський райони, у яких високий рівень заміщення 
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природного газу (відповідно 65,6 і 63,7%) можна отримати за рахунок утилізації бі-

омаси рослинництва.  

Здійснено комплексний аналіз економічної ефективності існуючих технологій 

конверсії біомаси в енергетичні продукти: анаеробного зброджування для виробни-

цтва біогазу, газифікації та піролізу твердої біомаси для виробництва синтез-газу, 

ферментації рослинної біомаси для виробництва біоетанолу, етерифікації рослинних 

і тваринних жирів для виробництва біодизеля, використання твердої біомаси для 

спалювання з отриманням теплової енергії. Основним критерієм порівняльної оцін-

ки ефективності вибрано собівартість одиниці енергії, отриманої з використанням 

різних технологій (табл. 3).  

Таблиця 3 

Собівартість енергії конверсії біомаси, отриманої за різними технологіями 
Технологія Сировина Собівартість, грн/МДж 

Анаеробне зброджування Екскременти тварин 0,192 

Етилова ферментація конверсії  

сільськогосподарської біомаси 

Кукурудза 0,33 

Цукрові буряки 0,41 

Меляса 0,26 

Пшениця 0,36 

Картопля 0,79 

Сорго 0,27 

Етерифікація конверсії сільськогос-

подарської біомаси 
Ріпак 0,31 

Конверсія твердої сільськогосподар-

ської біомаси 

Пелети з соломи 0,097 

Пелети з деревини 0,128 

Пелети з лузги соняшнику 0,070 

Брикети з деревини 0,048 

Брикети із соломи 0,117 

Брикети з лузги соняшнику 0,017 

Газифікація біомаси піролізом Біомаса  0,082 

Бензин Нафта  0,53 

Дизельне паливо Нафта  0,53 

Пічне паливо Нафта  0,25 

 

Встановлено, що найефективнішою за цим критерієм є технологія анаеробного 

зброджування органічних відходів тваринництва з продукуванням біогазу та насту-

пним виробництвом теплової й електричної енергії в установках, що працюють у 

когенераційному режимі. 

Таким чином, біоенергетичний підхід до вирішення проблем забезпечення 

економічної ефективності виробництва дає змогу менеджменту сільськогосподарсь-

ких підприємств приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо вибору струк-

тури енергозабезпечення виробничих потреб з опорою на ширше використання вла-

сних джерел енергії.  

У третьому розділі – «Шляхи удосконалення енергозабезпечення сільсько-

господарських підприємств із використанням конверсії біомаси» – обґрунтовано 

загальну концепцію вдосконалення енергозабезпечення виробничих потреб сільсь-

когосподарських підприємств на засадах біоенергетики, розроблено модель енерго-

забезпечення виробничих процесів сільськогосподарських підприємств, запропоно-
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вано напрями державної підтримки розвитку їх енергетичного забезпечення на ос-

нові використання енергії біомаси. 

У дисертації на прикладі сільськогосподарського підприємства (приватної аг-

рофірми «Білий Стік» Сокальського району Львівської області, в якій представлені 

рослинницька і тваринницька галузі) розроблено економіко-математичну модель 

енергозабезпечення виробничих потреб на основі біоенергетичного підходу. Зокре-

ма, передбачається виробництво біогазу на основі відходів тваринництва, техніко-

технологічний процес якого описано у вигляді лінійної оптимізаційної моделі. Неза-

лежно-змінними факторами в цій моделі виступали: Х1 – частина об’єму реактора 

біогазової установки, який продукуватиме біогаз для його прямого спалювання в 

газовому котлі з метою виробництва теплової енергії; Х2 – частина об’єму реактора 

біогазової установки, який продукуватиме біогаз для використання його в когенера-

ційній установці на базі двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) для виробництва еле-

ктричної і теплової енергії; Х3 – частина  об’єму реактора біогазової установки, який 

продукуватиме біогаз для використання його в когенераційній установці на базі дви-

гуна зовнішнього згоряння (ДЗЗ) для виробництва електричної і теплової енергії; 

