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У дисертаційній роботі представлено вирішення науково-прикладної 

задачі з обґрунтування нових можливостей використання біомаси 

сільськогосподарського виробництва для енергетичних потреб, що може 

забезпечити у сільськогосподарських підприємствах суттєве заміщення 

традиційних видів енергії.  

З’ясовано, що енергетична стратегія розвитку енергозабезпечення 

сільськогосподарського виробництва в умовах переходу економіки України 

на засади сталого розвитку вимагає пошуку нових підходів до оцінки 

власного ресурсного енергетичного потенціалу та переорієнтації 

сільськогосподарських підприємств на більш доступні і менш вартісні 

джерела енергії.  

У результаті дослідження встановлено, що у світі дедалі більш 

затребуваною сировиною для отримання різних видів енергії стає біомаса, 

яка як джерело енергії характеризується відновлюваністю й екологічною 

чистотою. Оскільки біомаса є відносно СО2 нейтральним видом палива, її 

використання не призводить до посилення глобального парникового ефекту. 

Вона не створює типових для традиційних енергоносіїв ризиків поступового 

вичерпання, не залежить від цінових чинників геополітичного характеру, що 

нерідко дестабілізують ситуацію на енергетичних ринках.  

Аргументовано, що біомаса, яка використовується в енергетичних 

цілях, має бути вироблена з дотриманням критеріїв сталого розвитку, які 

передюачають недопущення негативного впливу на навколишнє середовище, 
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сприяння економічному розвитку регіону, збереження біологічного 

різноманіття, підвищення зайнятості населення, зміну його характеру праці, 

розвиток сільських територій тощо.  

Узагальнення європейського досвіду та досвіду розвинених країн світу 

свідчить, що  біоенергетика, яка базується на використанні біомаси 

сільськогосподарського походження, є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку енергетики, що забезпечує значний внесок у підвищення надійності 

та безпеки енергопостачання, а також покращання екології.  

У роботі сформульовано визначення економічної ефективності – це 

максимальна вигода, яку можна отримати при ощадному використанні 

ресурсів у процесі економічної діяльності суб’єкта господарювання з 

урахуванням додаткових умов, які мають місце в момент визначення 

ефективності відповідного господарського заходу.  

Досліджено складові ефективності використання біомаси: економічну, 

екологічну, енергетичну, соціальну, технологічну, політичну. Розглянуто 

критерії видів ефективності та встановлено, що більшість з них не мають 

кількісної оцінки, а їх параметри можуть бути визначені опосередковано 

через якісні показники.  

Проведений у роботі комплексний аналіз показників енергетичної 

ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств показує, що в 

сукупності вони дають змогу об’єктивно оцінити стан і можливості 

використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для 

енергетичних потреб з метою покращання забезпечення виробничої 

діяльності підприємств. 

Зменшення енергозатрат є одним із шляхів підвищення ефективності 

виробництва продукції, забезпечення її конкурентоспроможності. Кількісні 

затрати енергії на виробництво сільськогосподарської продукції 

визначаються як витрати палива, електроенергії, тепла у вартості 

експлуатаційних витрат аграрних підприємств, проте це не дає змоги оцінити 

рівень витрат повною мірою.  
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Доведено, що проблема підвищення показників енергоефективності не 

може вирішуватися без урахування особливостей соціально-економічного 

розвитку регіонів, 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. 

Проаналізовано технології конверсії біомаси у тверді, рідкі та 

газоподібні енергетичні продукти, які є альтернативою існуючим 

енергоносіям. Встановлено, що собівартість одиниці енергії, отриманої за 

різними технологіями конверсії біомаси, загалом є меншою від традиційних 

видів палива. 

Процес виробництва в сільськогосподарських підприємствах можна 

розглядати через споживання енергії внаслідок перетворення енергетичних 

чинників виробництва у сільськогосподарську продукцію, що формує 

специфічне енергетичне середовище відповідних суб’єктів господарювання. 

Важливим із наукового і практичного поглядів є дослідження різних аспектів 

формування цього середовища, зокрема оцінка місця біоенергетичних 

процесів у аграрному виробництві та їх впливу на енергоефективність 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.  

У результаті аналізу динаміки обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції у підприємствах Львівської області 

встановлено тенденцію їх зростання, що свідчить про стабільність обсягів 

біоенергетичного ресурсу, який формується в процесі виробничої діяльності 

та створює сприятливі передумови для розвитку біоенергетики.   

Доведено, що енергетичний потенціал рослинницької біомаси може 

бути забезпечений за рахунок використання соломи зернобобових і 

технічних культур, енергетичних культур, відходів бурякоцукрового 
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виробництва, насіння олійних культур, а енергетичний потенціал біомаси 

відходів тваринництва – за рахунок утилізації екскрементів тварин та посліду 

птиці за типовою технологією конверсії у біогаз. 

Обґрунтовано методику визначення енергетичного потенціалу 

сільськогосподарської біомаси, яка може використовуватись підприємствами 

для можливого самозабезпечення.  

Для економічної оцінки застосування технології конверсії біомаси в 

енергетичних цілях обґрунтовано можливість та доцільність використання 

універсального інструмента на основі економіко-математичного 

моделювання, оскільки модель у найбільш формалізований спосіб 

відображає суттєві зв’язки й закономірності процесу функціонування 

економічної системи в математичній формі, що дає змогу оптимізувати 

структуру і типорозміри енергетичного обладнання за критерієм мінімізації 

приведених затрат.  

Особливістю підходу до побудови економіко-математичної моделі 

системи енергозабезпечення досліджуваного підприємства є застосування 

умови комплексності, яка полягає у визначенні параметрів енергетичних 

засобів для генерування теплової, електричної енергії та технологічного 

холоду, що дозволяє забезпечити найвищий рівень енергетичної конверсії 

сільськогосподарської біомаси. 

З використанням цієї моделі обґрунтовано структуру та типорозміри 

енергетичного обладнання для конверсії відходів тваринництва в електричну 

і теплову енергію, а також технологічний холод для потреб ферми ПАФ 

«Білий Стік» Сокальського району Львівської області. Відповідно до 

запропонованих варіантів перспективної структури енергетичної системи 

модельного підприємства було окреслено параметри енергозабезпечення 

виробничих потреб на основі біоенергетичного підходу з урахуванням 

реальних вартісних показників енергетичного обладнання, яке обґрунтоване 

для запропонованих структур систем енергозабезпечення підприємства. 
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Визначено термін окупності капіталовкладень у систему тепло- і 

електропостачання тваринницької ферми з урахуванням динаміки зміни 

тарифів на електроенергію, екологічного ефекту та дисконтування грошових 

потоків.  

Проведено SWOT- та PEST-аналіз державної підтримки біоенергетики, 

у рамках яких окреслено заходи розвитку біоенергетики в Україні. Виділено 

чотири основні напрями вдосконалення розвитку біоенергетичної галузі: 

правовий, фінансово-економічний, соціально-організаційний та 

інформаційний. Вони спрямовані на посилення конкуренції на внутрішньому 

енергоринку, впровадження вищих технічних стандартів і правил 

регулювання галузі, покращання інвестиційного клімату, поширення 

інноваційних технологій у сфері відновлюваних джерел енергії(ВДЕ). 

Встановлено, що основними інструментами стимулювання розвитку 

біоенергетики в державі є пільгове кредитування, «зелені» тарифи, 

компенсація затрат на придбання та інсталяцію обладнання, митна політика, 

лізинг, пільгове оподаткування, продаж квот на емісію СО2, проте більшість 

із них є недоступною для сільськогосподарських підприємств.  

Ключові слова: ефективність, біоенергетика, конверсія біомаси, 

сільськогосподарська біомаса, сільськогосподарські підприємства, державна 

підтримка. 

 

SUMMARY 

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

supply of agricultural enterprises. - Qualifying scientific work as a 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 argumentation of new possibilities to utilize biomass of agricultural 
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production for energy needs. It can supply substantial substitution of traditional 

kinds of energy at agricultural enterprises.  

The article confirms that the energy strategy for development of energy 

supply of agricultural production under conditions of Ukraine’s economy transition 

to the fundamentals of sustainable development requires search of new approaches 

to assessment of internal resource energy potential and reorientation of agricultural 

enterprises to more available and less expensive energy sources. 

The research determines that globally biomass is getting more desired raw 

material for producing of different kinds of energy. Biomass is a source of energy, 

which is renewable and ecologically clean. Biomass is a neutral kind of fuel, as 

compared to CO2, and its utilization does not cause intensification of the global 

greenhouse effect. It does not make the risks of gradual exhaustion, which are 

typical for traditional energy carriers, does not depend on pricing factors of 

geopolitical character, which often cause destabilization of the situation at energy 

markets.   

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

produced according to the criteria of sustainable development, including 

prevention of negative impact on the environment, support of economic 

development of the region, protection of biological diversity, raise of population 

employment, change of labor character, development of rural territories, etc.  

Generalization of the European experience and experience of the developed 

countries 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 maximum 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.  
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The thesis studies constituents of biomass utilization, in particular economic, 

ecological, 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 work gives a complex analysis of the indicators of energy efficiency of 

agricultural enterprise performance. In aggregate, the indicators supply an 

objective assessment of conditions and possibilities to utilize residuals of 

agricultural production for energy needs in order to improve supply of production 

activity of the enterprises.  

Reduction of energy expenses is one of the ways to improve production 

efficiency and support its competitive capacity. Quantitative energy expenses for 

production of agricultural products are measured as expenses for fuel, electrical 

energy and heat in the total costs of exploitation expenses of agrarian enterprises. 

However, it does not supply a complete assessment of expenses level.    

It is proven that the problem of raise of energy efficiency indicators cannot 

be solved without consideration of peculiarities of social and economic 

development of regions, specific aspects of formation of their energy protection 

infrastructure. In Lviv region, development of bioenergetics is reasonably forced 

by its natural and social-economic conditions. Particular interest is attracted to 

such bioenergy resources as residual of crop production and animal breeding. Their 

rational utilization can supply solution of not only energy, but also ecological and 

social problems of the region.   

The author analyzes technologies of biomass conversion into solid, liquid 

and gaseous energy products, which make an alternative for the exiting energy 

carriers. It is confirmed that costs of a unit of the energy, obtained by different 

technology of biomass conversion, are generally lower than the traditional kinds of 

fuels.  

A production process at agricultural enterprises can be considered through 

consumption of energy as a result of transformation of production energy factors 
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into agricultural products, creating a specific energy environment of corresponding 

business entities. Scientifically and practically, it is important to study different 

aspects of formation of the environment, particularly assessment of importance of 

bioenergy processes in agrarian production and their impact on energy efficiency 

of economic activity of agricultural enterprises.  

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 preconditions 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 production, seed of oilseed crops, and energy potential of animal breeding 

biomass can be supplied by utilization of droppings of animals and poultry by a 

typical technology of conversion into biogas.    

The research argues the methodology to measure energy potential of 

agricultural biomass, which can be used by enterprises for possible self-

sufficiency. 

The work grounds the possibility and reasonability of application of a 

universal instrument based on economic-mathematic modelling for economic 

evaluation of application 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 performance 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 minimization. 

Application of a complexity condition, which is revealed in determination of 

the parameters of energy means for generating of thermal, electric energy and 

technological cold, supplying the highest level of energy conversion of agricultural 

biomass, is the peculiarity of the approach to building of economic and mathematic 

model of the system of energy supply at the studied enterprise. 
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Using the model, the thesis gives reasons for the structure and typical sizes 

of energy equipment for conversion of animal breeding residuals into electric and 

thermal energy, as well as technological cold, satisfying needs of the Private 

agrarian company “Bilyi Stik” in Sokal district of Lviv region. 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 

equipment, which is recommended for the proposed structures of an energy supply 

system at the enterprise.  

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, financial-economic, social-organizational and 

informational. They are focused on intensification of competition at the domestic 

energy market, introduction of higher technical standards 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.  
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Хмельницький, 2015. С. 172-173. 
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http://global-national.in.ua/issue-19-2017


13 

  

2015. С. 111-114. URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/09march2015/79.pdf 

13. Сиротюк К. С. Використання біомаси рослинництва для 
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розвитку біоенергетики. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 

умовах трансформаційної економіки: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. 
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17. Lypchuk V., Yankovska  K. Estimation of energy potential of 

agricultural enterprise biomass. Energy and Fuels 2016. E3S Web Conf. 2017 Vol. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із пріоритетів розвитку України є 

підвищення енергетичної незалежності. З цією метою доцільно 

впроваджувати політику переходу до використання відновлюваних джерел 

енергії, зокрема розвитку біоенергетики. Україна володіє значними площами 

угідь для ведення сільськогосподарського виробництва і спроможна не лише 

забезпечити власні потреби в продуктах харчування, а й виробляти в значних 

обсягах сировину, що може бути використана для виробництва біопалива. У 

розвинутих країнах світу використання біомаси як енергоносія традиційно 

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

газ, зростанням вимог до захисту довкілля. Впровадження сучасних 

технологій безперервного 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 стимулюючої 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 використання 

біомаси через застосування «зеленого» тарифу. Однак ефективна реалізація 

енергетичного потенціалу біомаси для надійного енергозабезпечення об’єктів 

із застосуванням біоенергетичних ресурсів ускладнюється нерозвиненістю 

відповідної інфраструктури. Необхідно виконати значну роботу з адаптації 

існуючих систем генерації енергії до нової сировинної бази на оновленій 

правовій основі.  

Значний внесок у дослідження проблем використання відновлюваних 

джерел енергії та біоенергетики, ефективного використання енергетичного 
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потенціалу сільськогосподарської 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. Дудюк, 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 вчені. Серед зарубіжних науковців ґрунтовно розглядали 

проблематику біоенергетики М. Gawor, W. Golimowski, A. Hashimoto,           

С. Hennig, F. Kene, R. Konieczny, S. Majer, A. Paździor, S. Shafiei, R. Salim, 

R. Tytko та інші. 

Водночас потребують вирішення проблеми економічного 

обґрунтування практичної доступності енергетичного потенціалу біомаси та 

перспективи її використання на мікрорівні. Зокрема, сьогодні недостатньо 

обґрунтованими є методичні аспекти 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 виробничих умов конкретних сільськогосподарських 

підприємств. 

Отже, наукові дослідження теоретичних і практичних проблем 

використання енергетичного потенціалу біомаси як джерела енергії є 

надзвичайно важливими для сільськогосподарських підприємств та 

сільського господарства загалом, що зумовлює 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 національного аграрного університету та є складовою наукових 

тем досліджень на 2011–2015 рр. «Теоретико-методологічне та 
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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 сільськогосподарських 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 розробка практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств на 

основі використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва 

на енергетичні цілі. 

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

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

виходячи 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 

сільськогосподарського походження та з’ясувати можливості його 

застосування в Україні;  

- встановити основні характеристики енергетичного середовища 

сільськогосподарських підприємств з врахуванням можливостей 

використання біомаси; 

- здійснити оцінку енергетичного потенціалу біомаси 

сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону; 

- визначити ефективність наявних технологій використання біомаси в 

енергетичних цілях;  
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- розробити економіко-математичну модель енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств із використанням біомаси для 

оптимізації структури енергетичного 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 

енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств на 

основі повнішого використання ними енергетичного потенціалу 

сільськогосподарської біомаси. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення сільськогосподарських 

підприємств енергетичними продуктами, виробленими на основі конверсії 

біомаси відходів сільськогосподарського виробництва.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

підвищення ефективності використання біомаси для поліпшення 

енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

проведеного дослідження є діалектичний метод пізнання, положення 

вітчизняної та зарубіжної науки з питань формування і використання 

альтернативних біоенергетичних потенціалів, системний та комплексний 

підхід до вивчення економічних процесів. 

Для досягнення поставлених завдань використано низку наукових 

методів дослідження:  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 окремих показників, ступеня їх 

впливу на динаміку розвитку біоенергетики, визначення цінових 

характеристик енергетичного обладнання; табличний і графічний – для 
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унаочнення результатів дослідження; системно-структурний та абстрактно-

логічний – для теоретичних узагальнень результатів дослідження і 

формування висновків; монографічний – з метою поглибленого аналізу 

процесів енергозабезпечення виробничих потреб в окремих 

сільськогосподарських підприємствах; економіко-математичні – для 

моделювання процесів енергозабезпечення сільськогосподарських 

підприємств з використанням конверсії біомаси; SWOT-аналізу та PEST-

аналізу – для оцінки енергетичної політики в галузі біоенергетики тощо.  

Інформаційною базою для проведення дослідження були: законодавчі і 

нормативно-правові акти України; директиви країн Європейського Союзу; 

офіційні матеріали Державної служби статистики України, Головного 

управління статистики у Львівській області, Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської облдержадміністрації; матеріали Біоенергетичної 

асоціації України; дані статистичної, бухгалтерської та виробничої звітності 

сільськогосподарських підприємств; наукові публікації 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 

біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для 

енергозабезпечення гібридних систем енергопостачання 

сільськогосподарських підприємств на основі моделі, яка дає змогу 

оптимізувати параметри енергетичного обладнання за критерієм 

мінімізації приведених затрат у процесі генерації та використання біогазу 
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для виробництва в когенераційному режимі теплової й електричної 

енергії та технологічного холоду; 

– методичні підходи до оцінки можливості енергозабезпечення аграрних 

підприємств на основі використання енергетичного потенціалу біомаси 

відходів сільськогосподарського походження для заміщення традиційних 

джерел енергії, які передбачають комплексне врахування економічного і 

екологічного ефектів, що порівняно з діючими методиками дає змогу 

підвищити обґрунтованість прийняття рішень про доцільність 

використання біомаси відходів для виробництва енергії;  

– методику кількісної оцінки складової екологічного ефекту за рахунок 

відвернення 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 

сільськогосподарського виробництва у теплову та електричну енергії з 

використанням теплових машин, які працюють у когенераційному 

режимі, що дає змогу більш конструктивно обгрунтувати вибір 

найраціональніших технологій та типу енергетичних засобів із високим 

коефіцієнтом перетворення енергії; 

набули подальшого розвитку: 

– методичні прийоми дослідження складових ефективності технологій і 

технічних засобів використання біомаси відходів сільськогосподарського 

виробництва на енергетичні потреби на основі застосування 

когенераційних установок, що уможливлює оптимізацію складу та 

типорозмірів енергетичного обладнання за критерієм приведених затрат, 

які формалізовані у вигляді системи багатофакторних нерівностей, 

розв’язок яких відображає кількісне значення впливових факторів; 

– напрями удосконалення державної підтримки розвитку біоенергетики в 

Україні на основі узагальнення сучасних європейських практик та 
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систематизації концептуальних підходів до функціонування механізмів 

державного стимулювання розвитку біоенергетики в країнах 

Європейського Союзу, що передбачають удосконалення умов «зеленого» 

тарифу, митної політики, пільгового кредитування, лізингу, 

відшкодування частки витрат на придбання та інсталяцію енергетичного 

обладнання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

результати дослідження розширюють наукову основу для забезпечення 

розвитку біоенергетики та обґрунтування заходів щодо використання біомаси 

сільськогосподарського походження на енергетичні потреби, а також 

удосконалення напрямів і механізмів державної підтримки розвитку в 

Україні біоенергетики. 

Результати дисертаційного дослідження щодо оцінки можливостей 

використання потенціалу біомаси сільськогосподарського походження на 

енергетичні потреби розглянуті, схвалені і прийняті до впровадження 

Департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження 

Львівської ОДА при розробці стратегії розвитку паливно-енергетичного 

комплексу Львівської області (довідка №1-1/1177-41 від 10.10.2017 р.). 

Методичні підходи і практичні рекомендації щодо визначення 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.). Авторські пропозиції щодо енергозабезпечення процесів 

виробництва молока з використанням технології метанового бродіння 

екскрементів корів із подальшим використанням отриманого біогазу в різних 

енергетичних установках для генерування теплової та електричної енергії 

прийняті до використання у приватній агрофірмі «Білий Стік» Сокальського 

району Львівської області (довідка № 167 від 11.10.2017 р.). Рекомендації 

щодо визначення енергетичного потенціалу сільськогосподарських відходів 
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та енергетичних культур використовувались управлінням агропромислового 

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 завершеною науковою працею, в якій представлено авторський 

підхід щодо теоретико-методичних аспектів дослідження проблем 

ефективності використання біомаси на енергетичні потреби. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, використано тільки ті положення та 

ідеї, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

практичні 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 джерелам енергії в регіоні» (Львів, 2015), 

VІ Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих учених, 

аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність» 

(Хмельницький, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи 

розвитку» (Дніпропетровськ, 2015), Міжнародній конференції «Zarządzanie 

Energią i Teleinformatyka ZET 2016» (Люблін, Польща, 2016), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції управління та 

адміністрування в аграрному виробництві» (Львів, 2016), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 

(Дніпропетровськ, 2016), І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах 

посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (Львів, 2016), Міжнародній 

науковій конференції «Energetyka i Paliwa 2016» (Краків, Польща, 2016). 
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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 публікацій у матеріалах і 

збірниках тез конференцій. П’ять публікацій здійснені у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних. Загальний обсяг 

зазначених 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. Основний обсяг дисертації викладено на 164 сторінках. Робота 

містить 29 таблиць, 46 рисунків, 7 додатків. Список використаної літератури 

налічує 214 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЯХ 

  

1.1  Наукові засади формування енергетичної стратегії розвитку 

біоорієнтованої економіки  

 

Різке зростання кількості населення останніми десятиріччями, 

безпрецедентний антропогенний вплив на біосферу поставили світ на межу 

екологічної кризи, під загрозою виявилася сама можливість виживання 

людства. Для подолання цих негативних тенденцій міжнародна спільнота на 

Конференції ООН з охорони  навколишнього природного середовища в Ріо-

де-Жанейро (1992 р.) прийняла концепцію сталого розвитку, де однією з 

умов його забезпечення є поєднання інтересів економіки з проблемами 

екологічної безпеки суспільства і збереження параметрів навколишнього 

середовища, сприятливого для життя людини.  

Сталий розвиток має три компоненти: економічну, соціальну та 

екологічну. Вони повинні бути задіяні у процеси прийняття рішень та 

планування таким чином, щоб розвиток служив не лише теперішнім, а й 

майбутнім поколінням [198]. 

У «Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» [149] важлива роль 

відводиться відновлюваним джерелам енергії (ВДЕ), зокрема біоенергетиці. 

Проблематиці сталого розвитку біоенергетики присвячена значна кількість 

наукових публікацій присвячена проблематиці сталого розвитку 

біоенергетики [64; 73; 76; 150; 194]. 

Науковці А. Морет, Д. Родрігес, Л. Ортіз зауважують, що основними 

принципами сталого розвитку в сфері біоенергетики є:  

– принцип візуалізації сталого майбутнього – ініціативи повинні виходити з 

аналізу перспектив розвитку громади;  
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– принцип збереження довкілля означає однаковий доступ до наявних 

природних ресурсів;  

– принцип дотримання соціальних інтересів означає, що під час виробництва 

енергії необхідним є першочергове дотримання соціальної складової 

сталості, а не економічної;  

– принцип автономії – розвиток біоенергетики повинен сприяти 

енергетичній незалежності громад,  а також децентралізації 

енергопостачання; 

– принцип попередніх оцінок – проекти сталого розвитку біоенергетики 

мають бути оцінені з позицій їх впливу на економічні, інституційні, 

фінансові та технічні параметри; 

– принцип екологізації економіки базується на ефективному та бережливому 

використанні природних ресурсів, зменшенні енерго- і 

матеріалозатратності [194].  

Нині, в умовах зростання темпів і обсягів сільськогосподарського 

виробництва і посилення уваги до розвитку сільських територій особливе 

значення надається формуванню біоорієнтованої економіки. 

Як зауважує Г. М. Калетнік, біоорієнтована економіка охоплює: 

аквакультуру, сільське і лісове господарство, рибальство, продукти 

харчування, біотехнології, хімічну галузь на основі сталого виробництва 

продукції, кормів, біопродуктів та біоенергетики [73].  

Біоорієнтована економіка є новим поняттям, що з’явилося відносно 

недавно в розвинутих країнах світу для визначення економіки, пов’язаної з 

виробництвом та переробкою біоресурсів із масштабним застосуванням 

біотехнологій.  

Біоорієнтована економіка є частиною біоекономіки, тобто економікою 

сталого розвитку (рис. 1.1). 

Концепція біоорієнтованої економіки стосується раціонального 

використання як відновлюваних, так і невідновлюваних ресурсів.  
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Рис. 1.1. Біоорієнтована економіка як частина біоекономіки*. 

*Розроблено автором на основі  [12]. 

Вона характеризує і визначає цілий спектр екосистем, які долучаються 

до розвитку сільських районів та сталому розвитку сільського господарства 

загалом.  

Основною метою біоорієнтованої економіки є довгострокове 

забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської 

продукції та аквакультури і лісового господарства, харчової та хімічної 

галузей, а також пом’якшення зміни клімату через скорочення викидів СО2 

[150, с. 226]. 

Основою сировинної бази біоорієнтованої економіки є біомаса, яка 

завдяки використанню сучасних технологій може застосовуватися у багатьох 

галузях, зокрема в сільському господарстві. 

У 2012 р. країнами ЄС було прийнято стратегію «Інновації для сталого 

економічного зростання: біоекономіка для Європи», яка обґрунтовує 

важливість імплементації в національні економіки високих технологій, 

перспектив їх використання та зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище [185].  
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Одним із важливих критеріїв сталого розвитку є поступовий перехід на 

відновлювану енергетику. Нині ведеться пошук нових і вдосконалення 

існуючих технологій отримання енергії та приведення їх до економічно 

ефективного рівня. Це пов’язано з вичерпанням запасів природного палива, 

постійним зростанням цін на енергоресурси тощо. Загальновідомо, що 

вичерпні джерела енергії не гарантують розвитку енергетики на перспективу, 

а їх використання призводить до шкідливого впливу на довкілля (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Потенціал вичерпних та відновлюваних джерел енергії.* 

*Власна розробка автора на основі [197]. 

До невідновлюваних ресурсів належать нафта, природний газ, ядерне 

паливо, вугілля, торф, до відновлюваних – потоки енергії, які неперервно 

поновлюються у навколишньому середовищі (рис. 1.3). 

Відновлювані джерела енергії поділяються на дві групи – пряма енергія 

сонячного випромінювання та її вторинні прояви у вигляді енергії вітру, 

гідроенергії, енергії навколишнього середовища, енергії біомаси тощо [80, 

с.10]. 

На розумінні вичерпності традиційних видів палива, необхідності 

збереження довкілля та запобігання глобальним змінам клімату базується 

сучасна енергетична політика розвинених держав світу, яка спрямована на 

енергоефективність, енергозбереження та використання ВДЕ. 
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Рис. 1.3. Класифікація джерел енергії.* 

*Джерело: побудовано на основі даних Світової енергетичної ради [62]. 

Основоположні завдання використання екологічно чистих джерел 

енергії щодо забезпечення оптимальних умов життя для майбутніх поколінь 

окреслено, зокрема, Г. Дейлі в рамках теорії сталого розвитку [172]. 

Як вказують багато науковців, чию думку ми підтримуємо, що 

основною перевагою використання відновлюваних енергичних ресурсів є їх 

невичерпність та екологічність, що впливає на покращання екологічного 

стану і не спричинює зміну енергетичного балансу на Землі. 

Використовуючи ВДЕ, не потрібно видобувати, переробляти та 

транспортувати палива, зникає проблема утилізації або захоронення 

шкідливих відходів традиційних енергетичних виробництв [80, с.11, 161]. 

Неодноразово питання щодо глобальних процесів змін клімату та  

врегулювання екологічної ситуації піднімалися світовою спільнотою на 

заходах різного рівня. Осмислюючи важливість проблеми та наслідки, яких 

Відновлювані Невідновлювані 

 

1. Вугілля (включаючи лігніт) 

2. Сира нафта та природний газовий конденсат 

3. Важкі нафти, горючі сланці, бітум 

4. Природний газ 

5. Ядерна енергія 

6. Торф 

7. Дрова 

8. Гідроенергія 

9. Енергія мускульної сили тварин та людей 

10. Біомаса (за винятком дров) 

11. Сонячна енергія 

12. Геотермальна енергія 

13. Вітрова енергія 

14. Енергія припливів 

15. Енергія хвиль 

16. Теплова енергія довкілля 
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можна очікувати, країни світу намагаються докласти максимум зусиль для її 

вирішення, щоб зберегти життя на Землі. 

У 2015 р. енергетичний сектор зазнавав низки змін, які тією чи іншою 

мірою пов’язані з ВДЕ. Відбулося зниження ціни на нафту, укладено ряд 

довгострокових контрактів на придбання енергії від ВДЕ за рекордно 

низькими тарифами, значно зросла увага до систем акумулювання енергії, що 

стало предметом обговорення на Всесвітньому кліматичний саміт у Парижі, 

у рамках якого 195-ма країнами була ухвалена нова глобальна кліматична 

угода, яка замінила Кіотський протокол та метою якої стало обмеження 

глобального потепління, щоб не допустити зростання температури на планеті 

до 2100 р. більш як на 2
о
С. Більшість країн підтвердила свої наміри щодо 

поширення впровадження ВДЕ та підвищення енергоефективності, 

визначивши свій власний національний внесок. Зі 189 країн, які представили 

свої національні плани, 147 країн акцентували свою увагу на поновлюваній 

енергетиці, а 167 країн – на енергоефективності.  

У вересні 2015 р. на зустрічі представників країн-членів ООН, було 

прийнято проект під назвою «Трансформація нашого світу: Порядок денний 

для сталого розвитку до 2030 року», в якому поставлено 17 глобальних цілей 

сталого розвитку, зокрема: подолання бідності у всьому світі; боротьба з 

голодом; сприяння добробуту і здоровому способу життя; забезпеченню 

якісної освіти; гендерна рівність; сприяння раціональному використання 

води та санітарії; відновлювана енергія; забезпечення гідної оплати праці та 

економічного зростання; створення належної інфраструктури та заохочення 

інновацій; зменшення нерівності; сталий розвиток міст та населених пунктів; 

відповідальне споживання і виробництво; боротьба зі зміною клімату; 

раціональне використання ресурсів океанів і моря; відновлення екосистем; 

мир і справедливість; зміцнення механізмів партнерства заради цілей [157]. 

Україна приєдналася до нової глобальної кліматичної угоди 22 квітня 

2016 р., а 14 липня 2016 р. ця угода була ратифікована Законом України «Про 

ратифікацію Паризької угоди» [122]. Ці рішення демонструють державну 
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підтримку політики екологічно безпечного шляху розвитку економіки, на 

основі поширення відновлюваної енергетики та зменшення використання 

викопних видів палива.  

Розвиток відновлюваної енергетики є  нагальною задачею, оскільки 

саме вона є передумовою для вирішення багатьох проблем. Відновлювана 

енергетика дає змогу зменшити навантаження на ресурсну базу та знизити 

загальну ресурсозатратність, що сприяє подоланню бідності. Використання 

ВДЕ мінімально впливає на зміну клімату та забезпечує збереження 

забезпечує охорону навколишнього середовища.  

Зараз за ВДЕ закріпився статус домінуючого  джерела енергії у всьому 

світі. Цьому, насамперед,  посприяли: 

– цінова конкурентоспроможність технологій з використанням ВДЕ; 

– політичні ініціативи, що сприяють розвитку сектору енергетики; 

– більш відкритий доступ до фінансування; 

– можливість вирішення проблем енергетичної та екологічної безпеки; 

– зростаюча потреба в енергії з боку країн, що розвиваються, і молодих 

економік світу; 

– необхідність зробити енергію доступною для споживачів.  

У глобальному розвитку енергетики відновлювана енергетика 

становить близько 20 % загального обсягу енергії (рис.1.4). 

 

Рис. 1.4. Структура джерел загальносвітового енергозабезпечення, 2015 р.* 
*Джерело: побудовано на основі [201] . 
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Кризовий стан навколишнього середовища і вичерпність викопного 

палива все більше спонукає країни світу до пошуку способів ефективного 

використання ресурсної бази, розширення джерел енергозабезпечення. Саме 

відновлювана енергетика на сьогодні є основним напрямом світового 

енергетичного розвитку. 

Найбільшими гравцями на ринку відновлюваної енергетики у світі є 

Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія, сумарна потужність 

генеруючих систем з ВДЕ яких становить понад 70 % (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Встановлена електрична потужність ВДЕ у світі без врахування 

гідроенергії, 2016 р. * 

*Джерело: побудовано на основі [201]. 

 

Енергозбереження є капіталоємким процесом, тому одним із основних 

напрямів забезпечення світової енергетичної безпеки є поліпшення 

інвестиційного клімату. 

У 2015 р. світові інвестиції у відновлювану енергетику досягли 

рекордного рівня і становили 285,9 млрд дол США, а в 2016 р. інвестовано у 

ВДЕ 241,6 млрд дол.. США, або на 15,5 % менше порівняно з попереднім 

http://ecoclubua.com/2016/01/investytsiji-u-vidnovlyuvanu-enerhetyku-2015/
http://ecoclubua.com/2016/01/investytsiji-u-vidnovlyuvanu-enerhetyku-2015/
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роком. Лідером за обсягом інвестицій у 2016 р. були Китай (78,3 млрд дол. 

США) і країни Європи (59,8 млрд дол. США) [201].  

Варто зауважити, що у 2016 р. через падіння цін на нафтопродукти 

скоротились інвестиції у розвиток біопалива на 29 % порівняно з 2015 р., тоді 

як інвестиції в енергію біомаси залишилась майже на рівні 2015 р. (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Обсяг світових інвестицій у відновлювану енергетику.* 

*Джерело: побудовано на основі UNEP «GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY 

INVESTMENT 2016» [171, 201].  

Згідно з вимогами Паризької кліматичної угоди після 2020 р. обсяги 

інвестицій у світову енергетику буде  узгоджено зі Світовою стратегією 

низьковуглецевого розвитку до 2050 р.  
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З ростом інвестицій значно удосконалюються технології ВДЕ, 

знижується їх собівартість, а динамічний розвиток галузі сприяє створенню 

нових робочих місць. 

У 2016 р. у світовому секторі відновлюваної енергетики загальна 

кількість робочих місць становила 8,305 млн, з них в Європейському Союзі – 

1,163 млн [201]  (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Робочі місця в галузі відновлюваної енергетики у світі та 

Європейському Союзі  у 2015 р.* 

*Джерело: складено за даними [201]. 

За оцінками IRENA, у 2016 р. зайнятість у секторі ВДЕ збільшилася на 

3,14% порівняно з 2015 р. Воднораз, підвищення продуктивності праці і 

автоматизація негативно позначилися на зайнятості в певних енергетичних 

системах, таких як сонячні фотоелектричні та біоенергетичні системи. Проте 

сектор відновлюваної енергетики демонструє незначне, але стабільне 

зростання робочих місць на фоні депресивного ринку праці в інших секторах 

світової енергетики [201]. 
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Порівняно з розвинутими країнами Європи, Америки і Азії, які 

займають передові позиції у розвитку відновлюваної енергетики, Україна 

перебуває на суттєво нижчому рівні. На сьогодні наша країна входить до 

двадцятки країн з найбільшими викидами парникових газів у світі.  

Тому розвиток відновлюваної енергетики є надзвичайно важливим для 

України як з погляду введення в експлуатацію нових генеруючих 

потужностей, так і з позицій енергетичної безпеки та забезпечення 

екологічності.  

В Україні через низку економічних та політичних причин ще у 2014 р. 

відбулося різке скорочення інвестицій у ВДЕ, а у 2015 р. вкладення коштів у 

«зелену» енергетику України припинилося повністю. Тому для виправлення 

такої ситуації потрібно провести глибокий аналіз сектору відновлюваної 

енергетики та процесів, що там відбуваються і ухвалити відповідні рішення 

для відновлення і прискорення його розвитку. 

У 2015 р. виробництво первинної енергії становило 61,6 млн тонн 

нафтового еквівалента(т н.е.), що на 19,9 % менше, ніж у 2014 р. Частка 

відновлюваної енергії зросла у 2015 р. порівняно з 2014 р. на 0,4 %. У 

загальному постачанні первинної енергії найбільша частка припадала на газ 

(30 %) і вугілля (29 %), а на відновлювану енергію – 3 % (рис. 1.8).  

 
Рис. 1.8. Розподіл джерел енергії в загальному постачанні первинної енергії, 

2015 р.* 

*Джерело: за даними енергетичного балансу України за 2015 р. [61]. 
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Низька енергоефективності національної економіки нині є вкрай 

гострою проблемою, вирішеннюякої не приділяється належна увага. 

В Україні енергоємність ВВП є у два рази вищою від середньосвітового 

рівня [83], у 2,6 раза – від країн Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) та більш як у три рази – країн ЄС (рис. 1.9).  

 

 Рис. 1.9. Порівняльний аналіз енергоємності ВВП.* 

*Джерело: за даними Key World Energy Statistics 2017, IEA [187]. 

 

Така ситуація пояснюється низькою ефективністю використання 

паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у технологічних процесах (переважно 

енергоємних галузей), незадовільним станом енергетичної інфраструктури, 

значними втратами під час перетворення, передавання та розподілення 

енергії, а також і низьким коефіцієнтом корисної дії (ККД) обладнання у 

секторах кінцевого споживання (табл. 1.1).  

Проблема підвищення рівня енергоефективності існувала завжди. 

Проте сьогодні актуальність впровадження заходів з енергозбереження та 

енергоефективності посилюється тим, що Україна взяла низку зобов’язань 

перед МВФ у питаннях підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги 

і встановлення ринкових цін на енергоносії. 
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Таблиця 1.1 

Динаміка енергоємності ВВП України* 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

ВВП у показнику 

купівельної 

спроможності у 

постійних цінах 2011 р. 

млрд 

міжнарод-

них** 

доларів 

358,9 378,5 379,4 379,3 354,5 319,5 

Загальне постачання первинної енергії 

Загальне постачання 

первинної енергії 
тис. т н.е. 132308 126438 122488 115940 105683 90090 

Енергоємність 

т н.е./тис. 

міжнародних 

доларів 

0,368 0,334 0,322 0,305 0,298 0,281 

** Міжнародний долар – умовна розрахункова грошова одиниця, застосовувана для 

порівняння  макроекономічних показників різних країн світу. Обчислюється діленням одиниці 

валюти відповідної країни на розрахунковий показник паритету купівельної спроможності, 

яку долар США мав усередині США в обумовлений час.  

*Джерело: за даними Держстату України [103]. 

У структурі виробництва ВДЕ у 2015 р. найбільша питома вага 

припадала на біопаливо – 81,3%. У структурі виробництва електроенергії, як 

і раніше, найвагомішу частку займає гідроенергія. Частка біопалива 

становила 1,7 %, сонячної енергії – 5,5 % і вітрової енергії – 12,5 % [61]. 

Одним із найвпливовіших інструментів стимулювання розвитку 

відновлюваної енергетики в Україні є застосування «зеленого» тарифу для 

електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, тобто держава купує у 

виробників електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, за вищою 

ціною, ніж енергію, яку отримано внаслідок переробки невідновлюваних 

мінеральних енергоносіїв. 

У 1997 р. в Україні на законодавчому рівні закріплено поняття 

«зелений» тариф.  Проте більш вагомі кроки в цьому напрямі було здійснено 

у 2009 р. у зв’язку з внесенням змін до Законів України «Про 

електроенергетику» і «Про альтернативні джерела енергії», в яких вперше 

прописано механізм формування «зеленого» тарифу [115; 118].  

Законом України «Про внесення зміни до Закону України «Про 

електроенергетику» щодо коефіцієнтів «зеленого» тарифу для електроенергії, 

виробленої з використанням альтернативних джерел енергії», визначено, що 
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«зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну 

енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для 

споживачів 2-го класу напруги на січень 2009 р., помноженого на коефіцієнт 

«зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси [119].  

«Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють 

електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу 

для споживачів 2-го класу напруги на січень 2009 р., помноженого на 

коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу [119]. 

В Україні встановлені потужності ВДЕ мають тенденцію до зростання. 

У 2014 р. відбулося падіння, що пов’язане з втратою об’єктів енергетики на 

тимчасово окупованих територіях та в АР Крим (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Динаміка встановленої потужності об’єктів відновлюваної 

енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом.* 

*Джерело: за даними НКРЕКП, ДАЕЕ. 

У 2016 р. в Україні введено в експлуатацію 120,6 МВт нових об’єктів, 

що працюють за «зеленим» тарифом. Зокрема, 99,1 МВт – сонячні 

електростанції (СЕС), три вітрові електростанції (ВЕС) загальною 

потужністю 11,6 МВт та одна електростанція, що працює на біомасі, 

потужністю 3,5 МВт. Також було встановлено 3,3 МВт потужностей малих 

гідроелектростанцій (МГЕС) та 3,1 МВт об’єктів, що виробляють 

електроенергію з біогазу. У 2016 р. цими об’єктами було вироблено            

1,56 млрд кВт·год [69]. 
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Загалом станом на 1 січня 2017 р. встановлена потужність об’єктів,  що 

виробляють електроенергію з ВДЕ та працюють за «зеленим» тарифом в 

Україні (без урахування тимчасово окупованих територій та АР Крим), 

становить 1,12 ГВт (рис. 1.11).  

 

Рис. 1.11. Потужність об’єктів відновлюваної енергетики, що працюють за 

«зеленим» тарифом станом на 01.01.2017 р.* 

*Джерело: за даними НКРЕКП, ДАЕЕ. 

 

Проте існує низка проблем, у тому числі й нормативно-правового 

характеру, які створюють труднощі для успішного розвитку відновлюваної 

енергетики в Україні, а саме:  

– недосконалість вітчизняного законодавства з розвитку відновлюваної 

енергетики та відсутність чітких механізмів державної підтримки галузі; 

– неефективність енергоспоживання, що характеризується високою 

зношеністю енергетичних потужностей; 

– низький рівень інвестицій, що потребує системної боротьби з корупцією, 

а також переосмислення пріоритетів державної екологічної політики; 

– недостатній рівень екологічної свідомості населення, оскільки більшість 

населення не усвідомлює, що покращання загальної екологічної ситуації в 



41 

  

державі можливе навіть за рахунок невеликих дій, котрі може зробити 

кожен. 

Основними чинниками розвитку відновлюваної енергетики є: 

– запровадження Україною євроінтеграційного курсу, відповідно до якого 

необхідно збільшити рівень використання ВДЕ; 

– енергетична залежність країни від імпорту паливних ресурсів внаслідок 

обмеженості обсягів власних; 

– необхідність переоснащення галузі електроенергетики; 

– необхідність забезпечення розвитку продуктивних сил енергетичної 

галузі; 

– необхідність зменшення шкідливого впливу на довкілля.  

Сьогодні на всіх рівнях вагомою ціллю є підвищення частки 

відновлюваної енергетики в енергобалансі України, хоча підходи до її 

реалізації відрізняються.  

Основними перевагами ВДЕ порівняно з традиційними 

невідновлюваними джерелами є: невичерпність ресурсів; зниження 

негативного впливу на довкілля разом із викидами різних забруднювальних 

речовин, парникових газів, радіоактивним і тепловим забрудненням тощо. 

Утім, використання ВДЕ має певні особливості, насамперед зумовлені 

природними умовами: 

– залежність від атмосферних умов; 

– наявність водних ресурсів малих річок, потрібних для роботи 

гідроенергетичного обладнання; 

– наявність біомаси, обсяг якої залежить від урожаю сільськогосподарських 

культур; 

– наявність геотермальних джерел та свердловин, що придатні для 

виробництва та використання геотермальної енергії; 

– наявність теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування 

підприємств промисловості; 
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– періодичність природних циклів, що спричинюють незбалансованість 

виробництва енергії; 

– необхідність узгодження та збалансування періодичності передачі енергії, 

виробленої з альтернативних джерел, зокрема передачі електричної 

енергії в об’єднану енергетичну систему України [115]. 

У законодавчих актах термін «відновлювані джерела енергії» 

аналогічний терміну «альтернативні джерела енергії». Згідно із Законом 

України «Про альтернативні джерела енергії», альтернативні джерела енергії 

– це відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, 

вітрова, геотермальна, енергія хвиль і припливів, гідроенергія, енергія 

біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, 

біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та 

коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення 

скидного енергопотенціалу технологічних процесів [115].  

Нині більшість країн світу ставить собі за мету перейти на 50 і більше 

відсотків використання ВДЕ в енергетичному секторі, що пов’язано з 

необхідністю підвищення рівня енергетичної безпеки та недопущення 

глобальної зміни клімату завдяки скороченню викидів вуглецю в атмосферу.  

На сьогодні нормативно-законодавча база у сфері відновлюваної 

енергетики потребує доопрацювань, оскільки механізм практичної реалізації 

прийнятих документів є недосконалим. Варто ставити амбітніші цілі щодо 

ВДЕ та енергоефективності. На це вказує й те, що Україна у 2014 р. посіла 

останнє місце в міжнародному рейтингу привабливості для розвитку 

відновлюваної енергетики, а у 2015 р. до цього рейтингу взагалі не увійшла. 

З метою прискорення розвитку відновлюваної енергетики Україні 

доцільно брати приклад з країн світу та Європи, що ставлять перед собою 

високі цілі щодо переходу на ВДЕ, а саме: скорочення викидів парникових 

газів, підвищення рівня енергоефективності та дотримання критеріїв сталого 

розвитку. 
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Поділяємо думку науковців [29], що в Україні питання сталого 

розвитку біоенергетики перебуває ще на початковій стадії. Хоча проблема 

виконання критеріїв сталості може стати нагальною в разі експорту біопалив 

або сировини для їх виробництва у ЄС, а також у подальшому процесі 

євроінтеграції нашої країни.  

Отже, зменшити залежність від імпортних енергоносіїв, оптимізувати 

структуру енергоресурсів можна за умови налагодження виробництва на базі 

розвитку біоорієнтованої економіки та енергозбереження. 

 

1.2 Біоенергетика як вид відновлюваної енергетики в 

сільськогосподарському виробництві  

 

Економічне зростання України значною мірою залежить від рівня 

забезпечення енергоносіями, потенціалу ефективності.  

Нині запаси природного палива значною мірою виснажені, а їх 

використання стає невигідним як з економічного, так і з екологічного 

погляду.  Між економікою і природним середовищем існує тісний зв’язок, 

позаяк навколишнє середовище є постачальником енергії та ресурсів, які є 

необхідних для економічного розвитку країни. 