Х4 – частина об’єму реактора біогазової установки, який продукуватиме біогаз для 

використання його в когенераційній установці на базі ДВЗ або ДЗЗ для виробництва 

електричної енергії, необхідної для приводу парокомпресійної холодильної машини, 

що вироблятиме технологічний холод. Коефіцієнти при змінних (q1.1, q1.2, q1.3, q2.4, q3.2, 

q3.3 – відображають енергетичну продуктивність відповідного обладнання. Вільними 

членами виступали потреби в тепловій (Q1), електричній енергії (Q3) та енергії, не-

обхідній для генерування технологічного холоду (Q2). Система нерівностей обме-

жень для цієї задачі відображає виробництво відповідних видів енергії та їх потребу 

для забезпечення технологічних процесів. 

Систему обмежень подано в такому вигляді: 

– за тепловою енергією:   Х1 · q1.1 + Х2 · q1.2+ Х3 · q1.3 ≥ Q1,  (1) 

– за енергією технологічного холоду: Х4 · q2.4 ≥ Q2,             (2) 

– за електричною енергією:   Х2 · q3.2 + Х3 · q3.3 ≥ Q3,    (3) 

Оптимізація моделі здійснювалась за мінімізацією цільової функції у вигляді 

приведених затрат, які є інтегральною характеристикою ефективності виробництва, 

у такому вигляді: С1·g1·Х1+С2·g2·Х2+С3·g3·Х3+С4·g4·Х4 → min   (4) 

де Сі – собівартості енергоресурсів, gі – питома продуктивність 1 м
3
 реактора. 

Здійснюючи імітаційне моделювання на основі запропонованої моделі, вста-

новлено оптимальну структуру і параметри енергетичного обладнання для забезпе-

чення потреб теплової, електричної енергії та технологічного холоду для ПАФ «Бі-

лий Стік».  

Для оцінки економічної ефективності застосування запропонованих техноло-

гій конверсії біомаси здійснено розрахунок терміну окупності капіталовкладень з 

урахуванням зростання тарифів на електроенергію, екологічного ефекту та дискон-

тування грошових потоків у ПАФ «Білий Стік» (табл. 4). 

Результати розрахунку терміну окупності капіталовкладень показують, що 

вже на четвертому році експлуатації обладнання можна очікувати економічний 

ефект у розмірі 211,4 тис. грн, якщо здійснювати розрахунок без урахування еколо-

гічного ефекту. Якщо врахувати вартісну оцінку відвернення викидів в атмосферу 
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вуглекислого газу від роботи традиційних генерувальних систем, а також видатки на 

відновлення здоров’я внаслідок забруднення навколишнього середовища, які є ос-

новою екологічного чинника ефективності, то економічний ефект у розмірі             

288,5 тис. грн можна очікувати вже на третьому році експлуатації обладнання. 

 Таблиця 4 

Динаміка економічних показників проекту утилізації відходів тваринництва 

методом метанової ферментації з виробництвом теплової та електричної енергії
 

Рік 
Тариф на електро-

енергію, грн/кВт∙год  

Вартість електро-

енергії, тис. грн 

Економічний 

ефект, тис. грн 

Початкова та залишкова 

вартість капітало-

вкладень, тис. грн 

2017 2,2504 278,58 0  1497,12 

2018 2,4574 304,21 217,68 931,38 

2019 2,8812 356,67 270,15 313,19 

2020 3,3781 418,18 331,66 -366,52 

2021 3,9607 490,30 403,67 -1118,34 

2022 4,6437 574,85 488,33 -1954,72 
 

Отримані результати вказують на економічну ефективність використання біо-

маси як доступного джерела енергозабезпечення та підтверджують доцільність ви-

користання біоенергетичного підходу для вдосконалення структури енергозабезпе-

чення сільськогосподарських підприємств. 

Для практичного поширення в аграрному секторі економіки концепції перехо-

ду до використання відновлюваних джерел енергії в роботі обґрунтовано необхід-

ність прийняття на державному рівні заходів з підтримки розвитку біоенергетики в 

сільськогосподарських підприємствах (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Напрями вдосконалення механізмів державної підтримки розвитку  

біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах. 