Енергетична криза 70-х років ХХ ст. мала системний характер і стала 

проявом порушення рівноваги між потребами суспільства та можливостями 

природи, що спонукало світове співтовариство до зміни парадигми 

суспільного розвитку.  

В умовах гострого дефіциту й подорожчання енергоресурсів виникає 

необхідність і можливість освоєння людством енергії відновлюваних джерел, 

насамперед накопичуваної рослинами, тобто біоенергії.  

Біоенергетика як сфера наукових досліджень та вид практичної 

діяльності потребує постійного розвитку і вдосконалення теоретико-

методологічних засад та пошуку шляхів їх прикладної реалізації в 

господарській діяльності, зокрема в сільськогосподарському виробництві. 
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Визначальними для розвитку біоенергетики, її теоретичного базису є 

знання, що базуються на засадах фізичної економії, які беруть свій початок 

від другої половини ХVІІІ ст., коли французькими вченими Ф. Кене,            

Ж. Тюрго було запроваджено поняття «фізіократія» (від грецького «влада 

природи»), яке відображає сутність фізичної економії. 

Заслуга Ф. Кене та інших фізіократів полягає в тому, що вони вперше в 

історії економічної науки розглядали проблему суспільного відтворення і 

спробували провести його аналіз. «Економічна таблиця», побудована           

Ф. Кене,  унаочнює розподіл сукупного річного продукту за допомогою 

процесу обігу між трьома класами: «продуктивним класом», «класом 

земельних власників» і «безплідним класом», щоб показати, яким чином 

рухається створений у землеробстві «чистий» продукт.  

Представники фізіократизму стверджували, що лише землеробство є 

виробництвом. Як вважає Ф. Кене, «… постійно відтворюване багатство 

сільського господарства служить основою для всіх професій, сприяє розквіту 

торгівлі, добробуту населення, приводить у рух промисловість і підтримує 

процвітання нації. ... Воно (землеробство) служить основою для всієї 

економіки держави» [124, c. 55-59]. 

Відомий англійський вчений-економіст XVII ст. Адам Сміт під час 

викладення власної теорії «невидимої руки» зазначав, що саме розвиток 

сільського господарства, а не промисловості є кращим для збільшення 

багатства країни. Він доводив, що капітал, який вкладають у землеробство, 

додає набагато більше вартості до дійсного багатства і доходу [6].  

Фізична та екологічна основа економічних відносин, яка визначена 

фізіократами, знайшла  висвітлення у законах термодинаміки на початку     

ХІХ ст. Вони пояснили неспоріднені біологічні та фізичні процеси. 

Дослідження з використанням парового двигуна, які проводив С. Карно, 

засвідчили для економіки важливість другого закону термодинаміки, тобто, 

який корисний ефект можна отримати за рахунок трансформації енергії.  
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Американський фізик Д. Хенрі був одним із перших, хто 

використовував енергетичні потоки з метою пояснення соціальних та 

економічних процесів, він зауважує: «… фундаментальний принцип 

політичної економії полягає в тому, що фізичну працю людини можна 

покращити за рахунок… перетворення матерії з природного до штучного 

стану шляхом збільшення так званої енергетичної потужності» [184, c. 643]. 

Німецький вчений В. Оствальд зробив значний внесок у розвиток теорії 

про енергетичну основу суспільства, а також місце людини в її перетворенні. 

Він поєднав термодинаміку з генеральною теорією економічного розвитку і 

вказав, що завжди існує рівновага між «енергією, яка зникла, і тією, яка 

з’явилася» [196]. Ним доведено, що прогрес науки визначаєтся тим фактом, 

що все більше енергії використовується для задоволення потреб людини.  

Звідси, на основі вивчення і аналізу проблем фізичної економії, можна 

стверджувати, що біоенергетика на сучасному етапі є віддзеркаленням 

процесів перерозподілу ентропії космічної енергії для подолання дефіциту в 

ній та боротьби людства за виживання в умовах екологічної кризи. 

Вагомим внеском у розвитку біоенергетики є праці представників 

української школи фізичної економії – С. Подолинського, В. Вернадського та 

М. Руденка [21; 22; 23; 112; 127]. 

Учений С. Подолинський своїми ідеями, викладеними у статті «Праця 

людини та її відношення до розподілу енергії» (1880 р.), а також у працях 

зарубіжних видань, набагато випередив свій час. Він першим у світовій науці 

змалював масштабну систему енергетичної природно-економічної взаємодії, 

що відбувається у Всесвіті. Науковець показав, що нагромадження енергії на 

земній поверхні можливе завдяки усвідомленій і корисній праці, яка 

розкриває сутність вказаної взаємодії [112, с. 153]. 

Дослідження С. Подолинським явища фотосинтезу – природного 

процесу, завдяки якому досягається приріст органічної речовини на поверхні 

Землі, обґрунтовують доцільність господарського використання енергії 

рослин [112]. Учений засвідчив, що акумулювання енергії на земній поверхні 
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можливе завдяки усвідомленій та корисній праці, при цьому корисною 

можна вважати ту працю, результатом якої є збільшення енергетичного 

бюджету Землі [112, с. 281]. 

Результати дослідження С. Подолинського можуть бути покладені в 

основу сучасної парадигми управління енергетичними процесами, закрема й 

біоенергетичними, оскільки ним дано принципово нове тлумачення цільових 

орієнтирів та обмежувальних параметрів, які людство має чітко 

усвідомлювати з метою прогнозування та планування. Учений зазначає: 

«Головною метою людства у праці повинно бути абсолютне збільшення 

енергетичного бюджету». Що стосується межі «найвигіднішого 

нагромадження енергії на Землі», то її межею, зауважує науковець, є «тільки 

абсолютна кількість енергії, що одержується від Сонця та органічних 

матеріалів, що знаходяться на Землі» [112, с. 282]. 

Продовжуючи дослідження С. Подолинського, В. Вернадський 

визначив нові наукові концепції та парадигми. Ним запроваджено в науковий 

обіг категорії живої речовини, біосфери і ноосфери, створення новітньої 

світоглядної системи, парадигми змісту і структури знань. За В. 

Вернадським, «життя – це поглинання, нагромадження і витрати енергії. 

Біомаса є згустком цієї енергії» [23].  

За трактуванням науковця, «… однією з основних властивостей 

природних ресурсів є те, що чим більше оборотів здійснить одиниця маси 

кожного з них, втілюючись у кожному новому циклі в більш досконалі 

субстанції, тим більшу користь, більшу масу споживчої вартості даватиме 

людству ця ресурсна одиниця» [22, c. 177]. У цьому контексті формування 

круговоротної системи ресурсокористування типу «сонячна енергія – 

фотосинтез – дикоростуча і культурна рослинність як джерело енергії – 

органічні субстанції їх використання – повернення у літосферу» є 

фундаментом сільськогосподарської біоенергетики.  

Науковці О. М. Шпичак, О. В. Бондар та О. О. Шпичак  доводять, що 

найповнішу і об’єктивнішу оцінку процесів, які відбуваються в аграрному 
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секторі України, можна зробити через співмірність потоків ресурсів, 

вкладених у землю, та виходу продукції, вирощеної в галузі рослинництва 

[163, 165]. При цьому пропонують вхідні і вихідні ресурси вимірювати в 

енергетичних одиницях.  

Облік продуктивних сил країн і народів В. Вернадський пропонував 

здійснювати в одиницях фізичних явищ, а саме – у калоріях [21]. 

Доцільність використання енергії біомаси обґрунтовує М. Руденко, він 

стверджує, що енергія прогресу як абсолютна додаткова вартість є важливим 

критерієм екологічної збалансованості економіки, оскільки відповідає 

принципу збереження природної впорядкованості, що надходить з енергією 

Сонця на Землю і формується на енергетичній природі злаків [127]. 

Науковець наводить дослідження Д. Рікардо, який у праці «Досвід впливу 

низьких хлібних цін на прибуток з капіталу» зазначає, що всі ціни 

вимірюються ціною пшениці та гроші є лише відображенням енергетичних 

процесів, які відбуваються в суспільстві[127, c. 329]. 

Поділяє погляди фізіократів професор В. Шевчук, який також пропонує 

зерно злаків вважати мірилом енергії [162]. 

На думку І. Г. Костирка, «універсальним показником, що відтворює  

всеохоплюючий узагальнений  акумулюючий результат, досягнутий 

людством у процесі перетворення і нагромадження енергії, його загальним 

виміром може бути поняття економічної маси, як енергетичний вимір 

абсолютної сукупності всієї матеріальної субстанції, нагромадженої у ході 

цивілізаційного розвитку» [76, с. 96]. 

Значний внесок у розвиток фізичної економії зробив румунсько-

американський вчений Н. Георгеску-Роген, роботи якого вказували на 

економічну важливість законів консервації енергії та біомаси, закону 

ентропії. Його заслугою є інтеграція біофізичних принципів до повсякденної 

мови та моделей стандартного економіксу [178].  
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Як бачимо, представники біофізичного економіксу розкрили механізм 

перетворення енергії у процесах життєдіяльності біологічних об’єктів і тим 

самим передбачили важливість і необхідність розвитку біоенергетики. 

Звідси можна зробити висновок, що сільськогосподарська 

біоенергетика має ґрунтуватися на концептуальних засадах фізичної 

економії. Галузь біоенергетики, яка розвивається на інноваційній основі, 

спроможна вирішити проблеми як глобального, так й локального характеру.  

Україна має достатню кількість сировинних ресурсів, а також володіє 

технологічною та промисловою базою для розвитку біоенергетики. Проте 

становлення і розвиток галузі біоенергетики в нашій країні має низку 

економічних труднощів. Тому виділимо  чинники, що впливають на розвиток 

біоенергетики (рис. 1.12).   

Біоенергетика базується на використанні енергії біомаси, тобто 

вуглецевомістких органічних речовин рослинного і тваринного походження, 

до яких належать солома, відходи сільськогосподарського виробництва, 

деревина, екскременти тварин, енергетичні культури тощо. Для виробництва 

енергії застосовують тверду біомасу, а також отримані з неї рідкі та 

газоподібні палива – біоетанол, біогаз, біодизель тощо. Біомаса є екологічно 

чистим, відновлюваним паливом, використання якого не призводить до 

посилення глобального парникового ефекту [134].   

За запасами біомаса займає четверте місце після вугілля, газу та нафти. 

Оскільки біомаса являє собою тверде паливо, то її можна порівняти з 

вугіллям. Проте з екологічного погляду, використання біомаси для 

отримання енергії на основі сучасних технологій є значно безпечнішим, ніж 

вугілля. 

У світі біомаса стає все більш затребуваною сировиною для обігрівання 

та отримання енергії. Вона не створює типовіих для традиційних 

енергоносіїв ризиків поступового витрачання (а отже, й відповідного 

підвищення цін) через виснаження природних родовищ. На сьогодні частка 

біомаси в енергетичному балансі становить понад 14 % (рис. 1.13). 
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Рис. 1.12. Чинники, що впливають на розвиток біоенергетики* 

*Джерело: власна розробка автора. 

Чинники впливу на розвиток біоенергетики 
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Рис. 1.13. Частка біомаси в загальносвітовому енергоспоживанні, 2015 р.* 

*Джерело: складено за даними [201]. 

Основними перевагами біомаси над традиційними видами палива є:  

- вища екологічна чистота;  

- більш раціональне використання наявних природних ресурсів;  

- більша економічна вигода;  

- вирішення проблеми утилізації відходів; 

- локалізація, біомаса є місцевим енергетичним ресурсом [136]. 

Оскільки біомаса є нейтральним відносно СО2 видом палива, то її 

використання не призводить до посилення глобального парникового ефекту. 

Використання біомаси є одним з основних шляхів заміщення викопних 

енергоносіїв у сільській місцевості.  

Енергетичний потенціал біомаси в сільськогосподарському 

виробництві сформований двома основними галузями: рослинництвом і 

тваринництвом (рис. 1.14).  

Біомаса є вагомою складовою ВДЕ, і згідно з Національним планом дій 

основний її внесок передбачений у секторі опалення/охолодження в обсязі 

5,0 млн т н. е./рік у 2020 р., що становитиме 85 %  від усіх ВДЕ [94]. 
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Рис. 1.14. Сільськогосподарська біомаса, яка може бути енергетичною 

сировиною.* 

*Джерело: розроблено на основі  [115] 

 

Належне використання біоенергетичних ресурсів, тобто біомаси, може 

стати одним із основних напрямів зміцнення енергетичної безпеки нашої 

країни. За результатами досліджень Інституту відновлюваної енергетики 

НАН України, за умови використання незадіяних сільськогосподарських 

земель, яких є близько 3 млн га, біомаса може замінити до 30 млрд м
3
 

природного газу на рік [33]. 

Для цілей біоенергетики біомасою є «вуглецевомісткі органічні 

речовини рослинного та тваринного походження (деревина, солома, рослинні 

залишки сільськогосподарського виробництва, гній, органічна частина 

твердих побутових відходів та іноді торф)» [30, с. 73]. На думку інших 

науковців, наприклад С. С. Дев’яткіної та Т. Ю. Шкварницької, біомаса – це 

органічні речовини, що утворюються в рослинах в результаті фотосинтезу, 

які можуть бути використані для одержання енергії [43, с. 74].  

У Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» від  21 

травня 2009 р. №1391-VI поняття «біомаса» визначено як «біологічно 

Біомаса відходів 

сільськогосподарського виробництва 

Рослинництво Тваринництво 

- незернова частина 
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та насіння; 

- бадилля, листя 

коренебульбоплодів 

 

- екскременти тварин; 

- відходи забійних цехів  
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відновлювальна  речовина  органічного походження,  що зазнає біологічного 

розкладу  (відходи  сільського господарства (рослинництва і тваринництва)), 

лісового господарства та технологічно пов’язаних з ним галузей 

промисловості,  а  також органічна частина промислових та побутових 

відходів» [117]. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» від 20 листопада 2011 р. № 5485-VI 

уточнено, що «…біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина 

органічного походження у вигляді відходів лісового та сільського 

господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та 

технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, що зазнає 

біологічного розкладу, а також складова промислових або побутових 

відходів, що здатна до біологічного розкладу» [118]. 

Проте Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» від 4 червня 2015 р.  

№ 514-VIII були виправлені упущення, де до терміна «біомаса» для 

отримання «зеленого» тарифу за електроенергію, вироблену за рахунок 

«біомаси», зарахована не тільки відходи, а й продукти відповідних галузей 

господарства, що відповідає європейському визначенню, де «біомасою 

вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного 

походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів 

та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і 

тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними 

галузей промисловості, а також складова промислових або побутових 

відходів, здатна до біологічного розкладу» [116]. 

Правове регулювання у сфері розвитку ВДЕ в Україні розвивається 

шляхом адаптації законодавства до вимог Директиви Європейського 
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Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. Термін «біомаса» 

відповідно до неї «означає частину продуктів, що підлягає біологічному 

розкладенню, відходи та залишки біологічного походження, що отримуються 

з сільського господарства (враховуючи речовини рослинного та тваринного 

походження), лісового господарства та суміжних галузей, враховуючи 

рибальство та аквакультуру, а також частину промислових та міських 

відходів, що підлягає біологічному розкладенню» [45]. 

Отже, біомаса – це органічні речовини, які утворюються в рослинах в 

результаті фотосинтезу і можуть бути використані для отримання енергії, 

включаючи всі види рослинності, рослинні відходи сільського господарства, 

деревообробної та інших видів промисловості.  

Проблемні питання доступу та можливості заготівлі біомаси 

сільськогосподарського виробництва для енергетичних потреб пов’язані з 

такими чинниками, як сезонність утворення, обмежений період збирання 

(заготівлі), невеликий вихід з одиниці площі (в умовах України зазвичай від 2 

до 5 т/га), а також залежність від технологічних операцій вирощування 

сільськогосподарських культур [14]. 

До біомаси відносять усі форми матеріалів рослинного походження, що 

можуть використовуватися для одержання енергії: деревину, трав’яні і 

зернові культури, відходи лісового господарства та тваринництва, а також 

побутові й промислові відходи не завжди рослинного походження, але для 

яких характерні однакові принципи їх утилізації.  

Найпоширенішими видами біомаси, які використовують у нашій країні 

як сировину для енергетичних потреб, є:  

– солома зернових культур, стебла кукурудзи, соняшнику;  

– лушпиння та інші відходи соняшнику, зернових та інших 

сільськогосподарських культур;  

– відходи овочевих культур і їх переробки;  

– відходи тваринництва та птахівництва; 



54 

  

– рослинні і тваринні відходи харчової промисловості; 

– торф;  

– енергетичні культури; 

– деревина, її відходи і продукти її переробки. 

Можна виділити два види біомаси: 

1) енергетична первинна сировина (деревина, солома, торф тощо); 

2) енергетична сировина оброблена (біогаз, етанол, метанол, ефіри ріпакової 

олії, макулатура тощо). 

За процесом отримання та способами можливого подальшого 

використання біомасу можна поділити на такі класи: 

1) органічні та органомісткі відходи сільськогосподарського виробництва, 

переробних галузей та комунального господарства, утилізація або 

знешкодження яких є проблемою для виробника; 

2) вторинна сировина сільськогосподарського виробництва, яка 

використовується або може бути використана для виробництва 

органічних добрив та відновлення родючості ґрунту (гній та послід 

тварин, нетоварна частина врожаю сільськогосподарських культур тощо); 

3) біомаса, яка спеціально вирощується для енергетичних потреб (оліє- та 

цукромісткі культури, водорості, енергетичні культури тощо) [14]. 

Структурна схема використання сільськогосподарської біомаси на 

енергетичні потреби подана на рис. 1.15. 

 Біомаса, яка використовується в енергетичних цілях, має бути 

вироблена з дотриманням критеріїв сталого розвитку. Такі критерії 

передбачають недопущення негативного впливу на навколишнє середовище, 

сприяння економічному розвитку регіону, збереження біологічного 

різноманіття тощо. 

Використання потенціалу біомаси є одним із чинників сталого 

розвитку суспільства, а також продовольчої, енергетичної та екологічної 

безпеки держави.  
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Рис. 1.15. Схема використання сільськогосподарської біомаси на енергетичні 

потреби.* 

*Джерело: розроблено автором на основі [209]. 

 

Дотримання критеріїв сталості для рідких біопалив та біорідин в ЄС 

забезпечують Директива про стимулювання використання відновлюваних 

джерел 2009/28/ЄС [45] (із змінами та доповненнями 2015 року [173]) та 

Директива щодо якості транспортних палив 2009/30/ЄС [174]. 

Щодо імплементації Директиви 2009/28/ЄС в Україні, то на сьогодні 

прийнято перше розпорядження про затвердження Плану її імплементації. 

В Україні анонсовано розробку критеріїв сталості лише для рідкого та 

газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на 

транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та 

призначається для енергетичного використання, іншого, ніж транспорт, 

враховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на 

охолодження. 
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У Звіті Європейської комісії визначено чотири аспекти забезпечення 

сталості використання твердих та газоподібних біопалив для виробництва 

електроенергії, теплової енергії та холоду [202]: 

1. Сталість виробництва біомаси. 

2. Питання зниження запасу вуглецю через зміну напряму 

землекористування та знеліснення. 

3. Баланс парникових газів може бути розрахований згідно з методологією 

оцінки життєвого циклу (ОЖЦ). 

4. Ефективність енергетичної конверсії. Зниження енергоспоживання та 

підвищення ефективності енерговиробництва є одними з пріоритетних 

цілей Євросоюзу.  

Щодо сільськогосподарської біомаси, то базові принципи сталості та 

зменшення негативного впливу на навколишнє середовище відображено у 

Єдиній сільськогосподарській політиці ЄС [208].  

Останні зміни стосовно періоду 2014-2020 рр. мають значний акцент на 

захисті навколишнього середовища [200]. Ця ж тенденція відображена і у 

європейській Стратегії розвитку сільських регіонів на 2014-2020 рр. [204]. У 

кожній країні ЄС 30 % фондів розвитку сільських регіонів повинні бути 

спрямовані на заходи захисту довкілля і запобігання зміні клімату. 

Важливою передумовою ефективного використання біомаси для 

енергетичних потреб є достовірна оцінка її потенціалу. 

В Україні існує достатній енергетичний потенціал практично всіх видів 

біомаси. 

 Якщо проаналізувати обсяги виробленої електроенергії з біомаси, то в 

динаміці вони постійно зростають і у 2016 р. було вироблено 80 млн кВт∙год, 

або більш як у два рази порівняно з 2013 р. (табл. 1.2). 

Розрізняють три основні види потенціалу біомаси – теоретично 

можливий (теоретичний), технічно доступний (технічний) та економічно 

доцільний (економічний) [181]. 
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Таблиця 1.2 

Встановлена потужність та обсяг виробленої електроенергії об'єктами 

відновлюваної енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом* 

Напрям 

відновлюваної 

енергетики 

Встановлена потужність, 

МВт 

Виробництво 

електроенергії, млн кВт∙год 

2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

Вітроенергетика 334 514 514 525 637 1172 974 925 

Сонячна 

енергетика  
748 819 839 938 563 485 475 492 

Мала 

гідроенергетика  
75 80 87 90 286 251 172 179 

Біомаса  17 35 35 39 32 60 77 80 

Біогаз  7 14 17 20 5 40 64 89 

Всього 1181 1462 1492 1612 1523 2008 1762 1765 

*Джерело: складено автором на основі [69]. 

Теоретичний потенціал – загальний максимальний обсяг наземної 

біомаси, теоретично доступної для виробництва енергії у фундаментальних 

біофізичних межах. Коли йдеться про біомасу сільськогосподарських та 

енергетичних культур і лісів, теоретичний потенціал являє собою 

максимальну продуктивність при теоретично оптимальному менеджменті з 

урахуванням обмежень, що випливають з температури, сонячної радіації та 

опадів. У випадку відходів та залишків різного виду теоретичний потенціал 

дорівнює максимально утвореному обсягу цих відходів та залишків. 

Технічний потенціал – це частка теоретичного потенціалу, доступна за 

певних технічно-структурних умов та поточних технологічних можливостей. 

Крім того, беруться до уваги просторові обмеження, зумовлені конкуренцією 

між різними користувачами землі, а також деякі екологічні та інші нетехнічні 

обмеження.  

Економічний потенціал – частка технічного потенціалу, що 

задовольняє критеріі економічної доцільності за даних умов. 
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 Європейські експерти з питань біоенергетики виділяють два основні 

підходи до оцінки потенціалу біомаси: ресурсно-орієнтований та 

орієнтований на енергетичні потреби [181]. У першому випадку досліджують 

ресурсну базу та питання конкурентного використання біомаси різними 

кінцевими споживачами, тобто енергетичне та неенергетичне використання, 

у другому – конкурентоспроможність різних технологій виробництва енергії 

з біомаси у порівняно з іншими видами ВДЕ та традиційними паливами. 

 Ресурсно-орієнтований підхід передбачає статистичні та просторові 

методи оцінки потенціалу біомаси. Простий статистичний метод дає 

результат оцінки тільки для країни в цілому, тоді як просторовий 

(поглиблений статистичний) – для окремих адміністративних одиниць. У 

підході, орієнтованому на енергетичні потреби, використовують методи 

енергетичного та економічного моделювання з урахуванням вартості 

постачання палив. Цей підхід є набагато складнішим, ніж ресурсно-

орієнтований, оскільки моделювання вимагає великої кількості вихідних 

даних. Проте отримані результати можуть відображати не тільки поточний 

потенціал біомаси, а й прогнозувати його зміну в майбутньому. 

Таким чином, комплексне дослідження проблем використання біомаси 

як ресурсної бази розвитку біоенергетики і сільськогосподарському 

виробництві вимагає уваги до аналізу і оцінки ефективності цього процесу. 

 

1.3 Методика дослідження ефективності використання біомаси для 

енергозабезпечення виробничих процесів у сільськогосподарських 

підприємствах 

 

  Використання біомаси для енергозабезпечення виробничих процесів у 

сільськогосподарських підприємствах може набути поширення за умови 

високого рівня його ефективності порівняно з традиційнми джерелами.  
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Ефективність є результативністю господарювання. Учений                   

С. Мочерний трактує ефективність як «здатність приносити ефект, 

результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [52, с. 508]. 

Особлива увага різним аспектам ефективності сільськогосподарського 

виробництва приділена в наукових працях [2; 17; 47; 65; 74; 113; 155]. 

Зокрема, В. Г. Андрійчук визначає категорію ефективності як 

результативність певного процесу, дії, що вимірюється співвідношенням між 

отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [2]. 

Вважаємо, що таке трактування ефективності є досить обмеженим, 

оскільки наявність певного результату ще не означає, що суб’єкт зможе 

досягти чітко поставленої мети і саме в тому обсязі, який було заплановано.  

На думку О. А. Бугуцького, «ефективність виробництва є 

комплексною, узагальнюючою економічною категорією, якісна 

характеристика якої відбивається насамперед у результативності 

використання живої й уречевленої в засобах виробництва праці» [17]. 

Водночас М. І. Кісіль акцентує, що ефективність визначається 

зіставленням економічного результату (вигод від бізнесу) з витратами на 

досягнення цього результату [74]. 

Дослідники Б. О. Жнякін та В. В. Краснова визначають ефективність як 

співвідношення результату з витратами, що викликали цей ефект [63].  

Науковець Н. П. Іващенко доводить, що ефективна діяльність 

передбачає  отримання максимального результату за рахунок наявних 

ресурсів або отримання певного результату з мінімальними витратами 

ресурсів [65, с.361]. Тобто він вказує, що критерієм ефективної діяльності є 

принцип максимізації або принцип мінімізації витрат. 

Подібної точки зору дотримується В. І. Гончаров, який вважає, що 

ефективність діяльності підприємства визначається ступенем раціонального 

використання ресурсів, навичок і застосовуваної технології, а також зусиль 
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підприємства для виробництва продукції та послуг при задоволенні 

конкретного ринкового попиту [38, с. 394]. 

Поділяємо думку С. Ф. Покропивного про те, що змістовне тлумачення 

ефективності (продуктивності) як економічної категорії визначається 

об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є основоположною 

субстанцією багатства й мірою витрат, необхідних для його нагромадження 

та використання суспільством [113]. 

Американські вчені Е. Долан і Д. Ліндсей доводять, що «поняття 

ефективності у виробництві, як і більш широке поняття ефективності, 

включає у себе загальноприйняте завдання економічної науки – уникнення 

втрат у виробництві» [47]. Учені визначають ефективність у виробництві як 

ситуацію, за якої при даних виробничих ресурсах та існуючому рівні знань 

неможливо виробити більшу кількість одного товару, не жертвуючи при 

цьому можливістю виробити деяку кількість іншого товару.  

Аналізуючи погляди науковців, доходимо висновку, що ефективність 

виробництва можна розглядати як відношення економічного ефекту до 

витрат. Водночас, ефективність є поняттям багаторівневим.  

Підвищення ефективності виробництва є результативним за допомогою 

комплексного підходу, який відображає дії в організаційному, 

технологічному та ресурсному напрямах. 

Зокрема, ефективність виробництва показує кінцеві результати 

використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу. Її 

можна записати у вигляді відношення: 

( )

( )

результат ефект
Ефективність

ресурси витрати
 .            (1.1) 

Відповідно до мети визначати ефективність можна за різними 

показниками. Так, економічний ефект може бути оцінений тикими 

показниками: обсяг прибутку; економія окремих видів ресурсів у 

натуральному чи вартісному вираженні; зниження собівартості одиниці 

продукції чи енергії тощо. 
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Поняття «ефективність» є багатоаспектним різнобічним і 

використовується в різних сферах діяльності, зокрема й біоенергетиці. У 

науковій літературі щодо ефективності використання біомаси на енергетичні 

цілі найбільша увага приділена економічній, соціальній та екологічній 

ефективності. Проте, з огляду на комплексний характер цього поняття, 

вважаємо за необхідне доповнити і розглянути такі види ефективності: 

екологічну, економічну, енергетичну, соціальну, технологічну і політичну 

(рис. 1.16). 

З визначення, що наведене в економічному енциклопедичному 

словнику, «економічна ефективність – досягнення найбільших результатів за 

найменших затрат живої та уречевленої праці» [53] випливає, що вона є 

конкретною формою дії закону економії часу. Суть економічної ефективності 

полягає в отриманні фінансової вигоди за рахунок зменшення в структурі 

вартості товарної продукції енергетичної складової. 

Поділяючи погляди провідних вчених [38; 63; 65; 113; 155; 160] щодо 

змісту економічної ефективності, пропонуємо своє трактування цього 

поняття, що враховують критерії його локалізації та ідентифікують його на 

рівні конкретної господарської дії. На підставі цього можна стверджувати, 

що економічна ефективність – це максимальна вигода, яку можна отримати 

при ощадному використанні ресурсів у процесі економічної діяльності 

суб’єкта господарювання з урахуванням додаткових умов (територіальне 

розміщення, рельєф тощо), які мають місце в момент визначення 

ефективності відповідного господарського заходу.  

Одночасно з економічною ефективністю необхідно врахувати і 

соціальну ефективність, які є взаємопов’язані. Соціальна ефективність 

розглядається як на рівні окремо взятого підприємства, так і на 

загальнодержавному чи регіональному рівні. Це відповідність результатів 

господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства 

[113]. 
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Рис. 1.16. Складові ефективності використання сільськогосподарської 

біомаси в енергетичних цілях.* 

*Джерело: власна розробка автора. 
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Соціальна ефективність покращує характер і умови праці та побут 

сільського населення, а також підвищує рівень його зайнятості. Її 

досліджували В. Андрійчук [2], С. Мочерний [91], І. Яців [169] та інші вчені.  

Енергетична ефективність може розглядатися як зниження темпів 

розгортання енергетичної кризи, зумовленої скороченням запасів викопних 

вуглеводнів, отримання різних видів палива з місцевих енергетичних 

ресурсів біологічного походження та генерування на їх основі теплової, 

механічної та електричної енергії. 

На думку науковців «технологічна ефективність характеризує 

використання ресурсів виробництва, основним її критерієм є максимальний 

вихід продукції з одиниці землі при збереженні природного середовища і 

дотриманні екологічної рівноваги» [54]. Вона характеризує стан і спосіб 

застосування певної технології виробництва сільськогосподарської 

продукції. Дослідженням технологічної ефективності займалися  

В. Андрійчук [2], С. Володін [25], В. Лаврук [82] та ін. Цей вид ефективності 

можна оцінювати через низку натуральних і вартісних показників. Зокрема, 

до них належать такі показники: приріст урожайності сільськогосподарських 

культур; зниження енергоємності виробництва продукції землеробства;  

приріст валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах (на 1 

га сільськогосподарських угідь, на одного робітника) [25; 82]. Збільшення 

технологічного ефекту відбувається за рахунок ширшого застосування 

інноваційних енергоощадних технологій.  

Політична ефективність розглядається, як правило, через  зниження 

залежності від імпорту енергоресурсів та досягнення енергетичної 

незалежності країни. 

Кількісну оцінку показників різних видів ефективності забезпечує 

аналіз відповідних їм критеріїв. Як зауважує Г. В. Черевко, «в якості 

критерію ефективності слід розуміти одержання максимального корисного 
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ефекту (як економічного, так і соціального) за наявних або навіть менших  

ресурсів» [160, с. 9]. 

 На думку Т. Ю. Сидори, «зміст критерію ефективності витікає з 

необхідності максимізації одержуваних результатів або мінімізації витрат 

виходячи з цілей підприємства. Такими цілями можуть бути: забезпечення 

існування підприємства; досягнення стійкого розвитку; структурна 

перебудова; соціальна стратегія тощо» [131].  

Узагальнюючи різні наукові підходи до визначення критеріїв 

ефективності, можна виокремити: економічні; екологічні, енергетичні, 

соціальні, політичні (рис. 1.17). 

Аналіз досліджень науковців дає підстави для висновку, що низка 

критеріїв ефективності не має кількісної оцінки, наприклад соціальний, 

екологічний, політичний. Їх параметри можуть бути визначені 

опосередковано через якісні показники. 

Академік В. І. Вернадський найвищим пріоритетом ставить 

екологічний критерій, який найбільше впливає на сталий розвиток 

суспільства.  

А Л. С. Гринів зазначає, що згідно із законом збереження біомаси                        

В. І. Вернадського фізико-економічне моделювання господарської діяльності 

в кожній екологосоціогосподарській системі (ЕСГС) потребує визначення 

чинників впливу на константу природної впорядкованості, адже, на відміну 

від економічного ринку, де кожна наступна, скажімо, сорочка менш цінна для 

споживача, на природному ринку ЕСГС кожна наступна екологічна послуга 

цінніша для «біофізичного споживача» – природи. Тому господарство 

економіки, стверджує автор, не має права руйнувати господарства природи 

[40, с. 50]. 

Дослідник Н. Георгеску-Роген, аналізуючи критерії показників 

ефективності, вважає, що вони можуть охоплювати: організаційні показники; 

фінансові показники; процесні показники [178]. 
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Рис. 1.17. Аналіз критеріїв ефективності використання біомаси для 

енергозабезпечення сільськогосподарських об’єктів.* 

*Джерело: власна розробка автора. 

Економічний ефект є абсолютним показником, що характеризує 

результат діяльності у грошовій оцінці. У свою чергу, економічна 

ефективність є відносним показником, що дає змогу порівняти одержаний 

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. Енергоємність виробництва 

4. Відновлюваність енергії 

 

Соціальні 

1. Зайнятість населення 

2. Інфраструктура сільських територій 

3. Зміна характеру праці 

4. Міграція населення 

 

Політичні 
1. Енергетична безпека 

2. Незаленість шляху розвитку 



66 

  

ефект з витратами, які необхідно здійснити для одержання запланованого 

ефекту [127].  

Також показниками економічної ефективності є продуктивність праці, 

фондовіддача і фондомісткість продукції, матеріаловіддача і матеріамісткість 

продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки, 

енергоємність продукції тощо [112, с. 216]. 

Як вказує О. О. Кабак, що основними методичними аспектами 

економічної та енергетичної оцінки виробництва та використання 

біоенергетичних ресурсів є зіставлення двох величин: обсягу витраченої 

сукупної енергії в рослинництві (на 1 га сільськогосподарської культури) і 

виробленої рослинами біологічної енергії. Одночасно автор зауважує, що 

зменшення енерговитрат на одиницю площі або на одиницю продукції при 

підвищенні біоенергетичної ефективності не повинно впливати на 

погіршення якості вирощеної продукції [70, с. 10].  

Для оцінки енергетичної ефективності економіки використовують 

такий критерій, як EROEI (Energy return on energy invested) – відношення 

виробленої енергії до затраченої. Вперше цей критерій був запропонований у 

кінці 70-х років ХХ століття, і він стосується всіх видів енергії [37]. 

Якщо EROEI < 1, це говорить, що виробництво енергії є енергетично 

збитковим, при EROEI = 1 – виробництво енергії відбулося з нульовим 

результатом, за умови EROEI >1 – виробництво енергії є прибутковим. 

У сільськогосподарському виробництві для оцінки біоенергетичної 

ефективності аграрних технологій використовують коефіцієнт енергетичної 

ефективності Кее [8; 43; 151], який визначається як відношення витраченої 

енергії на виробництво одиниці продукції до його енергетичної ємності: 
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,      (1.2) 

де  Еур – вихід енергії з урожаєм (вироблена енергія), ГДж/га;  

ентр
E
  – загальні витрати антропогенної енергії, ГДж/га;  
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грЕ  – зміна енергопотенціалу ґрунту, ГДж/га. 

Якщо Кее < 2, ефективність дуже низька; Кее = 2–4 – ефективність 

низька; Кее = 4–6 – ефективність середня; Кее = 6–8 – ефективність висока;  

Кее > 8 – ефективність дуже висока. 

Ефективне використання енергії у сільськогосподарському виробництві 

вимагає наявності відомостей щодо: обсягів, ефективності та норм 

використання енергії у технологічних процесах. Додатковим чинником 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є зниження матеріальних 

та енергетичних витрат на виробництво основної продукції.  

Важливим методом оцінки використання біомаси на енергетичні 

потреби є еколого-енергетичний підхід. Суть цього підходу полягає в тому, 

що замість вартісної оцінки використання біомаси застосовують енергетичні 

показники. Це зумовлено тим, що на оцінку ефективності біомаси у 

грошовому виразі впливає низка чинників, таких як інфляційні процеси, 

диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію тощо.  

На думку авторів [158, 159], під час оцінки екологічної ефективності, 

яка пов’язана з  виконанням природоохоронних заходів, необхідно 

враховувати збитки різного роду: потенційні, фактичні або відвернені. 

Зазвичай уникнення збитків є можливим із розвитком технології 

перетворення первинного виду палива у кінцевий енергетичний продукт.   

Особлива роль відводиться соціальним показникам ефективності, а 

саме зайнятості та безробіттю, оцінки яких  є складними і багатоаспектними. 

Характеризувати їх можна різноманітними показниками, серед 

найважливіших виділимо дві групи: абсолютні (розміри, обсяг  зайнятості й 

безробіття); відносні. 

Дослідження цих показників дає змогу оцінити втрати від часткового 

використання ресурсів праці, що пов’язано з безробіттям. 
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Останніми роками спостерігаємо зменшення кількості економічно 

активного і зайнятого населення, що призводить до зменшення трудових 

ресурсів загалом і є негативною тенденцією для економіки країни.  

При обґрунтуванні напрямів сталого розвитку важливим є узгодження 

стратегії розвитку як України з регіональними стратегіями, в яких 

передбачено цілі і завдання  розвитку ВДЕ, у тому числі й біоенергетики. 

Заслуговують на увагу дослідження таких науковців, як А. В. Прокіп, 

В. С. Дудюк та            Р. Б. Колісник, які для планування та розвитку ВДЕ 

регіону пропонують використовувати регіонально-системний підхід. 

Основними передумовами реалізації цього підходу, що полягають у 

необхідності вирішення груп актуальних завдань, є: 

- зниження регіональної та національної енергетичної залежності; 

- зниження рівня та вирівнювання диспропорцій антропогенного 

забруднення природного довкілля за рахунок використання екологічно 

безпечних відновлюваних енергоресурсів; 

- соціальний розвиток віддалених та депресивних районів, диверсифікація 

структури виробництва монопромислових територій; 

- збалансоване енергозабезпечення регіонів країни, яке полягає у зниженні 

диспропорцій виробництва енергії та максимізації самозабезпечення 

регіонів енергією [123, с. 122-123]. 

Розробляючи стратегії розвитку біоенергетики країни, регіону чи 

підприємства, необхідно врахувати й оцінити стан зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, в яких ці стратегії будуть реалізовуватись. Для 

цього можуть бути застосовані такі ефективні методи стратегічного аналізу, 

як SWOT- і PEST-аналізи. За допомогою SWОТ-аналізу можна виявити 

сильні та слабкі сторони, а також потенційні можливості та загрози 

підприємства. PEST-аналіз дозволяє виявити політичні, економічні, соціальні 

та технологічні аспекти зовнішнього середовища, які безпосередньо 
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впливають на ефективність дяльності підприємства та його 

енергоефективність. 

Низка вітчизняних науковців досліджує проблеми визначення 

економічної та енергетичної ефективності використання біомаси [31, 49, 50], 

проте вони недостатньо узгоджені з різними аспектами сталого розвитку, 

зокрема, з застосуванням методології оцінки життєвого циклу (ОЖЦ).  

Визначення енергетичної ефективності процесів та розрахунок викидів 

парникових газів є складовою частиною так званої ОЖЦ технологій, яка 

проводиться з урахуванням місцевих умов та з порівнянням різних варіантів 

утилізації біомаси, задля визначення системи, що матиме найменший вплив 

за обраними показниками [64]. 

В основному дослідження з ОЖЦ використання біомаси виконувались 

для європейських країн, а також для виробництва біопалива [48; 170; 183; 

191; 193; 211]. Метод ОЖЦ ґрунтується на застосуванні серії стандартів ІSO і 

являє собою комплексний аналіз для оцінювання еколого-економічних, 

соціальних аспектів та впливів на навколишнє середовище в системах 

виробництва продукції й утилізації відходів.  

Науковці в галузі біоенергетики Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна,                    

О. І. Дроздова зазначають, що повна ОЖЦ передбачає визначення доволі 

широкого спектра параметрів, але найбільш вагомими є енергетичний баланс 

і баланс парникових газів [32]. Вони зауважують, що поєднання цих методів 

допоможеь провести оцінку всіх переваг економії витрат на опалення та 

електропостачання, за одночасного зменшення навантаження на довкілля. 

Крім того, їх поєднання спроможне дати всебічну оцінку ризикам 

інвестування та знайти найкращі шляхи розвитку підприємства на основі 

біоенергетики, коли, з однієї сторони, відходи сільськогосподарського 

виробництва потребують відповідної утилізації та конверсії в енергетичні 

продукти, з одного боку, задля підвищення ефективності виробництва, з 

іншого – для збереження довкілля. 



70 

  

Натомість, коли мова йде про економічний критерій, то інтегральним 

критерієм економічної ефективності може виступати собівартість одиниці 

енергії, на яку впливають: вартість первинної сировини, вартість 

технологічного обладнання, затрати праці, допоміжні матеріальні та 

енергетичні затрати, енергетична цінність і вартість одержаного 

енергетичного продукту тощо.  

Ці аспекти постійно повинні перебувати в полі зору при впровадженні 

відновлюваних технологій використання енергоресурсів та удосконаленні 

існуючих технологій виробництва енергетичних ресурсів, оскільки  

придбання біоенергетичного обладнання потребує значних інвестицій, що 

здійснюються, як правило, у рамках окремих інвестиційних проектів. 

 Інвестиційний проект – це комплекс заходів (організаційно-правових, 

управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), 

визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток 

окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких 

здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей 

відповідно до положень цього Закону [121]. 

Для оцінки ефективності інвестицій можна використати методичні 

підходи: Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 

[192, с. 12], методику Світового банку [179, с. 550], методику Європейського 

банку реконструкції та розвитку [179, с. 551], методику міжнародної 

консалтингової фірми «Ernst&Young» [177, с. 17] тощо. Зазначені методики 

можна поділити на дві групи: прості (статичні) та динамічні (методи 

дисконтування). 

Статичні показники ґрунтуються на статистичних методах розрахунку, 

оскільки не враховують фактору часу. До цієї групи показників належать: 

економічна додана вартість, період окупності інвестицій, облікова норма 

рентабельності [96, с. 25].  
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Динамічні показники враховують зміну вартості грошей у часі й 

передбачають приведення вартостей усіх грошових потоків до одного 

періоду за допомогою їх дисконтування. До динамічних методів оцінки 

ефективності інноваційних проектів зараховують: чисту приведену вартість 

(Net Present Value, NPV); внутрішню норму рентабельності (Internal Rate of 

Return, IRR); дисконтований період окупності інвестицій (Discounted Payback 

Period, DPP), індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI) [8,           

с. 483; 9, с. 143], внутрішню норму рентабельності (Modification Internal Rate 

of Return, MIRR) та дюрацію (Duration, D) [96, с. 25]. 

Особливості оцінки економічної ефективності на рівні інвестиційних 

проектів знайшла відображення у працях таких науковців, як                        

Ю. Барташевська [7], Р. Тормосов [14], О. Варченко [20], Д. Мамотенко [84],  

Ю. Несвєтаєв [95],  О. Орлик [100], Є. Савченко [128] та інші.  

Узагальнивши дослідження вчених, можна  класифікувати  

інвестиційні проекти,  виділивши ряк окремих класифікаційних ознак              

(рис. 1.18). 

Основними показниками оцінки інвестиційних проектів є: чиста 

приведена вартість, внутрішня норма дохідності, модифікована внутрішня 

норма дохідності, дисконтований термін окупності, індекс рентабельності 

інвестицій.  

Ці показники належать до динамічних (дисконтних), у яких 

визначальним є поняття дисконтування.  

На основі наведених вище показників ефективності можна провести 

комплексну оцінку інвестиційного проекту (табл. 1.3). 

Отже, для визначення ефективності заходів з впровадження 

біоенергетики на сільськогосподарських підприємствах доцільно 

застосовувати комплексний підхід, що охоплює сукупність критеріїв її 

оцінки: результативність витрат підприємства, цільову результативність та 

конкурентоспроможність. 
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Рис. 1.18. Класифікація інвестиційних проектів.* 

*Джерело: узагальнено аввтором на основі [3; 5; 18; 6;, 156]. 
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Таблиця 1.3 

Основні економічні показники ефективності інвестиційного проекту 

Показник Формула Загальна характеристика показника 

Чиста приведена 

вартість (Net Present 

Value (NPV))   

 


n

t
t

t

r

NCF
NPV

0 )1(
 

 t – роки реалізації проекту, 

включаючи початковий (0);  

NCFt – чистий грошовий потік у рік 

t;  

r – ставка дисконту;  

n – число років життєвого циклу 

проекту. 

При послідовному внесенні 

фінансових ресурсів: 
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Pt ICj
NPV
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j – роки внесення додаткових 

інвестицій; 

m – кількість років щодо внесення 

додаткових інвестицій; 

ІСj – обсяг додаткових інвестицій; 

i – прогнозований середній рівень 

інфляції. 

NPV є результатом підсумовування 

поточної дисконтованої вартості за всі 

роки реалізації проекту. 

 Інвестиційний проект можна приймати 

у разі, коли NPV>0, оскільки тоді 

окуповуються вкладені інвестиції. 

Внутрішня норма 

рентабельності  

(Internal Rate of 

Return (IRR)) 
0

0
(1 )

n
t

t
t

NCF

IRR




  

п – кількість виплат і надходжень;  

NCF t – чистий грошовий потік у рік 

t;  

IRR – внутрішня швидкість обороту.  

IRR – характеризує верхню межу 

допустимого рівня банківської 

відсоткової ставки. 

IRR для ряду періодичних виплат і 

надходжень змінної величини 

обчислюються з формули для NPV = 0. 

Проект вважається привабливим коли 

IRR більший, ніж середня вартість 

капіталу в галузі, але при цьому варто 

врахувати інвестиційний ризик. 

Індекс 

рентабельності  

(Profitability Index 

(PI)) 

K
r

NCF
PI

n

t
t

t :
)1(1


 

  

К – обсяг інвестицій; 

NCF t – чистий грошовий потік у рік 

t;  

r – ставка дисконту;  

n – число років життєвого циклу 

проекту. 

PI – це відношення майбутніх 

грошових потоків і вартості інвестицій. 