Недосконалість норматив-
но-правової бази галузі  

Низький вміст біоенерге-
тики в енергетичному 

балансі 

Напрями удосконалення розвитку біоенергетики шляхом державної підтримки 
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‒ державні гарантії 

захисту інвестицій 
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Біоенергетика 
сільськогосподарських підприємств 

Існуюча ситуація на ринку біоенергетики 

Низька купівельна спроможність підприємств 
та несприятливий паритет цін на енергію та 

енергетичні засоби 
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‒ пропагування 
біоенергетики 
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Серед інструментів адресного стимулювання розвитку біоенергетики на рівні 

сільськогосподарських підприємств можна виділити такі: запровадження пільгового 

кредитування на придбання  обладнання для підприємств, які впроваджують техно-

логії використання біомаси на енергетичні потреби; виділення коштів за рахунок 

державного фінансування на науково-технічні розробки й дослідження у сфері біо-

енергетики, стимулювання переробки біомаси на біогаз та біопаливо; гармонізації 

тарифної політики; доплати з місцевого бюджету за використання біомаси відходів 

продукції рослинництва і тваринництва на енергетичні потреби. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено вирішення науково-прикладної задачі з 

обґрунтування нових можливостей використання біомаси сільськогосподарського 

виробництва на енергетичні потреби, що може забезпечити у сільськогосподарських 

підприємствах суттєве заміщення традиційних видів енергії. Узагальнення отрима-

них результатів дало змогу зробити такі висновки: 

1. Важливою умовою забезпечення сталого розвитку є широке використання 

відновлюваних джерел енергії, основною перевагою яких є їх невичерпність та еко-

логічна чистота. Перспективним у цьому плані є розвиток біоенергетики. Викорис-

тання в енергетичних цілях біомаси зменшує негативний вплив виробничої діяльно-

сті на навколишнє середовище, сприяє економічному розвитку регіону, зберігає біо-

логічне різноманіття тощо. Дослідження ефективності використання біоенергетики 

базується на концептуальних засадах фізичної економії щодо формування основ, на 

підставі яких можна об’єктивно оцінити ресурси, що утворюються в процесі сільсь-

когосподарського виробництва, як потенційне джерело енергії, здатне істотно пок-

ращити структуру енергетичного потенціалу галузі та забезпечити можливості для 

переорієнтації сільськогосподарських підприємств на більш доступні й менш варті-

сні джерела енергії.  

2. Узагальнення європейського досвіду та розвинених країн світу показує, що  

біоенергетика на основі використання біомаси сільськогосподарського походження 

є одним з пріоритетних напрямків розвитку енергетики, яка забезпечує значний вне-

сок у підвищення надійності та безпеки енергопостачання, а також покращення еко-

логії.  

Досліджено складові ефективності використання біомаси: економічну, еколо-

гічну, енергетичну, соціальну, технологічну, політичну. Розглянуто критерії відпо-

відних видів ефективності. Встановлено, що більшість критеріїв не має кількісної 

оцінки, а їх параметри можуть бути визначені опосередковано через якісні показни-

ки. Для обґрунтування раціональної технології конверсії сільськогосподарської біо-

маси здійснено їх оцінку з погляду забезпечення найвищого рівня ефективності пе-

ретворення.  

3. З’ясовано, що обсяг сільськогосподарської біомаси, яка може бути викорис-

тана як енергетичний ресурс, є достатнім для забезпечення потенційної економічної 

ефективності біоенергетики в аграрному секторі Львівської області. Показано, що 

сільськогосподарські підприємства володіють достатнім енергетичним ресурсом у 

вигляді відходів біомаси рослинного і тваринного походження для повного або час-

ткового заміщення їхніх енергетичних потреб. Енергетичний потенціал рослинниць-
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кої біомаси може бути забезпечений за рахунок використання соломи зернобобових 

і технічних культур, енергетичних культур, відходів бурякоцукрового виробництва, 

насіння олійних культур. Щодо енергетичного потенціалу біомаси відходів тварин-

ництва, то він, в основному, може бути забезпечений за рахунок утилізації відходів 

тваринництва та посліду птиці з використанням технології метанової конверсії. 