Індекс рентабельності повинен бути 

більший за 1. Чим вищий цей показник, 

тим проект є  рентабельнішим.  

Дисконтований 

термін окупності  

(Discounted Pay 

Back Period (DPP)) 

0

1 (1 )

n
t

t
t

CF
DPP I

r

 


  

n – кількість періодів;  

CF – річна чиста економія; 

r – ставка дисконту;  

Io – обсяг вихідних інвестицій. 

DPP – це період, у якому акумульовані 

дисконтовані доходи перевищать 

вартість інвестицій. 

 

Система показників ефективності використання біомаси в 

енергетичних цілях є компонентом інтегральної системи показників 
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ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, 

який являє собою комплексний економічний інструментарій щодо 

об’єктивного відображення та оцінки рівня ефективності виробництва 

продукції, тенденцій та закономірностей її зміни, віднаходження резервів та 

можливих шляхів зростання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Енергетична стратегія розвитку енергозабезпечення 

сільськогосподарського виробництва в умовах  переходу  економіки  України 

на засади сталого розвитку вимагає пошуку нових підходів до оцінки 

власного ресурсного енергетичного потенціалу та переорієнтації 

сільськогосподарських підприємств на більш доступні і менш вартісні 

джерела енергії. 

Важливим критерієм сталого розвитку є перехід на ВДЕ, основною 

перевагою використання яких є їх невичерпність та екологічна чистота, що 

сприяє поліпшенню екологічного стану і не призводить до зміни 

енергетичного балансу.  

Відновлювана енергетика – це екологічно чисте невичерпне джерело 

енергії, яке не змінює функціональної структури Землі та надає можливість 

зменшити навантаження на ресурсну базу і знизити загальну 

ресурсозатратність, а отже,  сприяє подоланню бідності та відповідальному 

споживанню. 

2. Протягом останніх років відновлювана енергетика стала невід’ємним 

сегментом світового енергетичного ринку.  Позитивна тенденція до більш 

інтенсивного використання ВДЕ спостерігається і в Україні. Проте розвитку 

цієї сфери енергетики перешкоджають низка проблем законодавчого 

характеру, висока вартість електроенергії з ВДЕ, брак необхідного 

фінансування тощо.  
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3. Пріоритетним напрямом розвитку у розвинених країнах світу є 

біоенергетика, яка забезпечує значний внесок у підвищення надійності та 

безпеки енергопостачання, сприяючи при цьому зниженню парникових 

викидів. Узагальнення європейського досвіду використання біомаси 

сільськогосподарського походження дозволило з’ясувати можливості його 

застосування в Україні. 

4. З’ясовано сутність біоенергетики, як виду відновлюваної енергетики  

в галузі сільського господарства, що  базується на власному енергоресурсі, 

яким є біомаса, що утворюється на підприємствах в процесі 

сільськогосподарського виробництва, зокрема, в галузях рослинництва і 

тваринництва. Економічна доступність цих ресурсів, поряд з їх здатністю 

перетворюватись на енергоресурси для забезпечення власних потреб 

сільськогосподарських підприємств, забезпечує їх потенційну економічну 

ефективність. Це визначає  її важливе місце у забезпеченні сталого розвитку 

національної економіки. 

5. Дослідження проблем ефективності використання 

сільськогосподарської біоенергетики може бути більш результативним, якщо  

базуватиметься на концептуальних засадах фізичної економії, що дозволяє  

поглибити наукові засади дослідження використання енергетичного 

потенціалу біомаси, яка утворюється в процесі сільськогосподарського 

виробництва, як джерела енергії. 

6. Галузь біоенергетики, яка розвивається на інноваційній основі, 

спроможна вирішити проблеми як глобального, так і локального характеру. 

Визначено складові ефективності використання біомаси: екологічна, 

економічна, енергетична, соціальна, технологічна і політична. 

Сформульовано в авторському трактуванні визначення економічної 

ефективності – це максимальна вигода, яку можна отримати при мінімальних 

затратах у процесі економічної діяльності суб’єкта господарювання з 
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урахуванням додаткових умов, які мають місце в момент визначення 

ефективності відповідного господарського заходу. 

Дослідженнями встановлено, що найвища ефективність може бути 

досягнута від економічної, екологічної та технологічної складових. 

7. Запропоновано критерії ефективності: економічні; екологічні; 

енергетичні; соціальні; політичні. Встановлено, що більшість критеріїв 

ефективності не має кількісної оцінки, наприклад соціальні, екологічні, 

політичні. Їх параметри можуть бути визначені опосередковано через якісні 

показники.  

Для визначення ефективності заходів з впровадження біоенергетики на 

сільськогосподарських підприємствах доцільно застосовувати комплексний 

підхід, що включає сукупність критеріїв її оцінки: результативність витрат 

підприємства, цільову результативність та конкурентоспроможність. При 

цьому система показників ефективності використання біомаси в 

енергетичних цілях є  компонентом інтегральної системи показників 

ефективності господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств, який являє собою комплексний економічний 

інструментарій щодо об’єктивного відображення та оцінки рівня 

ефективності виробництва продукції, тенденцій та закономірностей її 

зміни, віднаходження резервів та можливих шляхів зростання. 

 

Публікації автора за розділом 1: [133; 134; 135; 137; 138]. 



77 

  

РОЗДІЛ 2 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

2.1 Аналіз енергетичного середовища сільськогосподарських 

підприємствах 

 

Процес  виробництва у сільськогосподарських підприємствах  можна 

розглядати як процес споживання енергії внаслідок  перетворення 

енергетичних чинників виробництва у сільськогосподарську продукцію, що 

формує специфічне енергетичне середовище цих суб’єктів господарювання. 

Важливим  з наукового і практичного поглядів  є дослідження різних аспектів 

формування цього середовища, зокрема оцінка місця біоенергетичних 

процесів і їх впливу на енергоефективність господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств.  

Аналіз зарубіжного досвіду та визначальних тенденцій еколого-

економічного розвитку в світовому й регіональному масштабах дає підстави 

стверджувати, що в сучасних умовах основою ефективної енергетичної 

політики виступають енергобезпека, енергоефективність, енергозбереження 

та екологічна гармонізація суспільного розвитку [41; 56; 153; 188; 189; 195; 

214]. Проблемам енергоефективності та енергозбереженні приділена увага і у 

Стратегії сталого розвитку «Україна -2020» [149] та Стратегії Львівської 

області на період до 2020 р. [148]. 

На міжнародному рівні енергоефективність визнано як основний 

пріоритет енергетичних стратегій. При цьому підвищення 

енергоефективності, зміна структури виробництва електроенергії, 

впровадження новітніх технологій повинні відбуватися паралельно. Значне 

покращання показників енергоефективності сприятиме зменшенню обсягів 

споживання енергії, зниженню вартості впровадження ВДЕ, зменшенню 
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обсягів викидів вуглекислого газу (CO2). У дослідженні Міжнародної 

енергетичної асоціації «Світовий енергетичний огляд» (World Energy 

Outlook) енергоефективність визначено важливим інструментом для 

послаблення напруження в постачанні енергоносіїв і часткового 

пом’якшення конкурентних цінових відмінностей на енергоресурси між 

регіонами, а також підкреслено, що «найкращий шлях до покращення 

енергетичної безпеки є низьковуглецева стратегія розвитку і акцент на 

енергоефективність» [212]. 

Основними загрозами сталості енергозабезпечення національної 

економіки є: вичерпність викопних видів палива; критично високий рівень 

імпортозалежності; великі втрати при транспортуванні та постачанні 

енергоресурсів; швидке старіння енергетичної інфраструктури; низький 

коефіцієнт перетворення енергоресурсів; низький рівень екологічності 

енергогенерації та пов’язане з цим погіршення стану навколишнього 

середовища; ризики надійності постачання енергоресурсів через брак 

маневрених та резервних потужностей; подальше зниження 

конкурентоспроможності національних виробників через високу частку 

енергоресурсів у собівартості виробництва [145, c. 47].  

Науковець А.С. Горда зауважує, що енергоспоживання в 

сільськогосподарському виробництві – це процес використання енергії для 

виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт з метою 

задоволення потреб підприємств і населення та одержання визначеного 

економічного ефекту [39]. 

Сільськогосподарське виробництво має основну відмінність порівняно 

з іншими, що основним засобом виробництва є земля, рослина і тварина, що 

утворюють складні біотехнічні системи «людина – рослина – машина – 

зовнішнє середовище», а також «людина – тварина – машина – зовнішнє 

середовище». Складність цих систем пояснюється наявністю двох 

біологічних підсистем, кожна з яких є складна сама по собі, на відміну від 
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технічних систем які використовують у промисловому виробництві. 

Енергетична складова цих систем суттєво відрізняється також від технічних 

систем, за походженням енергії. Найбільш енергозатратною галуззю 

сільського господарства є рослинництво, яке споживає близько 80 % 

енергетичних ресурсів сільського господарства [16].  

Специфічні особливості сільськогосподарського виробництва 

спричинюють окремий підхід до визначення показників ефективності 

енерговитрат. Оскільки продукцію галузі рослинництва отримують 

переважно у другій половині року, та й продукція тваринництва 

характеризується нерівномірністю надходження, то енергоємність 

сільськогосподарської продукції може бути встановлена, як правило, в кінці 

виробничого циклу [107]. 

Зменшення енерговитрат є важливим напрямом підвищення 

ефективності виробництва продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності. Як правило, кількісні затрати енергії на 

виробництво продукції сільського господарства визначаються як витрати 

палива, електроенергії, тепла у вартості експлуатаційних витрат, проте це не 

дозволяє оцінити рівень витрат повною мірою, оскільки чіткий облік 

збільшення питомих витрат ПЕР не можливий традиційними методами 

підрахунку, особливо методами з використанням вартісних показників [98]. 

За твердженням В. І. Вернадського, кількісний облік енергії повинен 

бути поставлений так, щоб «…усі сили були виражені у порівнянній формі, в 

одній і й же загальній їм одиниці» [89]. Учений пропонує використання 

загального виміру енергії для об’єктивної оцінки продуктивних сил. 

У виробничі сфері такою оцінкою може слугувати ефективність 

енергоспоживання як один з показників результативності функціонування 

виробничої системи.  

Економічний критерій ефективності виробництва відображається 

затратами сукупної праці на отримання продукції в енергетичних одиницях і 
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слугує реальною основою регулювання ціноутворення. Найбільш 

об’єктивним показником ефективності виробництва продукції  є критерій 

енергоємності продукції, на відміну від обсягу вартісних потоків, що 

відображаються її цінами. 

Ключовим поняттям енергетичного аналізу сільського господарства є 

енергетична ефективність аграрного виробництва, кількісним вираженням 

якої слугує відношення енергії, акумульованої за рахунок фотосинтезу 

рослин і біоконверсії тварин, до сумарних витрат (прямих і непрямих) 

енергоресурсів. Виділяють потенційну (нормативну) і фактичну енергетичну 

ефективність виробництва визначеного виду продукції, галузі (рослинництво, 

тваринництво), сільськогосподарського виробництва в цілому [71]. 

Поняття «енергетична ефективність» дає змогу виявити кількісні 

розходження між існуючими і перспективними енергоощадними 

технологіями, а такаж тенденцію зростання енергетичної «ціни». Вона дає 

можливість оцінити енергетичну ефективність технологій, потенційну, тобто 

співвідношення потенційних обсягів виробництва продукції та нормативних 

витрат, і фактичну – фактично виробленої продукції і фактичних витрат 

енергоресурсів. 

У сільськогосподарському виробництві енергетична ефективність є 

якісною характеристикою рівня технологічних відносин, які визначаються 

технічними властивостями засобів виробництва: продуктивністю і 

потужністю енергетичних засобів, питомими витратами енергоресурсів, 

особливостями технологій вирощування сільськогосподарських культур та 

утримання тварин тощо. Разом з тим за такого трактування поняття 

енергетичної ефективності не відображає у повній мірі обсягу затрат праці на 

виробництво сільськогосподарської продукції [19, с.52].  

Наукові та практичні рекомендації щодо підвищення енергетичної 

ефективності підприємств розкрито у працях багатьох вчених-економістів 

[46; 47; 55; 57; 66; 85; 90; 97; 99; 129]. Не обмежуючись аналізом проблем 
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удосконалення енергоефективності на макрорівні, вчені розглядають 

управління енерговикористанням на регіональному рівні та на рівні окремого 

підприємства.  

Зокрема, О. В. Коваленко пропонує розглядати ефективність діяльності 

підприємства крізь призму екологічних та енергетичних показників і 

критеріїв, що дозволяє більш повною мірою охарактеризувати виробничий 

потенціал підприємства [75].  В контексті цього ми поділяємо думку 

науковців [27; 44; 72], що для підвищення ефективності господарювання 

доцільно підприємствам переорієнтуватися на використання ВДЕ, особливо 

наявної у них біомаси. 

Основними важелями, які впливають на підвищення 

енергоефективності, має стати економічний механізм, система заохочень і 

стягнень за нераціональне використання енергоресурсів і популяризація 

енергозбереження [24, с. 37]. 

Проблема підвищення рівня енергоефективності не може вирішуватися 

без урахування особливостей соціально-економічного розвитку регіонів, у 

низці яких вже створена певна локальна інфраструктура енергозбереження.  

Це впливає на зміст заходів з енергозбереження, які дозволяють  

підприємствам зменшити постійні витрати і споживання енергетичних 

ресурсів, що призведе до отримання інтегральної сукупності економічних, 

соціальних і  екологічних ефектів.  

Економічні ефекти реалізуються через покращення показників 

фінансово-господарської діяльності підприємств. Екологічні ефекти 

дозволять покращити довкілля завдяки зменшенню викидів СО2, тоді як 

соціальні та політичні сприяють покращанню соціального мікроклімату, 

умов праці та зростанню конкурентної привабливості підприємства. Технічні 

ефекти реалізуються через підвищення енергоефективності підприємства й 

оновлення виробництва. У загальній сукупності всі ефекти створюють 

комплексний енергозберігаючий ефект. 
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Тому найбільш адекватною реакцією на сучасні загрози в енергетичній 

сфері для України мають стати радикальні структурні реформи одночасно у 

всіх напрямах енергетичної політики: енергоефективність, формування 

конкурентних енергетичних ринків, диверсифікація енергопостачання, 

збільшення в енергетичному балансі частки альтернативних джерел енергії та 

видів палива [79].  

Разом з тим реалізація  окремих напрямків енергетичної политики 

повинна враховувати регіональні і локальні особливості, оскільки 

сільськогосподарське виробництво перебуває в значній залежності від такого 

роду чинників, як якість земельних ресурсів і кліматичні умови, що мають 

просторовий зарактер. З огляду на це  можливість розвитку біоенерґетики, 

зокрема,  у Львівській області, обумовлена її природними і соціально-

економічними умовами. Особливий інтерес становлять такі біоенергетичні 

ресурси регіону, як відходи продукції рослинництва і тваринництва. Їх 

раціональне використання дасть змогу вирішувати не тільки енергетичні, а й 

екологічні та соціальні проблеми регіону.  

Для того щоб розрахувати, який обсяг енергії можна замінити 

рослинницькою і тваринницькою біомасою, проаналізуємо енергетичні 

потреби Львівської області. 

За нашими розрахунками, загальні енергетичні потреби Львівської 

області у 2016 р. становили 8264 ТДж теплової енергії і 2530 млн кВт·год 

електроенергії. Обсяги споживання ПЕР окремими видами споживачів 

області показано у табл. 2.1.  

У динаміці загальне споживання як тепло, так і електроенергії 

скорочується, одночасно зазнає змін галузева структура споживання. У 

сільському господарстві можемо спостерігати зростання споживання  

теплоенергії у 2016 р. на 22,6 % порівняно з 2010 р. і спадання на 5 % 

споживання електроенергії за відповідний період. Підприємства промислової 

галузі стали менше використовувати тепла на 11,6 % і електроенергії на 1 %.. 



83 

  

Таблиця 2.1 

Споживання паливно-енергетичних ресурсів у Львівській області 

окремими видами споживачів* 

Показник 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

2016р. 

до 

2010р., 

% 

Теплова енергія, ТДж 

Всього 10049 8905 8827 9213 8856 7551 8264 82,2 

Ciльське 

господар-

ство, 

мисливство, 

лiсове 

господар-ство 

265 248 364 512 425 375 325 122,6 

Промисло-

вiсть 
5327 4594 4284 4438 4222 3977 4708 88,4 

Будiвництво 35 26 26 20 19 17 11 

менше 

в 3,2 

раза 

Електрична енергія, млн кВт·год 

Всього 2587 2587 2468 2375 2225 2208 2530 97,8 

Ciльське 

господар-

ство, 

мисливство, 

лiсове 

господар-ство 

60 62 68 77 77 93 57 95,0 

Промисло-

вiсть 
1348 1405 1274 1188 937 1072 1334 99,0 

Будiвництво 40 35 34 44 40 38 49 122,5 

*Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області [42,142]. 

Значно скоротилося споживання тепла в будівництві – у 3,2 раза, тоді 

як споживання електроенергії зросло на 22,5 %. 

Структура споживання енергоресурсів є важливим чинником 

формування енергетичної ефективності. Тверде паливо становить вагому 

частку в енергобалансі як країни, так і Львівської області, при тому, що є 

найменш ефективним енергоресурсом (табл. 2.2). Як бачимо,  у структурі 

споживання енергетичних ресурсів кам’яне вугілля виходить на домінуючі 

позиції. 
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Таблиця 2.2 

Використання окремих видів палива суб`єктами господарювання 

Львівської області * 

Вид палива 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 
2016р

. 

2016р. 

до 

2010р., 

% 

Паливо 

всього, 

тис. т у. п. 

3298 3023 2860 2778 2485 2490 2587 78,4 

Вугілля 

кам`яне, 

тис. т 

1041 1218 1379 1196 1072 1256 1256 121,0 

Газ 

природний, 

тис. м
3 

1386 1281 1197 1209 1064 942 1000 72,2 

Нафта 

сира, т 
355,5 161,3 2,1 2,2 2,5 … 2,5 

менше 

в 142 

рази 

Дрова для 

опалення,  

тис. м
3 

52 51 611 701 104 86 113 

більше 

у 2,2 

раза 
*Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області [42; 146]. 

Зростання частки споживання вугілля призводить до зростання 

залучення первинних ресурсів і, відповідно, до більшої енергоємності 

виробництва, що особливо недоцільно у нинішніх складних соціально-

політичних умовах. Частка природного газу теж залишається високою, хоча й 

поступово скорочується (на 27,8 % порівнянно з 2010 р.). Споживання сирої 

нафти у 2016 р. порівняно з 2010 р. практично припинилось, у той час як 

використання дров для опалення зросло у 2,2 раза. Це вказує на те, що 

обмеженість енергетичних ресурсів зумовлює раціональність поведінки 

підприємства.  

Аналіз обсягів споживання умовного палива та валового регіонального 

продукту (ВРП) Львівської області вказує на функціональну залежність, що 

характеризується степеневим рівнянням лінії тренду (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Залежність обсягів споживання умовного палива та ВРП у 

сільськогосподарському виробництві Львівської області. 

 

Отже, як видно з рис. 2.1, в економіці області існує чітка тенденція до 

зниження витрати умовного палива при збільшенні ВРП. 

Щодо аналізу аналогічних показників сільського господарства 

Львівської області, то в галузі відсутня чітка тенденція, яка, однак, за лінією 

тренду демонструє степеневе зростання витрати умовного палива при 

зростанні обсягів валової продукції сільського господарства у постійних 

цінах 2010 року (рис. 2.2). 

Щодо співставлення показників динаміки споживання палива та 

валового регіонального продукту, то на обласному рівні спостерігаємо стійку 

тенденцію до підвищення енергоефективності виробництва, про що свідчить 

експоненціальна залежність (y=1E+67e
-0,076x

) зниження обсягів споживання 

умовного палива і експоненціальна залежність (y=8E-134e
0,0157x

) зростання 

ВРП (рис. 2.3). 
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Рис. 2.2. Залежність обсягів споживання умовного палива та продукції 

сільського господарства Львівської області у постійних цінах 2010 року. 

 

Рис. 2.3. Динаміка витрати палива та ВРП у Львівській області. 



87 

  

У сільському господарстві динаміка показників витрати палива та 

продукції у постійних цінах 2010 року має тенденції до збіжного зростання, 

які характеризуються відповідно лінійною (y = 208,4x + 6844,3) та 

експоненціальною (y = 47,516e
0,0347x

) лініями тренду (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Динаміка витрати палива та продукції сільського господарства 

Львівської області у постійних цінах 2010 року. 

Визначальний вплив на характер цих процесів має глобальна цінова 

політика. У період, коли ціна на викопні види палива була невисокою, 

питанням диверсифікації енергетичних ресурсів та ощадного використання 

енергії приділялася недостатня увага. На сьогодні, коли вартість ПЕР має 

стійку тенденцію до зростання, проблеми енергозабезпечення та 

енергоспоживання стали пріоритетними.  

Проаналізувавши динаміку зміни тарифів на електроенергію для 

сільськогосподарських підприємств, спостерігаємо поступове зростання ціни 

на  електроенергію, у шість разів у 2017 р. порівняно з 2006 р. (рис. 2.5). 

Стійку тенденцію до зростання можна проілюструвати, побудувавши лінію 

тренду, яка свідчить про експоненціальну залежність (y = 9E-138e
0,1591x

). 
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Рис. 2.5. Динаміка тарифів на електроенергію для сільсько-господарських 

підприємств згідно з другим класом напруги (без ПДВ).* 

*Джерело: узагальнено автором на основі даних ПрАТ «Львівобленерго» [106]. 

Аналізуючи тариф на теплову енергію, спостерігаємо динамічне його 

зростання (рис. 2.6), яке описується лінією тренду і має експоненціальну 

залежність (y = 1E-136e
0,1588x

). 

 

Рис. 2.6. Динаміка тарифів на теплову енергію для сільськогосподарських 

підприємств (без ПДВ)*. 

*Джерело: узагальнено автором на основі даних Львівтеплоенерго [104]. 

y = 9E-138e
0,1591x

 

R² = 0,977 
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Аналогічна ситуація спостераігається під час аналізу зміни цін на 

природний газ (рис. 2.7). Зростання природного газу описується лінією 

тренду і має поліноміальну залежність (y = -270,48х
2 
+1Е+0,6х-1Е+09). 

 

Рис. 2.7. Динаміка зміни цін на природний газ для промислових споживачів  

(з ПДВ)*. 

*Джерело: узагальнено автором на основі даних НАК «Нафтогаз України» [105]. 

 

Подана динаміка тарифів на ПЕР свідчить не тільки про постійне їх 

зростання, але вказує на доцільність та необхідність диверсифікації 

енергопостачання сільськогосподарських підприємств за рахунок 

використання ВДЕ, зокрема біомаси. 

Енергетична ефективність сільськогосподарських підприємств області, 

якщо її покращувати на основі використання біомаси,  залежить у значній 

мірі від напрямку виробництва, обсягу валової продукції, розміру 

використовуваних земельних угідь, рівня спеціалізації та концентрації 

виробництва. Біомаса завдяки своєму потенціалу та доступності здатна 

суттєво вплинути на енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств. 

Таке твердження ґрунтується на наявних у Львівській області площах 

сільськогосподарських угідь, придатних для вирощування традиційних 
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сільськогосподарських культур, а також сприятливих ґрунтово-кліматичних 

умовах для галузі рослинництва. 

Характерною рисою структури сільськогосподарських угідь у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області є загальна висока 

питома вага розораних земель, на частку яких припадає 85,5 %, сіножаті і 

пасовища займають 14 % , багаторічні насадження – 0,5 % (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8. Структура сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області у 2016 р., %* 

*Джерело: складено автором за даними [42]. 

У посівних площах сільськогосподарських підприємств найбільша 

частка (57,5 %) припадає на посіви зернових культур. Від урожайності 

зернових культур залежать обсяги доступної до заготівлі рослинної біомаси, 

яка є побічним продуктом сільськогосподарського виробництва. 

Важливими показниками, що впливають на обсяги щорічно 

утворюваних відходів рослинництва, є посівні площі, валові збори та 

урожайність сільськогосподарських культур. 

На основі статистичних даних проведено дослідження основних 

показників, що характеризують виробництво продукції рослинництва у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Динаміка виробництва основних видів продукції рослинництва  у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області* 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015р. 2016 р. 

2016 р. 

до 

2010 р., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Посівна площа, тис. га: 

Зернових та 

зернобобових 

культур,  

у т. ч.:  

132,0 146,7 170,1 182,7 184,2 182,7 185,9 140,9 

- кукурудза  18,8 30,0 41,1 52,5 52,7 30,7 30,8 163,8 

Соняшнику  0,1 1,1 2,6 8,1 14,4 11,4 26,7 
більше 

у 267р. 

Ріпаку 

озимого  
40,9 34,8 43,5 55,2 50,5 52,2 35,7 87,3 

Ріпаку ярого 3,2 4,1 2,7 0,9 1,5 0,6 9,5 
більше 

в 3 р. 

Сої  3,3 10,4 10,3 16,4 22,9 39,1 50,2 
більше 

в 15 р. 

Цукрових 

буряків 
12,4 15,8 18,3 15,5 15,3 12,1 12,9 104,0 

Кукурудзи 

кормової 
3,2 3,8 3,1 2,5 2,8 2,3 2,1 65,6 

Урожайність, ц/га: 

Зернових та 

зернобобових 

культур,  

у т. ч.:  

26,0 39,3 39,9 43,6 53,4 50,4 52,5 
більше 

у 2 р. 

- кукурудза  58,0 70,3 65,9 68,4 74,7 66,8 77,8 134,1 

Соняшнику  16,8 15,3 18,6 22,7 20,3 25,4 25,7 153,0 

Ріпаку 

озимого 
23,7 24,1 27,1 27,7 30,9 26,9 29,9 126,2 

Ріпаку ярого 13,0 18,4 - 13,2 15,2 15,5 14,5 111,5 

Сої  14,3 12,5 - 17,6 21,4 19,6 23,0 160,9 

Цукрових 

буряків 
401 398 439 406 499 475 517 128,9 

Кукурудзи 

кормової 211 230 238 245 229 225 286 135,5 
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Продовж. табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Виробництво, тис. т: 

Зернових та 

зернобобових 

культур, у 

т.ч.:  

324, 0 566,5 669,3 784,0 977,3 910,8 972,1 
більше 

в 3 р. 

- кукурудза  
100,7 208,9 266,3 350,9 393,5 203,5 236,2 

більше 

в 2,3р. 

Соняшнику  
0,2 1,7 4,8 18,5 28,9 27,8 67,6 

більше 

в 338р. 

Ріпаку 

озимого 
93,9 78,9 117,1 152,5 154,8 140,2 105,9 112,8 

Ріпаку ярого 
3,3 7,4 5,2 1,1 2,4 0,9 12,4 

більше 

в 3,8р. 

Сої  
4,4 12,7 17,4 27,3 48,4 76,0 111,4 

більше 

в 25 р. 

Цукрових 

буряків 
496,9 628,7 798,4 630,7 763,4 573,3 668,2 134,5 

Кукурудзи 

кормової 
66,5 87,5 73,2 61,9 63,9 51,8 60,5 91,0 

*Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області [42; 146]. 

 

Як видно з наведених даних, має місце поступове зростання посівних 

площ під зерновими культурами, а також щорічне зростання урожайності, що 

вплинуло на  підвищення валового збору зернових культур. Так, у 2016 р. 

порівняно з 2010 р. при зростанні посівних площ на 40,8 %, урожайності – у 

два рази валове виробництво зросло втричі (рис. 2.9).  

Зростання виробництва зернових, зернобобових та інших культур 

сприяє збільшенню відходів виробництва, зокрема соломи, яка, поряд з 

іншими напрямами використання, може використовуватися в енергетичних 

цілях. При спалюванні однієї тонни соломи виділяється близько 3 МВт 

теплової енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів 

природного газу або одну тонну дизельного палива [1].  

Стебла кукурудзи і соняшнику – відходи, які також придатні для 

енергетичного застосування. 
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Рис. 2.9. Валове виробництво зернових і зернобобових культур у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області.* 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [42]. 

Останніми роками сільськогосподарські підприємства Львівської 

області  значно збільшили площу під посівами соняшнику. У 2016 р. вона 

становила 26,7 тис. га, тоді як у 2010 р. лише 0,1 тис. га. Аналогічно 

спостерігаємо й зростання врожайності на 53 %, що, звичайно, вплинуло на 

валові збори і в 2016 р.  зібрано найвищий за всі роки спостереження врожай 

соняшнику – 67,7 тис. т.  

Така ж ситуація щодо виробництва сої, посівні площі під цією 

культурою зросли у 2016 р. в 50 разів порівняно з 2010 р. Зростання 

врожайності на 61 % дозволило збільшити виробництво сої у 25,3 раза. 

Виходячи з цього можна прогнозувати подальше збільшення валових зборів, 

а відповідно й відходів, які доцільно використовувати на енергетичні цілі.     

Намітилась тенденція до скорочення обсягів  виробництва ріпаку, 

озимого посівні площі під яким  у 2016 р. дещо скоротились, що зменшило 

загальний обсяг його виробництва.  
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Універсальною біоенергетичною культурою є цукрові буряки завдяки 

високим енергоефективним можливостям. Із цієї культури можна отримувати 

біоетанол, біогаз та використовувати у поєднанні з гноєм тварин. Як свідчать 

дані табл. 2.3, площі під посівами цукрових буряків у 2016 р. залишилися 

майже на рівні 2010 р., дещо зростали у період 2011-2014 рр. Щодо 

врожайності та валових зборів, то спостерігаємо позитивну тенденцію. Так, у 

2016 р. урожайність цукрових буряків була найвища протягом останніх років 

і становила 517 ц/га, що на 29 % більше порівняно з 2010 р. Зросли й валові 

збори на 34,5 %. 

Потенційною культурою для виробництва біогазу в рослинництві є 

кормова кукурудза. Проте площі під посівами цієї культури зменшилися 

удвічі, навіть при зростанні врожайності у 2016 р. порівняно з 2010 р. на 

35,6% валове виробництво за аналогічний період скоротилося на 9 %.  

Загалом проведений аналіз посівних площ, урожайності та валових 

зборів основних сільськогосподарських культур вказує на позитивну 

динаміку, а отже, й зростання обсягів сільськогосподарських рослинних 

відходів, які можна отримати у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області. 

Разом з тим,  при встановленні обсягів рослинних відходів, які можуть 

бути використані на енергетичні цілі, необхідно брати до уваги їх кількість, 

що не  обмежує потреби рослинництва і тваринництва. Основні напрямки  

використання рослинної біомаси в процесі  виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств показано на рис 2.10.  

У країнах Європейського Союзу вважають, що на енергетичні потреби 

доцільно використовувати 25-50 % врожаю соломи і пожнивних залишків 

кукурудзи на зерно, 30-50 % відходів виробництва соняшнику, а інша біомаса 

повинна залишатися на полях [35]. 
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Рис. 2.10. Напрями використання біомаси відходів продукції рослинництва.* 

*Джерело: власні узагальнення автора. 

Узагальнивши різні погляди науковців щодо використання соломи для 

потреб тваринництва і для підтримки родючості ґрунту, ми дотримуємось 

позиції, що найбільш прийнятним є відношення кількості соломи і валового 

збору зерна, як 1:1, тобто на одну тонну зібраного зерна припадає одна тонна 

соломи [10; 11; 81]. Нами прийнята така оцінка, оскільки 

сільськогосподарські підприємства вирощують різні види зернових культур, 

різної врожайності тощо. При цьому передбачається, що 70 % від кількості 

отриманої соломи використовується для виробничих потреб і 30 % можна 

використати на енергетичні цілі. Таке співвідношення прийнято нами при 

розрахунку енергетичного потенціалу соломи основних видів 

сільськогосподарських культур (табл. 2.4). 

Енергетичний потенціал рослинної біомаси в сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області в динаміці постійно зростає.  

Це залежить від посівних площ, урожайності зернових культур і від 

технології збору відходів. Для того щоб оцінити, який зв’язок існує між 

посівними площами та енергетичним потенціалом відходів зернових культур, 

було використано регресійну модель (рис. 2.11). 

Коефіцієнт регресії становить 0,929, а це вказує на те, що енергетичний 

потенціал відходів зернових культур залежить від посівних площ на 92,9 %. 

 

Використання біомаси 

відходів продукції 

рослинництва 

Для потреб 

рослинництва: 

- підживлення 

ґрунтів 

 

Для потреб 

тваринництва: 

- на корм; 

- підстилка 

На енергетичні 

потреби: 

- конверсія 

біомаси в 

енергетичні 

продукти 
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Таблиця 2.4 

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 
*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [42]. 

  

 

 

Рис. 2.11. Залежність між посівними площами та енергетичним потенціалом 

відходів зернових культур.* 

*Джерело: розраховано автором за даними [42]. 
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Поряд з рослинництвом значний енергетичний потенціал містять 

органічні  відходи тваринництва, які сьогодні мають обмежене практичне 

застосування. Мова йде про використання гною, який утворюється на 

тваринницьких комплексах сільськогосподарських підприємств. Стоки таких 

комплексів становлять небезпеку, так як викликають хімічне і біологічне 

забруднення грунту, повітря і води. Обсяги органічних відходів 

тваринництва безпосередньо обумовюються кількістю поголів’я тварин і 

птиці, тому в таблиці 2.5 представлено наявність поголів’я у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області у динаміці. 

Таблиця 2.5 

Поголів’я основних видів тварин та птиці у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області*, тис. гол. 

Вид 

тварин 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

2016 р. 

до 

2010 р. 

% 

ВРХ 24,2 24,2 25,3 22,8 20,8 20,1 19,3 79,8 

Свині 109,5 110,9 127,9 152,8 173,5 196,7 214,0 195,4 

Птиця 3159,9 3610,8 3850,2 3873,1 3586,4 2844,1 2391,3 75,7 

*Джерело: розраховано автором за даними [42]. 

Як видно з наведених даних,  скорочення поголів’я  ВРХ має стійку 

тенденцію до скорочення  і в 2016 р. зменшилось на 20,2 % порівняно з             

2010 р. Поголів’я птиці після періоду значного зростання (в 2011-2014 рр.) 

також пішло на спад  і скоротилось проти 2010 р. на 24,3 %. Поряд з цим 

поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах постійно зростало і 

в 2016 р. збільшилось майже в 2 рази.  

На основі показників пологів’я тварин та нормативних даних було 

розраховано обсяги відходів тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Вихід гною від тварин та посліду від птиці у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області*, тис. т 

Вид 

тварин 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

2016 р. 

до 

2010 

р., % 

ВРХ 266,5 266,5 278,3 250,8 228,8 221,3 212,3 79,7 

Свині 239,8 242,9 280,1 334,6 380,0 430,5 468,7 195,4 

Птиця 230,7 263,6 281,1 282,7 261,8 207,6 174,6 75,7 
*Джерело: розраховано автором за даними [42]. 

 

На основі нормативних даних про вихід біогазу з одиниці відходів було  

розраховано вихід біодобрив та біогазу, які потенційно можна було отримати 

з гною худоби та птиці (табл. 2.7). 

 Таблиця 2.7 

Потенційний обсяг продукування біогазу в сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області*, тис. м³ 

Рік 
Вихід біогазу,   

ВРХ 

Вихід біогазу,  

свині 

Вихід біогазу, 

птиця 

Загальний 

вихід біогазу 

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 
*Джерело: власні дослідження. 

Як видно з наведених даних,  загальний потенційний вихід біогазу 

залежить від структури поголівя, що вплинуло на  значне його зниження у 

2016 р. (рис. 2.12). 

Найбільшу кількість біогазу можна отримати з посліду птиці, проте у 

зв’язку зі зменшенням поголів’я птиці в останні два роки спостерігаємо 

зниження цього показника. Позитивну динаміку спостерігаємо при отриманні 

біогазу від гною свиней, оскільки поголів’я має тенденцію до зростання. 
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Рис. 2.12.  Потенційний обсяг отримання біогазу в тваринництві.* 

*Джерело: власні дослідження. 

Найменша кількість біогазу може бути отримана з гною ВРХ, що знову 

ж таки безпосередньо пов’язано зі скороченням поголів’я цього виду тварин.  

Використовувати біогаз можна на виробництво як теплової, так і 

електричної енергії, що є можливим при використанні 

сільськогосподарськими підприємствами когенераційних установок, в яких 

за рахунок утилізації біогазу.можливе одночасне виробництво теплової та 

електричної енергії  

Таким чином, енергетичне середовище сільськогосподарських 

підприємств як процес споживання енергії шляхом  перетворення 

енергетичних чинників виробництва у сільськогосподарську продукцію, має 

свої галузеві особливості, оскільки виробничі процеси у рослинництві і 

тваринництві створюють додаткові можливості для забезпечення виробничих 

енергетичних потреб за рахунок використання біомаси власного походження. 

Ці додаткові можливості здатні істотно підвищити енергоефективність 

сільськогосподарського виробництва, що вказує на  важливість  з наукової і 

практичної точок зору дослідження різних аспектів формування цього 

середовища, зокрема, оцінки енергетичного потенціалу біомаси  і його 
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впливу на економічну ефективність господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

  

2.2 Оцінка енергетичного потенціалу біомаси 

сільськогосподарського походження 

 

Біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва може 

бути сформований за рахунок біомаси відходів продукції рослинництва і 

тваринництва. Окремі аспекти формування і оцінювання енергетичного 

потенціалу сільськогосподарської біомаси висвітлена в наукових працях [13; 

31; 50; 75; 77; 205; 206]. Проте практичні потреби посилення 

енергонезалежностві та підвищення енергоефективності 

сільськогосподарського виробництва потребують поглиблених досліджень, 

оцінки стану та пошуку практичних можливостей використання 

сільськогосподарської біомаси з врахуванням умов конкретного регіону, 

зокрема,  для сільськогосподарських підприємств Львівської області. 

Сільськогосподарські відходи рослинництва, які використовують на 

біомасу для енергетичних потреб, мають певні особливості, що відрізняють 

їх від викопних енергоресурсів. Найважливішою особливістю є те, що 

теплотворна здатність такої біомаси залежить від окремих чинників: виду та 

сорту культури; кліматичних умов, що впливають на урожайність; умов 

зберігання тощо. 

Як показали дослідження, на практиці майже всі органічні рештки 

сільськогосподарських культур використовуються на інші, неенергетичні, 

потреби, тому для збільшення доступної для використання у сільському 

господарстві біомаси її необхідно додатково вирощувати.  

У Львівській області, як і в Україні швидкого розвитку набуває 

вирощування енергетичних культур.. На Львівщині найбільшого 

розповсюдження серед енергетичних культур набула енергетична верба. 
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Дана культура може давати щороку врожай біомаси до 20 т/га до досягнення 

20-річного віку.  

Набуває поширення і вирощування  тополі, перевага якої перед вербою 

полягає у тому, що вона не потребує вологих місцевостей. Серед однорічних 

культур вирощують міскантус, світчграс, проте площі під ними невеликі. В 

Україні вони займають біля 4 тис. га, тоді як у країнах ЄС, наприклад, у 

Швеції або Польщі вони займають по 20 тис. га [15]. 

У Львівській області є в наявності біля 70 вільних земельних ділянок 

загальною плошею 5700 га, придатних для вирощування енергетичних 

культур (рис. 2.13).  

Вирощуванням енергетичної верби у Львівській області займаються: 

державне дослідне господарство «Львівське» НААН у с. Неслухів Кам’янка-

Бузького району; на дослідних полях Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. 

Погорілого. Науковці ЛНАУ також проводять дослідження щодо 

ефективності використання енергетичної верби, здійснюють аналіз наявних 

малопродуктивних земель у регіоні та проводять експериментальні 

дослідження щодо виходу біомаси [108]. Це вказує на те, що в області є певні 

стартові можливості та достатня кількість земель, на яких можна 

започаткувати вирощування енергетичних культур. 

Варто скористатись практичним  досвідом агро-енергетичної 

компанії  «Салікс Енерджі», яка вперше в Україні почала вирощувати 

енергетичну вербу в промислових масштабах. 

Вказана компанія працює на ринку біоенергетики з 2010 р. Плантації 

енергетичної верби компанії розташовані в основному у Волинській області, 

площа яких становить близько 1700 га. Крім енергетичної верби, компанія 

вирощує тополю та свічграс. У 2014 р. спільно з компанією «Аванті-

Девелопмент» було побудовано 3 біопаливні котельні, що дало змогу 

повністю відмовитися від використання газу для опалення в смт. Іваничах 

Волинської області.  



102 

  

 

Рис. 2.13. Наявність вільних земельних ділянок для вирощування 

енергетичних культур у Львівській області.* 

*Побудовано за даними Департаменту паливно-енергетичного комплексу та 

енергозбереження ЛОДА. Зелене – вільні земельні ділянки; /…/ – кількість вільних 

земельних ділянок у районі. 

 

Наведені дані дозволяють стверджувати, що у Львівської області є 

достатньо можливостей для вирощування енергетичних культур. При цьому 

варто взяти до уваги, що енергетичну сировину не буде потрібно 

транспортувати на далекі відстані, що дозволить уникунути додаткових 

витрат. Енергетичні культури вигідно вирощувати недалеко від місця 

http://loda.gov.ua/departament_palyvno_energetychnogo_kompleksu_ta_energozberezhennya
http://loda.gov.ua/departament_palyvno_energetychnogo_kompleksu_ta_energozberezhennya


103 

  

переробки та використовувати для потреб власного виробництва: для 

сушіння продукції, теплиць, обігріву виробничих приміщень тощо.  В такому 

випадку енергетичний потенціал енергетичних культур як виду біомаси 

реалізується найбільш повно та економічно ефективно. 

Методика оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарської 

біомаси ґрунтується на чинних нормативних матеріалах [88], згідно з якими 

розрахунки технічно-досяжного потенціалу конверсії біомаси виконують з 

урахуванням особливостей типу та структури біомаси, а також з врахуванням 

певних обмежень. 

Зокрема, під час оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу 

енергетичних культур необхідно врахувати, що останні використовуються 

тільки для виробництва теплоти в системах теплопостачання. Врожайність та 

нижча теплота згоряння біомаси енергетичних культур приймається як 

середньоарифметичне врожайності та нижчої теплоти згоряння перелічених 

енергетичних культур (дод. А). 

З урахуванням зазначеного, технічно-досяжний потенціал 

енергетичних культур розраховують за такою формулою: 

,сер

сер ,енер.культ.

P

HЕ S В Q   ,                          (2.1) 

де  S – площа вільної ріллі, яка доступна для вирощування енергетичних 

культур. Розраховують як різницю між площею ріллі, площею, задіяною для 

сільгоспвиробництва, та площею чистих парів. Кількісні величини вказаних 

площ містяться в офіційних  статистичних даних;  

Всер – середня врожайність енергетичних культур;  

,сер

,енер.культ.

P

HQ  – середня теплота згоряння енергетичних культур.  

Площу вільної ріллі, яка доступна для вирощування енергетичних 

культур, визначають за формулою 

 ріллі сільгосп.культ. чистих.парів 0,3S S S S    , га.   (2.2) 
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Крім потенціалу енергетичних культур в області є значний потенціал 

виробництва біоетанолу на основі використання біомаси різних видів 

сільськогосподарських культур. 

Технічно-досяжний енергетичний потенціал біоетанолу розраховують 

за формулою: 

цукр 1 1 ,спирту кук 2 2 ,спирту

P P

H HE М K Q М K Q        , МДж,       (2.3) 

де,  Мцукр – маса зібраних цукрових буряків, т;  

К1 – коефіцієнт, що враховує вихід меляси з 1 т цукрових буряків. 

Приймають рівним 0,045;  

1 – вихід біоетанолу з 1 т меляси. Приймають рівним 300 л/т, або 237 

кг/т;  

,спирту

P

HQ  – теплота згоряння біоетанолу, МДж/кг. Приймають рівною 

27,17 МДж/кг;  

Мкук – маса зібраного зерна кукурудзи, т;  

К2 – коефіцієнт, що враховує кількість зерна кукурудзи, яку можливо 

використати для отримання біоетанолу. Приймають рівним 0,1;  

2 – вихід біоетанолу з 1 т зерна кукурудзи, кг/т. Приймають рівним 

400 л/т, або 316 кг/т.  

Згідно з наведеною формулою (2.3) технічно-досяжний потенціал 

біоетанолу у 2016 р. становив: 

668200 0,045 237 27,17 23620 316 27,17 396417717,4E          МДж, 

або  

Е=396,4 ТДж. 

Технічно-досяжний енергетичний потенціал біодизеля, який 

отримують із насіння ріпаку, розраховують за такою формулою: 

ріп ,біодиз

P

HE М Q   , МДж,                                    (2.4) 

де  Мріп – валовий збір ріпаку, т. (за статистичними даними);  

 - вихід біодизеля з 1 т насіння ріпаку. Приймають 310-320 кг/т; 
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,біодиз

P

HQ  – теплота згоряння біодизеля. Приймають рівною 37,5 МДж/кг. 

Згідно з наведеною формулою (2.4) технічно-досяжний потенціал 

біодизеля з ріпаку у 2016 р. становив: 

             118300 320 37,5 1419600000E      МДж, або 1419,6 ТДж.    

Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал відходів (стебла, 

листя тощо) вирощування ріпаку розраховують за такою формулою: 

ріп 1 2 ,від

P

HE М К К Q    , МДж,                               (2.5) 

де  К1  – коефіцієнт відходів, що визначає кількість відходів (стебел, листя 

тощо), які можливо отримати з одиниці маси насіння (2);  

К2 – коефіцієнт технічної доступності, який визначає кількість відходів, 

яку можливо реально зібрати з урахуванням втрат (0,7) ; 

,від

P

HQ  – теплота згоряння відходів вирощування ріпаку (15 МДж/кг). 

Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал відходів 

вирощування ріпаку у 2016 р. становив: 

118300 2 0,7 15 2484300E     
 
МДж або 2,5 ТДж. 

Під час оцінки технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу 

енергії конверсії соломи розрахунки виконують для тих видів зернових 

культур, які найбільш поширені в регіоні дослідження. Конверсія соломи 

передбачає її скитдування та спалювання в теплогенерувальних установках. 