4. Дослідження кореляційних зв’язків між обсягами валового продукту сільсь-

когосподарських підприємств та рівнем споживання ними палива, а також динаміки 

зростання вартості традиційних енергоресурсів показали необхідність розвитку га-

лузі енергозабезпечення виробничих процесів у сільськогосподарському виробницт-

ві. Позитивна протягом останніх років динаміка зростання обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції на підприємствах досліджуваного регіону свідчить 

про стабільність обсягів біоенергетичного ресурсу, який генерується в процесі виро-

бничої діяльності. 

5. Обґрунтовано методику визначення енергетичного потенціалу сільськогос-

подарської біомаси, яка може використовуватись підприємствами для оцінки їх вла-

сного біоенергетичного ресурсу. Практичне застосування  розробленої методики да-

ло змогу провести укрупнений розрахунок доступного енергетичного потенціалу 

біомаси сільськогосподарських підприємств Львівської області, обсяг якої в еквіва-

ленті відносно обсягів заміщення природного газу становив у 2016 році 163,6 млн 

м³, або 22,9% від загального обсягу споживання газу (714,1 млн. м³). Встановлено, 

що більшість районів Львівської області за умови залучення в процес енергозабез-

печення виробництва власних біоенергетичних ресурсів може значно знизити спо-

живання природного газу. 

6. Для дослідження рівня ефективності технологій використання біомаси в 

енергетичних цілях удосконалено методику оцінки ефективності конверсії біомаси у 

теплову та електричну енергії з використанням теплових машин, що працюють у 

когенераційному режимі. Економічну доцільність і технічну доступність технологій 

конверсії біомаси для господарського використання запропоновано обґрунтовувати 

на основі економічного критерію – собівартості одиниці енергії, одержаної за різних 

технологій. Зокрема встановлено, що собівартість енергії з сільськогосподарської 

біомаси загалом є нижчою від традиційних енергоресурсів, хоча їх вартість може 

відрізнятися внаслідок відмінностей технології конверсії. Так, собівартість конверсії 

біомаси для різних технологій становить від 0,017 до 0,79 грн/МДж при вартості 

енергії від традиційних видів палива на рівні 0,25-0,53 грн/МДж. 

7. Розвиваючи економіко-математичне моделювання біоенергетичних проце-

сів, запропоновано детерміновану економіко-математичну модель процесу конверсії 

біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для енергозабезпечення гіб-

ридних систем енергопостачання сільськогосподарських підприємств, яка дає змогу 

оптимізувати параметри енергетичного обладнання за критерієм мінімізації приве-

дених затрат у процесі генерації та використання біогазу для виробництва в когене-

раційному режимі теплової і електричної енергії та технологічного холоду. Еконо-

міко-математична модель була апробована на прикладі молочно-товарної ферми 

ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської області, що дозволило деталізу-

вати параметри системи енергозабезпечення виробничих потреб на основі біоенер-

гетичного підходу.  
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Досліджено, що врахування екологічного критерію ефективності дозволяє пі-

двищити рівень економічної ефективності технології конверсії біомаси. Зокрема, 

результати розрахунку терміну окупності капіталовкладень показують, що вже на 

четвертому році експлуатації обладнання можна очікувати економічний ефект у ро-

змірі 211,4 тис. грн, якщо здійснювати розрахунок без урахування екологічного ефе-

кту, а з його врахуванням - 288,5 тис. грн  - на третьому році експлуатації обладнан-

ня. 

8. Виокремлено чотири основні напрями вдосконалення розвитку біоенергети-

ки (правові, фінансово-економічні, соціально-організаційні та інформаційні), спря-

мовані на посилення конкуренції на внутрішньому енергоринку, впровадження ви-

щих технічних стандартів і правил регулювання галузі, покращання інвестиційного 

клімату, поширення інноваційних технологій у сфері відновлюваних джерел енергії. 