Таким чином, технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал соломи 

зернових, технічних і круп’яних культур визначають за формулою 

     

6
теп ,

1 2 3 ,від

1

і
і і і і P і

H

і

E М К К К Q




     ,     (2.6) 

де  іМ  – валовий збір одного з видів перелічених у культур. Визначають за 

статистичними даними, які можливо отримати як безпосередньо в 

статистичних організаціях, так і зі статистичних бюлетенів;  

1

іК  – коефіцієнт виходу соломи, що характеризує кількість соломи, яку 

можливо отримати. Визначають на основі відомостей табл. 2.4;  
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2

іК  – коефіцієнт технічної досяжності, що характеризує кількість 

соломи, яка може бути отримана за існуючої технології збирання 

сільськогосподарських культур;  

3

іК  – коефіцієнт енергетичного використання, що характеризує частину 

відходів (соломи), яку можливо використати з метою отримання теплової 

енергії. Приймають рівним 0,25 для всіх видів сільськогосподарських рослин; 

,

,від

P і

HQ  – теплота згоряння соломи сільськогосподарських культур. 

Приймають на основі відомостей (дод. А).  

Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал лушпиння 

соняшнику для потреб теплопостачання розраховують за такою формулою: 

соняш 1 2 ,лушп

P

HЕ М К К Q    ,                      (2.7) 

де  соняшМ  – валовий збір насіння соняшнику (визначають за 

статистичними даними);  

К1 – коефіцієнт, що визначає кількість лушпиння, яку можливо 

отримати з 1 т насіння соняшник;  

К2 – коефіцієнт, що врахує частку соняшникового насіння, яка 

переробляється на олійно-жирових комбінатах України (дорівнює 0,7); 

,лушп

P

HQ   – теплота згоряння лушпиння соняшнику. Приймають рівною 

16 МДж/кг згідно з [39]. 

У сільськогосподарському виробництві області основними за обсягами 

відходами рослинництва є солома зернових і кукурудзи, тому розрахунок 

технічно-досяжного енергетичного потенціалу доцільно провести на основі 

біомаси відходів цих культур. 

Сільськогосподарські підприємства Львівської області використовують 

солому для підживлення ґрунтів, а також  як корм і підстилку для тварин. 

Проте такі відходи сільськогосподарського виробництва є природним 

висококалорійним джерелом енергії, тому їх ефективно можна 
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використовувати на енергетичні потреби, про що, зокрема, вказує                          

О. В. Іванюк [67]. 

При спалюванні однієї тонни соломи виділяється близько 3 МВт 

теплової енергії. Сучасні технології утримання тварин замість соломи 

дозволяють використовувати в корівниках системи гідрозмиву,  що разом з 

використанням   комбікормів для годівлі тварин вивільняє значну кількість 

соломи  для енергетичних потреб [12].   

Як свідчить практика,  в області сьогодні ще не налагоджене належне 

використання соломи на енергетичні цілі, і для впровадження 

енергоефективних технологій переробки соломи існує ряд перешкод. 

Основними з них є  недостатність власних джерел фінансування для   

впровадження таких проектів, а також відсутність державної підтримки в 

цьому напрямку. Окрім цього, біомаса відходів продукції рослинництва 

характеризується сезонністю формування її обсягів, що зумовлює можливу 

необхідність у застосуванні засобів транспортування, сховищ для зберігання, 

енергії для забезпечення належних умов зберігання тощо. 

На основі даних статистичної звітності сільськогосподарських 

підприємств Львівської області нами в розрізі районів було розраховано 

можливий рівень заміщення обсягів природного газу і умовного палива за 

рахунок використання незернової частини врожаю в енергетичних цілях.    

Оскільки зернові культури характеризуються різною урожайністю, 

співвідношенням між зерновою та незерновою частинами рослин і 

коефіцієнтами доступності, то цей розрахунок був виконаний за 

укрупненими показниками з урахуванням доцільного обсягу використання 

сировини на енергетичні цілі (табл. 2.8). 

У сільськогосподарських підприємствах області кількість доступних 

відходів у 2016 р. в розрізі  адміністративних районів суттєво відрізняється. 
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Таблиця 2.8 

Розрахунок обсягів заміщення природного газу та умовного палива 

за рахунок незернової частини врожаю в розрізі адміністративних 

районів Львівської області, 2016 р.* 

Район 

Загальна 

кількість 

соломи, т 

Обсяг 

доступної 

соломи, т 

Енергетич-

на 

цінність, 

ГДж 

Обсяг 

заміщення 

природного 

газу, тис. м³ 

Обсяг 

заміщення 

умовного 

палива, 

тис. т у. п. 

Бродівський 72243 21673 307755 8645 10,50 

Буський 53496 16049 227893 6401 7,78 

Городоцький 41216 12365 175580 4932 5,99 

Дрогобицький 17401 5220 74128 2082 2,53 

Жидачівський 75354 22606 321008 9017 10,95 

Жовківський 150570 45171 641428 18018 21,89 

Золочівський 59292 17788 252584 7095 8,62 

Кам'янка-Бузький 29118 8735 124043 3484 4,23 

Миколаївський 32015 9605 136384 3831 4,65 

Мостиський 23448 7034 99888 2806 3,41 

Перемишлянський 33372 10012 142165 3993 4,85 

Пустомитівський 39023 11707 166238 4670 5,67 

Радехівський 90104 27031 383843 10782 13,10 

Самбірський 67431 20229 287256 8069 9,80 

Сколівський 0 0 0 0 0,00 

Сокальський 132411 39723 564071 15845 19,25 

Старосамбірський 6908 2072 29428 827 1,00 

Стрийський 39740 11922 169292 4755 5,78 

Турківський 0 0 0 0 0,00 

Яворівський 8978 2693 38246 1074 1,30 

Львівська область 972120 291636 4141231 116326 141,30 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [42; 147]. 

Так, у Турківському та Сколівському районах, де рослинництво не 

розвинено, таких відходів практично немає, тоді як в інших районах їх 
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кількість варіюється  від  6,9 тис. т (в Старосамбірському районі) до                     

150,5 тис. т (в Жовківському районі). В цілому по області кількість 

доступних відходів становила 972,1 тис. т.  

Загальний обсяг відходів, які можна використовувати для отримання 

енергії, становив 291,6 тис. т, з яких можна було виробити 141,3 тис. т у. п 

(рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Технічно-досяжний енергетичний потенціал соломи у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області.* 

*Джерело: власні дослідження. 

Необхідно враховувати, що солома має різну теплотворну здатність 

залежно від способів її спалювання - звичайне, брикетів, пелетів – тому  

показники обсягів заміщення відрізняються (дод. Б). Найбільш ефективним є 

спалювання соломи в брикетах. Збільшення посівних площ під зерновими 

культурами, підвищення їх урожайності та валових зборів дозволить 

збільшити обсяги енергоефективної біомаси, яка здатна замінити викопні 

види палива. 

Важливою складовою  біоенергетики є енергетичний потенціал галузі 

тваринництва, де утворюється значна кількість гною, що потребує 
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переробки. Нині в області незначну кількість відходів тваринницьких ферм 

та птахофабрик використовують як органічні добрива, інші створюють 

загрозу забруднення навколишнього середовища і поширення інфекційних 

хвороб. Тому гній худоби та птиці доцільно піддавати метановій ферментації 

з метою продукування органічних добрив, а також для виробництва біогазу 

як супутнього копонента технологічного процесу. 

Аналіз і оцінка технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу 

конверсії екскрементів тварин та посліду птиці внаслідок анаеробного 

зброджування здійснена в роботі для таких груп: ВРХ, свині, кури (бройлери, 

кури-несучки). 

Отже, технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал конверсії 

екскрементів тварин та посліду птиці у біогаз можна визначити за формулою 

1 2 ,біо 365P

HE N K K Q       ,               (2.8) 

де  Е – технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал біогазу, т у. п.; 

N – поголів’я худоби, птиці, що утримуються у сільськогосподарських 

підприємствах тваринницького напряму, гол.;  

β – добовий вихід екскрементів (гною/посліду) від 1 гол. тварин у 

перерахунку на суху органічну речовину (СОР), кг/гол (приймають згідно з 

табл. 2.9); 

 – максимальний потенціал утворення метану з розрахунку на 1 кг 

СОР гною/посліду, м
3
 СН4/кг СОР; 

K1 – коефіцієнт утворення відходів, що характеризує кількість тварин, 

яких утримують у закритих приміщеннях (коефіцієнт для ВРХ - 0,55; для 

свиней та курей – 1);  

K2 – коефіцієнт доступності, що характеризує кількість гною, яку 

можливо зібрати і доставити існуючими технічними засобами до біогазової 

установки (приймають згідно джерел [4; 92] рівним 0,93-1,0);  

,біо

P

HQ
 
– теплота згоряння метану, МДж/м

3
. Становить 35,9 МДж/м

3
.  
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На вихід біогазу суттєво впливає вид відходів, які використовуються на 

його виробництво (дод. В). Як видно з даних таблиці, виробництво біогазу з 

гною з точки зору питомого виходу біогазу не є найбільш ефективним. Проте 

нами в дослідженні пріоритетом було визначено не отримання високого 

питомого виходу біогазу, а досягнення екологічного ефекту через утилізацію 

органічних відходів тваринництва тварин, які становлять загрозу погіршення 

параметрів довкілля, з одночасним отриманням високоякісного і екологічно-

безпечного органічного добрива. 

Зарубіжною та вітчизняною практикою доведена економічна 

ефективність виробництва біогазу з гною ВРХ, свиней та пташиного посліду. 

Для обгрунтування можливостей розвитку біоенергетики у 

сільськогосподарських підприємствах на основі використання відходів 

тваринництва в роботі проведено розрахунки потенційного обсягу біогазу, 

виходячи з  наявного поголів’я тварини і птиці у розрізі адміністративних 

районів області (див. табл. 2.9).  

Найбільше поголів’я ВРХ наявне у Бродівському та Жидачівському 

районах, свиней – у Стрийському та Буському, а птиці – у Пустомитівському, 

Самбірському та Жидачівському районах. Відповідно у даних районах є 

найбільш потенційні можливості для організації виробництва біогазу на 

основі наявних обсягів  гною і посліду птиці. 

Розрахунки потенційного обсягу виходу біогазу з гною  ВРХ, свиней та 

пташиного посліду на сільськогосподарських підприємствах Львівської 

області  показують , що сумарний обсяг біогазу  може становити понад               

47 млн м
3
. (табл. 2.10), (дод. Д). 
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Таблиця 2.9 

Наявність у сільськогосподарських підприємствах поголів’я тварин і 

птиці та вихід гною в розрізі районів Львівської області, 2016 р.* 

Райони 

Поголів’я 

ВРХ, 

гол. 

Вихід 

гною, 

тис. т 

Поголів’я 

свиней, 

гол. 

Вихід 

гною, 

тис. т 

Поголів’я 

птиці, 

тис. гол. 

Вихід 

посліду 

птиці, тис. 

т 

Бродівський 3408 37,6 0 0 3,7 0,3 

Буський 464 5,1 24254 53,1 0 0 

Городоцький 505 5,6 4935 10,8 47,8 3,5 

Дрогобицький 1320 14,6 17911 39,2 185,4 13,5 

Жидачівський 3280 36,2 10480 23,0 317,9 23,2 

Жовківський 1190 13,1 9753 21,4 60,5 4,4 

Золочівський 165 1,8 11576 25,3 0 0 

Кам'янка-Бузький 260 2,9 9620 21,1 75,4 5,5 

Миколаївський 280 3,1 1395 3,1 190,2 13,9 

Мостиський 441 4,9 369 0,8 17,1 1,3 

Перемишлянський 40 0,4 3072 6,7 79,0 5,8 

Пустомитівський 1472 16,3 340 0,7 434,7 31,7 

Радехівський 947 10,5 543 1,2 0 0 

Самбірський 1786 19,7 19116 41,9 420,5 30,7 

Сколівський 0 0 0 0 0 0 

Сокальський 2742 30,3 15527 34,0 17,2 1,3 

Старосамбірський 337 3,7 864 1,9 0 0 

Стрийський 377 4,2 82745 181,2 297,4 21,7 

Турківський 0 0 0 0 0 0 

Яворівський 292 3,2 1475 3,2 244,5 17,8 

В області 19306 213,2 213975 468,6 2391,3 174,6 

*Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних [143] . 
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Таблиця 2.10 

Потенційний обсяг виробництва біогазу з відходів продукції 

тваринництва сільськогосподарськими підприємствами в розрізі 

районів Львівської області 2016 р., тис. м³* 

Райони 
Вихід біогазу, 

ВРХ 

Вихід біогазу, 

свині 

Вихід біогазу, 

птиця 

Загальний 

вихід біогазу 

Бродівський 1128,9 0,0 27,0 1155,9 

Буський 153,7 2655,8 0,0 2809,5 

Городоцький 167,3 540,4 348,9 1056,6 

Дрогобицький 437,2 1961,3 1353,4 3751,9 

Жидачівський 1086,5 1147,6 2320,7 4554,7 

Жовківський 394,2 1068,0 441,7 1903,8 

Золочівський 54,7 1267,6 0,0 1322,2 

Кам'янка-Бузький 86,1 1053,4 550,4 1689,9 

Миколаївський 92,7 152,8 1388,5 1634,0 

Мостиський 146,1 40,4 124,8 311,3 

Перемишлянський 13,2 336,4 576,7 926,3 

Пустомитівський 487,6 37,2 3173,3 3698,1 

Радехівський 313,7 59,5 0,0 373,1 

Самбірський 591,6 2093,2 3069,7 5754,4 

Сколівський 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сокальський 908,3 1700,2 125,6 2734,0 

Старосамбірський 111,6 94,6 0,0 206,2 

Стрийський 124,9 9060,6 2171,0 11356,5 

Турківський 0,0 0,0 0,0 0,0 

Яворівський 96,7 161,5 1784,9 2043,1 

В області 6394,9 23430,3 17456,5 47281,6 

*Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних [143].  

 

Отже, сільськогосподарські підприємства Львівської області володіють 

значним власним джерелом енергобазебпечення, за рахунок якого можна 

помітно підвищити енергетичну та економічну ефективність виробництва. 

шляхом використання  біогазу для виробництва теплової та електричної 

енергії.  
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На думку багатьох науковців, яку ми підтримуємо, таке поєднання 

раціонально використовувати для біогазових установок середньої і великої 

продуктивності, де при спалюванні 1 м³ біогазу вдасться одержати 1,7–2,2 

кВт електричної енергії та 2,5–3,5 кВт теплової. З 1 м³ біогазу в середньому 

утворюється 2,1 кВт·год електричної енергії і 3,2 кВт теплової за 

коефіцієнтом корисної дії системи 0,8 [66; 130, с. 22].  

Для ефективного енергетичного використання достатній обсяг біогазу є 

наявним майже у всіх районах Львівської області, крім Сколівського та 

Турківського. Проте найбільша кількість його може бути отримана в 

Стрийському, Самбірському, Жидачівському, Дрогобицькому районах               

(рис. 2.15).  

 

Рис. 2.15. Потенційний обсяг виробництва біогазу з відходів тваринництва в 

розрізі адміністративних районів Львівської області, 2016 р.* 

*Джерело: власні дослідження. 
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Практика  використання біогазових установок, які дозволяють 

отримувати електричну і теплову енерґію, а також екологічно безпечні 

добрива,  у Львівській області вже є. 

Так, у 2011 р. в с. Батятичах Кам’янка-Бузького району введено в 

експлуатацію біогазову установку (ТОВ «Західно-Українські газові 

технології»). Її потужність становить 1 МВт. Така біогазова установка 

розділяє, фільтрує і стискує 40 м
3
 біометану. 

Суттєвою перевагою виробництва біогазу з сільськогосподарських 

відходів є те, що сам процес є екологічно безпечним і не завдає шкоди 

навколишньому середовищу. У виробництві біогазу застосовується первинна 

сировина, яка раніше не використовувалася і тільки забруднювала довкілля. 

Виробництво біогазу є технологічно гнучким, оскільки в одній бродильній 

установці можна використовувати різноманітні субстрати, які 

використовуються або окремо, або в поєднанні з іншими органічними 

речовинами. 

Для виробництва біогазу можуть використовуватись відходи як 

рослинницького, так і тваринницького походження. Енергетичний потенціал 

біомаси з відходів рослинництва у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області у 2,5 рази більший від потенціалу біомаси з відходів 

тваринництва.  

Проте варто врахувати, що потенціал біомаси може змінюватись в 

залежності  від структури посівних площ, виду культур і врожайності, а 

потенціал тваринницької сільськогосподарської біомаси – від структури і 

кількості поголів’я тварин..  

На основі розрахованих обсягів енергії з сільськогосподарської біомаси 

нами розраховано у відсотковому співвідношенні можливе заміщення 

природного газу сільськогосподарською біомасою в розрізі адміністративних 

районів Львівської області (табл. 2.11).    
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 Таблиця 2.11 

Обсяг можливого заміщення природного газу 

сільськогосподарською біомасою в розрізі адміністративних районів 

Львівської області, 2016 р.* 

Райони 

Обсяг заміщення природного газу, 

млн м³ 

Споживання 

природного 

газу, млн м³ 

Відношення 

біомаси до 

загального 

обсягу 

споживання 

природного 

газу, % 

за  

рахунок 

твердої 

біомаси 

за рахунок 

біогазу 

загальний 

обсяг 

Бродівський 8,645 1,156 9,801 23,9 41,0 

Буський 6,401 2,810 9,211 21,7 42,4 

Городоцький 4,932 1,057 5,989 43,4 13,8 

Дрогобицький 2,082 3,752 5,834 17,9 32,6 

Жидачівський 9,017 4,555 13,572 41,2 33,0 

Жовківський 18,018 1,904 19,922 30,4 65,6 

Золочівський 7,095 1,322 8,417 33,3 25,3 

Кам'янка-Бузький 3,484 1,690 5,174 31,8 16,3 

Миколаївський 3,831 1,634 5,465 30,4 18,0 

Мостиський 2,806 0,311 3,117 36,4 8,6 

Перемишлянський 3,993 0,926 4,919 16,6 29,6 

Пустомитівський 4,670 3,698 8,368 62,3 13,4 

Радехівський 10,782 0,373 11,155 48,8 22,9 

Самбірський 8,069 5,754 13,823 33,9 40,7 

Сколівський 0 0,0 0 6,7 0,0 

Сокальський 15,845 2,734 18,579 29,2 63,7 

Старосамбірський 0,827 0,206 1,033 20,9 5,0 

Стрийський 4,755 11,357 16,112 33,9 47,5 

Турківський 0 0,0 0 2,6 0,0 

Яворівський 1,074 2,043 3,117 148,8 2,1 

В області 116,326 47,282 163,608 714,1 22,9 

*Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних [42; 143].  

На основі  отриманих даних (табл. 2.12) проведено групування районів 

Львівської області за обсягами можливого заміщення природного газу. 
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Таблиця 2.12 

Групування районів Львівської області за обсягами можливого 

заміщення природного газу сільськогосподарською біомасою, 2016 р. 

Відсоток біомаси до загального 

обсягу споживання газу 

Кількість районів 

одиниць до загальної кількості, % 

до 20,0 9 45 

20,1-40,0 5 25 

40,1-60,0 4 20 

понад 60,0 2 10 

Райони всього 20 100 

 

Є очевидним, що у всіх районах  області є достатні можливості для 

заміни значних обсягів споживання природного газу на енергією з 

сільськогосподарської біомаси. Зокрема, майже половина районів (45%) має 

можливості отримувати до 20 % використовуваного природного газу за 

рахунок його  заміщення біомасою.  До другої групи увійшло 5 районів, які 

можуть біомасою замістити від 20,1 до 40,0 % природного газу, до третьої – 4 

райони з можливим рівнем заміщення від 40,1 до 60,0 %.  Лише два райони 

області, де є значні обсяги біомаси рослинницкого походження, потенційно 

можуть замістити понад 60 % природного газу за рахунок утилізаці біомаси. 

До них належать   Жовківський ( 65,6% ) та Сокальський (63,7 %)  райони.  

Щодо можливостей заміщення природного газу за рахунок утилізації 

відходів тваринництва, то найбільші обсяги заміщення можуть бути у 

сільськогосподарських підприємствах Стрийського, Самбірського та 

Жидачівського районів. 

Прийнявши до уваги різні аспекти стану сільськогосподарського 

виробництва, можна стверджувати, що у Львівській області у перспективі 

можуть стати енергонезалежними за рахунок використання місцевих ВДЕ 

сільськогосподарські підприємства Бродівського, Буського, Жидачівського, 
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Золочівського, Радехівського, Сокальського районів, що  підтверджується в 

публікаціях  ряду науковців [140; c.21]. 

Отже, райони Львівської області мають у наявності достатню кількість 

сільськогосподарської біомаси, яку можна використовувати для 

енергетичних потреб і тим самим зменшити споживання викопного палива та 

покращити екологічні показники.  

Суттєвою перевагою використання біомаси на енергетичні цілі є 

зменшення шкідливого впливу на довкілля. У рослинництві відбувається 

зниження викидів двоокису вуглецю, який рослини поглинають з атмосфери 

в процесі росту, та інших шкідливих викидів. У процесі використання енергії 

вуглець повертається в атмосферу, утворюючи при цьому замкнутий 

кругообіг вуглецю без збільшення викидів CO2. При переробці відходів 

продукції тваринництва (екскременти тварин) екологічний чинник відіграє 

надзвичайно важливу роль, оскільки при цьому запобігають забрудненню 

ґрунтів, водойм та повітря.  

Отже, наявний потенціал сільськогосподарської біомаси у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області дозволяє вже 

сьогодні пропонувати практичні заходи щодо поступового переходу до 

ширшого використання біоенергетичних технологій у сільскогосподарському 

виробництві. Найбільш доступними, зокрема,  є проекти з технічного 

переоснащення систем опалення і встановлення котлів, що працюватимуть на 

відходах продукції рослинництва і тваринництва, що посилить 

енергонезалежність підприємств та створить умови для  кращого контролю і 

управління енерговитратами. 
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2.3 Аналіз технологій енергетичної конверсії біомаси 

сільськогосподарського походження 

2.3.1 Техніко-технологічні особливості отримання енергетичних 

продуктів у сільському господарстві та оцінка їх ефективності  

Аграрне виробництво базується на основному процесі – біосинтезі, в 

основі якого лежить перетворення вуглекислого газу на органічні сполуки 

під впливом сонячного випромінювання та продукування кисню. Водночас 

для повноцінного функціонування цих систем необхідно використовувати 

додаткову енергію – теплову, механічну та електричну, які можуть бути 

отримані з використанням біомаси, що є відходами або побічними 

продуктами виробництва основної сільськогосподарської продукції.  

Одним з ефективних способів отримання енергетичних продуктів із 

біомаси відходів рослинництва і тваринництва є їх метанове (анаеробне) 

зброджування і отримання біогазу та екологічно чистого органічного 

добрива. 

Метанове бродіння застосовують для виробництва біогазу внаслідок 

життєдіяльності бактерій. Сировиною для виробництва можуть бути 

рослинні і тваринні залишки та рештки (у тому числі зелена маса рослин).  

У промисловому виробництві біогазу зазвичай використовується в 

основному анаеробне бродіння, що здійснюється у метантенках. 

Використовують зазвичай три технологічні режими, що характеризуються 

такими показниками: мезофільний (T = 25…45 °С; Toпт = 32…42 °С); 

термофільний (T = 45…55 °С; Tопт = 48…51 °С); кріофільний (T < 23 °С; 

Tопт = 20 °С). 