Обґрунтовано основні засади вдосконалення державної підтримки у сфері енергети-

чного забезпечення сільськогосподарських підприємств на основі повнішого вико-

ристання ними енергетичного потенціалу біомаси, що утворюється в процесі вироб-

ництва сільськогосподарської продукції. Показано, що державна підтримка розвитку 

біоенергетики повинна базуватися на гармонізації законодавства України з європей-

ською політикою енергоефективності й енергозбереження з урахуванням ресурсних 

можливостей і специфіки вітчизняного сільськогосподарського виробництва, шир-

шого розгортання міжнародного співробітництва. Сформульовано пропозиції щодо 

застосування у вітчизняному законодавстві низки стимулюючих механізмів, які сто-

суються тарифної політики на вироблену енергію з біомаси, формування податкових 

преференцій, пільгових умов на закупівлю обладнання тощо. 
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сільськогосподарської біомаси на енергетичні потреби в аграрних підприємствах. 

Обґрунтовано критерії ефективності технологій конверсії біомаси і встановлено, що 

більшість із них не має кількісної оцінки.  

Проаналізовано економічні аспекти використання технологій конверсії біома-

си в енергетичні продукти, які є альтернативою існуючим енергоносіям. Встановле-

но, що собівартість одержаних біопалив є конкурентною до традиційно використо-

вуваних. Встановлено, що біоенергетичний потенціал сільськогосподарської біома-

си є ефективним і доступним додатковим джерелом енергозабезпечення виробничих 

потреб аграрних підприємств. 

Для оцінки застосування технології конверсії біомаси в енергетичних цілях 

розроблено економіко-математичну модель, яка відображає суттєві зв’язки і законо-

мірності процесу функціонування економічної системи в математичній формі та дає 

змогу оптимізувати структуру і типорозміри енергетичного обладнання за критерієм 

мінімізації приведених затрат. Визначено перспективні напрями розвитку біоенерге-

тики в сільськогосподарських підприємствах, обґрунтовано основні інструменти 

державної підтримки цієї галузі.  

Ключові слова: ефективність, біоенергетика, конверсія біомаси, сільськогос-

подарська біомаса, сільськогосподарські підприємства, державна підтримка. 
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АННОТАЦИЯ 

Янковская К. С. Экономическая эффективность использования биомассы 

для энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий. – На правах руко-

писи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 «Экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности)» (08 - Экономические науки). – Львовский национальный 

аграрный университет МОН Украины, Львов, 2018. 

В диссертационной работе исследована экономическая целесообразность ис-

пользования сельскохозяйственной биомассы на энергетические нужды в аграрных 

предприятиях. Обоснованы критерии эффективности технологий конверсии биомас-

сы и установлено, что большинство из них не имеет количественной оценки. 

Проанализированы экономические аспекты использования технологий кон-

версии биомассы в энергетические продукты, которые являются альтернативой су-

ществующим энергоносителям. Установлено, что себестоимость полученных био-

топлив является конкурентной относительно традиционно используемых. Опреде-

лено, что биоэнергетический потенциал сельскохозяйственной биомассы является 

эффективным и доступным дополнительным источником энергообеспечения произ-

водственных нужд аграрных предприятий. 

Для оценки применения технологии конверсии биомассы в энергетических 

целях разработана экономико-математическая модель, которая отражает существен-

ные связи и закономерности процесса функционирования экономической системы в 

математической форме и позволяет оптимизировать структуру и типоразмеры энер-

гетического оборудования по критерию минимизации приведенных затрат. Опреде-

лены перспективные направления развития биоэнергетики в сельскохозяйственных 

предприятиях, обоснованы основные инструменты государственной поддержки этой 

отрасли. 

Ключевые слова: эффективность, биоэнергетика, конверсия биомассы, сель-

скохозяйственная биомасса, сельскохозяйственные предприятия, государственная 

поддержка. 

 

SUMMARY 

Yankovska K.S. Economic efficiency of biomass utilization for energy supply of 

agricultural enterprises. - On the rights of manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Candidate in Economics on specialty 08.00.04 

– Economics and enterprises management (according to the kinds of economic activity) 

(08 – «Economic sciences»). – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2018.  

The thesis presents solution for the scientific and applied problem concerning argu-

mentation of new possibilities to utilize biomass of agricultural production for energy 

needs. It can supply substantial substitution of traditional kinds of energy at agricultural 

enterprises.  

It is argued that biomass, which is used for energy purposes, should be produced ac-

cording to the criteria of sustainable development, including prevention of negative impact 

on the environment, support of economic development of the region, protection of biologi-
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cal diversity, raise of population employment, change of labor character, development of 

rural territories, etc.  

Generalization of the European experience and experience of the developed coun-

tries of the world proves that bioenergetics, which is based on application of biomass of 

agricultural origin is one of the priorities of power engineering development. It makes a 

substantial contribution into raise of reliability and security of energy supply, as well as 

improvement of the ecological situation.  

The work gives definition of «economic efficiency», which is considered as a max-

imum benefit that can be obtained under safe use of resources in the process of economic 

activity of a business entity with consideration of additional conditions, occurring in the 

moment of determination of the efficiency of the corresponding economic measure.  

The thesis studies constituents of biomass utilization, in particular economic, eco-

logical, energy, social, technological, and political ones. It also considers criteria of the 

efficiency kinds and determines that most of them have no quantitative evaluation, and 

their parameters can be indirectly determined by means of quality indicators.  

The author analyzes technologies of biomass conversion into solid, liquid and gase-

ous energy products, which make an alternative for the exiting energy carriers. It is con-

firmed that costs of a unit of the energy, obtained by different technology of biomass con-

version, are generally lower than the traditional kinds of fuels.  

Analysis of the dynamics of agricultural products outcome at the enterprises of Lviv 

region argues the tendency of its growth, proving stability of the amounts of bioenergy 

resource, which is formed in the process of production activity and supplies favorable pre-

conditions for development of bioenergetics in the branch.     

It is proven that energy potential of vegetable biomass can be supplied using the 

straw of grain legumes and industrial crops, energy crops, residuals of sugar beet produc-

tion, seed of oilseed crops, and energy potential of animal breeding biomass can be sup-

plied by utilization of droppings of animals and poultry by a typical technology of conver-

sion into biogas.    

The research argues the methodology to measure energy potential of agricultural bi-

omass, which can be used by enterprises for possible self-sufficiency. 

The work grounds the possibility and reasonability of application of a universal in-

strument based on economic-mathematic modelling for economic evaluation of applica-

tion of the technology of biomass conversion for energy purposes. The model gives the 

most formal depiction of substantial relations and regularities of the process of perfor-

mance of the economic system in mathematic form that helps to optimize the structure and 

typical sizes of energy equipment according to the criterion of the used expenses minimi-

zation. 

Using the model, the thesis gives reasons for the structure and typical sizes of ener-

gy equipment for conversion of animal breeding residuals into electric and thermal energy, 

supplying needs of the Private agrarian company «Bilyi Stik» in Sokal district of Lviv re-

gion. According to the proposed variants of a prospective structure of an energy system at 

the model enterprise, the author specifies parameters of energy supply of production needs 

based on bioenergy approach with consideration of actual cost indicators of energy equip-

ment, which is recommended for the proposed structures of an energy supply system at the 

enterprise.  
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The work defines a payback period of investments into the system of thermal and 

electric supply for animal breeding farm, considering the dynamics of changes of electrical 

energy tariffs, ecological effect and discounting of money flows.  

The research makes SWOT and PEST analysis of the state support for bioenergetics, 

specifying measures concerning bioenergetics development in Ukraine. It determines four 

main directions of improvement of bioenergy branch development, including legal, finan-

cial-economic, social-organizational and informational. They are focused on intensifica-

tion of competition at the domestic energy market, introduction of higher technical stand-

ards and rules of the branch regulation, improvement of investment climate, spreading of 

innovative technologies in the field of RES. 

It is determined that in the country the main instruments of stimulation of bioenergy 

development include preferential crediting, “green” tariffs, reimbursement of expenses for 

purchase and installation of equipment, customs policy, leasing, preferential taxation, sale 

of quotas for СО2, emission. However, they are not available for agricultural enterprises. 

Key words: efficiency, bioenergetics, conversion of biomass, agricultural biomass, 

agricultural enterprises, state support.  

 

 

 