Мезофільне зброджування відбувається найбільш інтенсивно за 

температури від 32 до 42 
о
С [4;152; 182]. Для забезпечення цього 

температурного режиму необхідні підігрів реактора та надійна його 

теплоізоляція. 
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За термофільного режиму зброджування забезпечується максимальна 

кількість виробленого біогазу за короткий термін зброджування. На відміну 

від мезафільного режиму, інтенсивність зброджування удвічі вища, однак 

використовується більша кількість теплоти. 

Особливість кріофільного режиму полягає в тому, що зброджування 

відбувається при температурі навколишнього середовища. Зазвичай цей 

режим використовується у країнах з теплим кліматом на невеликих 

індивідуальних установках, проте інтенсивність зброджування суттєво 

нижча. 

Варто зауважити, що у біогазових технологіях використовуються певні 

види бактерій, що потребує здійснення мікробіологічного нагляду. 

Технічною базою для здійснення цієї технології є метантенки, 

обладнані засобами перемішування субстрату та його підігріву з 

використанням різних видів енергії, в основному низькопотенціальної 

теплоти. У зв’язку з тим, що процес продукування газу є біологічним, 

необхідно забезпечувати стабільність як температурних режимів, так і 

продуктивності установки (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Технологія конверсії біомаси метановим зброджуванням.* 

*Розроблено автором. 

Варто врахувати, що біогаз є цінним енергетичним продуктом, 

теплотворна здатність одного кубометра біогазу становить залежно від 

вмісту метану 20-25 МДж/м
3
, що еквівалентно згорянню 0,6-0,8 л бензину, 
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1,3-1,7 кг дров або використанню 5-7 кВт електроенергії. Хімічний склад 

біогазу наведено у дод. Е. 

Також одним із способів отримання біогазу є анаеробна ферментація –

процес розкладу органічних речовин на CO2  і CH4, що сприяє утворенню 

біогазу у вигляді суміші вуглекислого газу і метану. Це відбувається завдяки 

тому, що зброджування проходить без доступу кисню в спеціальних 

реакторах-метантенках, конструкція яких забезпечує максимальне виділення 

метану. Одним із найважливіших моментів анаеробного зброджування є 

створення належних технологічних умов у реакторі-метантенку 

(температура, низька концентрація токсичних речовин, допустиме значення 

pH) (табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Порівняльні енергетичні показники традиційних енергоносіїв і біогазу*  

Продукт 

Еквівалент 1 м
3 

неочищеного біогазу 

23 МДж/м
3
 

Еквівалент 1 м
3
 очищеного біогазу 

35,7 МДж/м
3
 

Електроенергія, 

кВт·год 
0,62 0,95 

Природний газ, м
3
 0,61 0,94 

Вугілля, кг 0,82 1,26 
*Джерело: подано за даними [50]. 

З даних табл. 2.13 видно, що отриманий біогаз має високу енергетичну 

цінність.  

Отримання енергетичних продуктів у вигляді рідкого біопалива може 

бути здійснене в процесі ферментації біомаси, у результаті чого можемо 

одержати біоетанол.  

Вважають, що біоетанол є найперспективнішим відновлюваним 

паливом, джерелом його одержання  можуть бути цукрова тростина, зернові 

культури (пшениця, кукурудза), картопля, цукрові буряки. Етанол 

використовують у широких масштабах у деяких європейських кранах, і він 

буде одним із домінуючих відтворюваних палив у транспортному секторі у 

найближчі 20 років. Його можна додавати до бензину або використовувати 
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самостійно у спеціально пристосованих двигунах. Більше того, він є якісним 

паливом для майбутніх багатопаливних транспортних засобів [180].  

Отримання газоподібного палива із органічної сировини може бути 

здійснене за допомогою її газифікації, суть цього процесу полягає у нагріві 

продукту до температури 800-1500 °С. Така технологія дозволяє 

використовувати газ для роботи двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).  

На сьогодні в Україні успішно використовуються газогенератори у 

складі електрогенераторних установок, побудованих з використанням ДВЗ, 

які працюють на базі сільськогосподарських та інших відходів таких як 

солома, стебла і лушпиння соняшнику, стебла кукурудзи, ріпаку тощо, а 

також обрізки гілок, торф, брикети тирси тощо, взамін нафтопродуктів. Дана 

технологія ставить підвищені вимоги до якості генераторного газу. Такі 

енергетичні установки доцільно використовувати у когенераційному режимі 

з продукуванням як електроенергії, так і теплоти для технологічних процесів 

та опалення [28]. 

Заміна недешевих продуктів нафтопереробки і газу  дешевим твердим 

паливом дасть змогу отримати значний економічний ефект. 

Перспективним способом переробки біосировини є газифікація мето-

дом піролізу. Це відбувається за допомогою хімічного розкладання вихідних 

сполук на простіші компоненти під впливом високих температур без участі 

окисника. Розрізняють також піроліз, який відбувається за участі водяної 

пари – гідропіроліз. 

За нормальних умов протікання піролізу утворюються тверді, рідкі та 

газоподібні речовини, що містять CH4, СО, Н2 (Qнр = 12–20 МДж/м
3
), вихід 

яких – до 70 % маси сухої сировини за високотемпературного швидкого 

піролізу. ККД піролізу становить 90 %. Висока температура протікання 

процесу (1200-1500°С) сприяє глибокій переробці органічної речовини у 

висококалорійні гази. Принципи газифікації біомаси були відомі ще з кінця 

XVIII ст. однак сьогодні вони стали більш ефективними і доступними. 
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2.3.2. Аналіз технологічних ліній для отримання енергетичних 

продуктів за різними технологіями  

Сучаний розвиток техніки дозволяє отримувати  енергетичні продукти 

за різними біотехнологіями.   

Зокрема, технологія конверсії біомаси у тверде біопаливо (паливні 

гранули та брикети). На основі літературних джерел [62; 80; 86; 91; 114; 189] 

та ознайомлення з елементами технології й виробництва твердого біопалива з 

біомаси, стебел сільськогосподарських культур, спеціально вирощених 

енергетичних культур, нами було визначено основні технологічні операції з 

виробництва твердого біопалива (паливних гранул і брикетів) (рис. 2.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Схема технологічних операцій з виробництва твердого біопалива 

(паливних гранул і брикетів).* 

*Джерело: розроблено автором. 

Залежно від стану вхідної сировини та її технологічних параметрів, 

кількість технологічних операцій та послідовність їх виконання можуть бути 

змінені. Тверде біопаливо може бути використане прямим його спалюванням 

у твердопаливних котлах для отримання теплової енергії або за допомогою 
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газифікації з наступним використанням утвореного газу як моторного палива 

для двигунів внутрішнього та зовнішнього згоряння для отримання 

механічної, теплової та електричної енергії. Максимальна економічна 

ефективність використання біомаси досягається за умови забезпечення 

максимальної теплотворної здатності твердого біопалива, зручності 

міжопераційного транспортування та керованості процесу горіння. Це 

забезпечується дотриманням технологічних вимог виробництва продукції та 

використанням якісної сировини. 

Паливні гранули повинні відповідати стандартам, які різняться у різних 

країнах. На сьогодні в Україні відсутні стандарти щодо твердого виду 

палива, і виробники змушені використовувати зарубіжні стандарти залежно 

від майбутнього ринку реалізації. 

Технологія конверсії біомаси у біогаз. Анаеробним зброджуванням 

можуть бути утилізовані відходи виробництва тваринного і рослинного 

походження. Поряд з тим, для виробництва біогазу можуть бути використані 

спеціально вирощені енергетичні культури та частина продукції 

рослинництва та тваринництва. Найбільший вихід газу з одиниці твердої 

маси можна отримати з відходів цукровмісних, крохмалевмісних, 

жировмісних продуктів та відходів тваринництва і рослинництва. 

Технологічна схема конверсії біомаси у біогаз наведена на рис. 2.18.  

Ще одним способом переробки біомаси в енергетичні продукти є 

етерифікація. Цей процес дає змогу отримати біодизельне паливо. Суть 

процесу полягає у видаленні гліцерину з рослинних олій (найчастіше 

ріпакової, соняшникової, конопляної) і відходів харчової промисловості, та 

заміні його на спирт.  

Цей процес називають переетерифікацією, і він є найпоширенішим 

способом отримання біодизеля з рослинних олій і тваринних жирів. У 

результаті етерифікації утворюються ефіри жирних кислот (біодизель) та 

побічний продукт переетерифікацї – триатомний спирт (гліцерин). 



125 

  

Сировиною для отримання біодизеля можуть бути перероблені і використані 

в кулінарії олії та інші жири. 

Рис. 2.18. Утилізація біомаси анаеробним зброджуванням (виробництво 

біогазу).* 

*Розроблено автором. 

Для виробництва біодизеля використовують такі методи його 

отримання: циклічну технологію з використанням каталізаторів; циклічну 

Підготовка біомаси до зброджування 

(доведення до необхідної вологості та 

температури) 

Анаеробне зброджування 

Термофільне Мезофільне 

Перемішування і контроль температури і 

кислотності продукту 

Відбір газу  

Зберігання газу 

Нормальний тиск Підвищений тиск 

Відбір побічного 
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Використання газу 
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технологію із застосуванням розчинників; суперкритичну технологію; 

багатореакторну безперервну технологію.  

Найпростішою та економічно доцільною технологією для малих 

підприємств є циклічна технологія з використанням основних або кислотних 

каталізаторів. Однак вона має невисокий вихід метилового ефіру (85-95%) 

від загальної маси отриманого біодизельного палива та низьку ефективність 

реакції трансетерифікації. 

Технологія конверсії біомаси у біодизель. В основі процесу виробництва 

біодизеля є етерифікація рослинних жирів, яка полягає у переетерифікації 

тригліцеридів рослинної олії метанолом з використанням основних або 

кислотних каталізаторів.  

Для здійснення процесу етерифікації до очищеної та підігрітої до 60
о
С 

олії додають метиловий спирт та каталізатор, тоді  рідина внаслідок різниці 

густин розшаровується на дві фракції – легку (біодизель) і важку (гліцерин) 

(рис. 2.19). 

Зазвичай біодизель використовують як моторне паливо для дизельних 

двигунів у натуральному вигляді або в суміші з дизельним паливом 

(мінеральним), отриманим із нафти. 

Біодизель як паливо має низку переваг, передусім це те, що він 

виготовляється з ВДЕ, а отже, його використання не вимагає споживання 

кисню та не спричинює продукування вуглекислого газу з первинної 

сировини внаслідок біосинтезу.  

Технологія конверсії біомаси в біоетанол. Використання біоетанолу як 

енергетичного продукту має низку позитивних властивостей, зокрема: 

забезпечує ефективну технологію утилізації відходів та надлишку рослинної 

продукції низької якості, крім того, біоетанол є хорошим моторним паливом  

як у натуральному вигляді, так і в сумішах з іншими видами рідкого палива, 

його використання має незначний шкідливий вплив на навколишнє 

середовище. 
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Рис. 2.19. Схема технологічного процесу виробництва біодизеля.* 

*Розроблено автором. 

Завдяки високому вмісту цукру і крохмалю окремі 

сільськогосподарські культури можуть бути ефективно утилізовані в 

біоетанол за рахунок великої врожайності та значного виходу етанолу з 

одиниці маси біосировини (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Ефективність виробництва етанолу з різних видів сировини 

*Джерело: подано за даними [73]. 

Культура 

(сировина) 

Урожайність, 

ц/га 

Вихід етанолу з 

1 т сировини, л 

Вихід етанолу 

на 1 га, л/га 

Цукрові буряки 900 100 9000 

Топінамбур 300 87 2610 

Кукурудза (зерно) 70 416 2912 

Пшениця 50 395 1975 

Ячмінь 58 370 2150 

Цукрова тростина 650 70 4550 

Каcсава 120 180 2160 

Етерифікація 

Гліцерин Біодизель 

Очищення біодизеля Очищення, концентрація, 

дистиляція гліцерину 

Виробництво рослинної олії 

Попередня обробка рослинної олії 

Переетерифікація 
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Найбільш перспективними культурами з погляду переробки їх на 

біоетанол є картопля, цукрові буряки, топінамбур, зерно кукурудзи, цикорій 

(сироп). Технологія переробки біосировини в біоетанол не є складною              

(рис. 2.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Структурна схема технології виробництва біоетанолу.* 

*Розроблено автором. 

Отже, проведений аналіз дає підстави для висновку, що існує декілька 

технологій конверсії біомаси. На наш погляд, саме біогазова технологія є 

найбільш доступною і економічно вигідною. Вона дозволяє поряд з 

отриманням енергії у вигляді біогазу сприяти вирішенню екологічних 

проблем, а також в процесі утилізації відходів одночасно отримувати 

високоефективні органічні добрива, забезпечуючи реалізацію інтегрального 

економічного, екологічного і соціального ефектів.  

 

2.4 Економічна ефективність технологій використання 

сільськогосподарської біомаси в енергетичних цілях 
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аналізу і оцінки визначення ефективності використання відходів 

сільськогосподарського виробництва в енергетичних цілях ускладнюється 

тим, що ця біомаса різниться за видом та походженням; технологіями 

переробки і потужністю переробних підприємств тощо. В зв’язку з цим 

розробка єдиної уніфікованої методики є проблематичною. В дослідженні 

нами застосовано підхід, коли методика аналізу і оцінки ефективності 

використання відходів сільськогосподарського виробництва в енергетичних 

цілях конкретизується  окремо для кожного виду біомаси, способу переробки 

та потужності виробництва. Зокрема, це стосується визначення собівартості 

одиниці енергії, отриманої з різних видів біомаси та за різними технологіями 

її утилізації. 

Методика визначення собівартості одиниці енергії, отриманої 

технологією метанового бродіння конверсії сільськогосподарської біомаси. 

Стосовно утилізації екскрементів тварин, то зазвичай застосовують їх 

анаеробне зброджування з продукуванням високоякісного, екологічно 

чистого та біологічно активного добрива та біогазу, який можна 

використовувати для виробництва теплової та електричної енергії. Зокрема, 

отриманий біогаз може бути використаний як газоподібне моторне паливо 

для установок, які працюють у когенераційному режимі. Використання 

біогазу як палива, крім суто енергетичного ефекту, має також і екологічний 

ефект, який кількісно можна виразити у вигляді продажу квот на викиди 

діоксиду вуглецю (СО2). 

Загалом собівартість одиниці енергії визначають як відношення 

сукупних затрат, за мінусом вартості побічної продукції та додаткових 

фінансових надходжень, до обсягу виробленої енергії. Цей показник буде 

суттєво залежати від потужності підприємства, виду процесу анаеробного 

зброджування, первинної сировини і отриманого супутнього продукту. 
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Собівартість одиниці енергії утилізації екскрементів ВРХ у біогазовій 

установці з використанням отриманого біогазу для генерування теплової та 

електричної енергії в когенераційному режимі буде визначатись за формулою 

2т д со

е

З -В -В
С

Е
 ,                       (2.9) 

де Зт – затрати на забезпечення виробництва енергії, грн; 

 Вд – вартість реалізації органічних добрив, грн; 

 
2соВ  – грошові надходження від продажу квот на діоксид вуглецю, грн; 

Е – сумарна вартість виробленої електричної та теплової енергії, грн. 

Затрати на забезпечення виробництва енергії визначають як сукупна 

вартість сировини, амортизаційні відрахування на обладнання та споруди, 

заробітну плату працівників, вартість використовуваної енергії на 

забезпечення процесу зброджування, вартість матеріалів, вартість технічного 

обслуговування та ремонту, транспортні, цехові та загальногосподарські 

витрати, а також витрати на складування та зберігання отриманих продуктів, 

які визначаються за загальноприйнятою методикою. 

Вартість первинної сировини та продуктів анаеробної переробки – 

органічних добрив зумовлюється їх ринковою вартістю. Грошові 

надходження від продажу квот на діоксид вуглецю визначають як добуток 

обсягів відвернення утворення на ціну одиниці квот. 

Кількість отриманої енергії (електричної та теплової) визначають за 

формулою 

н

бг бгE N Q    ,      (2.10) 

де  – максимальний потенціал утворення метану з розрахунку на 1 кг 

СОР гною/посліду, м
3
 СН4/кг СОР (для ВРХ їх приймають рівною 0,193 

СН4/кг СОР ) [98]; 

н

бгQ

 

– нижча теплотворна здатність метану, МДж/м
3 

(становить                   

35,9 МДж/м
3
). 

Річну кількість отриманого біогазу визначають за такою залежністю: 
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бг тв 1 2 365N n K K     ,                (2.11) 

де  nтв – поголів’я ВРХ, гол.;  

β – добовий вихід екскрементів від 1 гол. тварини в перерахунку на 

СОР, кг СОР/голову; 

K1 – коефіцієнт утворення відходів, що характеризує кількість тварин, 

яких утримують у закритих приміщеннях;  

K2 – коефіцієнт доступності, що характеризує кількість гною, яку 

можливо зібрати і доставити існуючими технічними засобами до біогазової 

установки. 

За умови використання когенераційної установки з первинним 

джерелом енергії у вигляді біогазу залежно від типорозміру можна отримати 

таку ефективність перетворення енергії у вигляді коефіцієнта корисної дії: 

електричний – від 31 до 43 %; тепловий – від 42 до 59 %, а загальний ККД 

когенераційної установки становитиме від 80 до 90 %. 

Тоді кількість виробленої електричної та теплової енергії відповідно 

дорівнюватиме: 

ее еЕ Е   ,                            (2.12) 

     те тЕ Е   ,                    (2.13) 

де е та т – відповідно електричний та тепловий ККД когенераційної 

установки. 

Різниця між «зеленими» тарифами та отриманою собівартістю 

електричної та теплової енергії буде становити економічний ефект від 

застосування технології утилізації відходів виробництва продукції 

тваринництва. 

Як приклад розглянемо варіант утилізації екскрементів тварин на 

молочнотоварній фермі з поголів’ям 600 корів, як найбільш характерним 

типорозміром для ферм в досліджуваному регіоні. Основними відходами 

такого підприємства є екскременти тварин, які подають на анаеробну 

переробку у біогазовій установці (табл. 2.15).  
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Таблиця 2.15 

Показники економічної оцінки технології утилізації екскрементів 

тварин метановим бродінням* 

Показник Значення 

Обсяг первинної сировини, тис. т 7260 

Вартість первинної сировини, тис. грн 2178 

Балансова вартість обладнання, тис. грн 4872 

Амортизація, тис. грн 243,6 

Технічне обслуговування, тис. грн 243,6 

Оплата праці, тис. грн 480 

Накладні витрати, тис. грн  1249, 

Всього виробничі затрати, тис. грн 11753,9 

Обсяг виробленої енергії всього, ГДж 58877,2 

Обсяг енергії на власні потреби, МВт·год 3271 

Вартість енергії на власні потреби, тис. грн 7359,7 

Залишкова кількість енергії, ГДж 47101,8 

Вихід електроенергії, МВт·год 4356,9 

Вихід теплової енергії, ГДж 27366,1 

Вартість електричної енергії, тис. грн 7641,2 

Вартість теплової енергії, тис. грн 11822,7 

Обсяг відвернених викидів СО2 (електроенергія), т 5607,4 

Обсяг відвернених викидів СО2 (теплова енергія), т 3803,9 

Вартість відвернених викидів СО2 (електроенергія), тис. грн 1626,1 

Вартість відвернених викидів СО2 (теплова енергія), тис. грн 1103,1 

Сумарна вартість відвернених викидів СО2, тис. грн 2729,3 

Загальна собівартість енергії, грн/МДж 0,192 

Собівартість електроенергії, грн/кВт·год 0,755 

Собівартість теплової енергії, грн/МДж 0,210 
*Власні розрахунки автора. 

Як видно з даних (див. табл. 2.15) показники ефективності 

функціонування біогазової установки є високими, оскільки собівартість 

виробленої на ній електроенергії становить 0,755 грн/кВт·год, теплової – 0,21 

грн/МДж, що порівнянно з ринковою ціною є нижчими відповідно майже у 

два і три рази. 

Річний економічний ефект від виробництва біогазу буде формуватися в 

результаті надходжень коштів від реалізації електричної та теплової енергії і 

може становити 19463,8 тис. грн. 
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Як підтверджує практика, перероблені анаеробними методами 

органічні відходи є цінним біодобривом, здатним підвищувати родючість 

ґрунтів – одного з найбільш цінних ресурсів держави, , що створює додаткові 

можливості для підвищення  конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції [91]. 

Аналіз і оцінка ефективності використання відходів 

сільськогосподарського виробництва в енергетичних цілях на основі 

визначення собівартості одиниці енергії отриманої технологіями етилової 

ферментаційної конверсії сільськогосподарської біомаси, має свої 

особливості. 

Відомо,  що  сировина для виготовлення біоетанолу, який  належить до 

альтернативних видів палив, зокрема,  цукор і крохмаль, є досить дорогою. 

Першочергово їх використовують у продовольчих цілях, для харчування 

людей та на корм худобі, тому слід прагнути до мінімізації їх використання 

на енергетичні цілі. В зв’язку з цим є необхідність наукового обґрунтування 

допустимої частки цєї сировини, яка може бути скерована на виробництво 

енергії. Для зменшення собівартості біоетанолу необхідно, щоб вартість 

сировини була значно нижчою, а виробничий процес – оптимізований. 

Зокрема, із цих міркувань для виробництва біоетанолу використовують: 

кукурудзу, цукрові буряки та інші цукро- і крохмалевмісні культури (сорго, 

сориз тощо). 

Згідно з дослідженями [101] під час переробки цукрових буряків на 

біопаливо з 1 т цукрових буряків, залежно від дигестії, можна виробити 80-

100 л біоетанолу, тобто для виробництва 1 т біоетанолу потрібно 12,5…15,6 т 

цукрових буряків. Під час оцінки виходу біоетанолу з 1 га поля визначено, 

що за врожайності цукрових буряків 350 ц/га можна отримати 2,8...3,5 тис. л 

біотанолу, 400 ц/га – 3,2...4,0 тис. л, 500 ц/га – 4,0...5,0 тис. л, а  за 

врожайності 600 ц/га – близько 6 тис. л біоетанолу. 
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Усереднена собівартість біоетанолу, за даними досліджень [92] 

становить близько 4 грн/л. За його теплотворної здатності на рівні              

22,5 МДж/л [10], собівартість одиниці енергії СЕет визначиться так: 

ет

ет

ет

Е

С
С

Q
 ,                (2.14) 

де  Сет – собівартість біоетанолу, грн/л;  

Qет – енергетична цінність біоетанолу, МДж/л. 

Тоді для зазначених показників усереднена собівартість одиниці енергії 

біоетанолу становитиме: 

ет

4
0,178

22,5
ЕС    грн/МДж. 

На фактичну собівартість біоетанолу основний вплив має вид 

використаних для переробки сільськогосподарських культур та їх 

врожайність, тому потенційний вихід біоетанолу з 1 га посівів різних 

сільськогосподарських культур коливається в широких межах (рис. 2.21). 
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Рис. 2.21. Потенційний вихід біоетанолу з 1 га посівів різних 

сільськогосподарських культур.* 

*Джерело: побудовано на основі [126]. 
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На наш погляд, в умовах кризи бурякоцукрової галузі в Україні та 

зменшення попиту на білий буряковий цукор, а також прагнення до 

енергонезалежності, виробляти біоетанол на основі цукрових буряків є 

доцільним.  

Виробництво біоетанолу здійснюють з відходів бурякоцукрового 

виробництва – меляси, проте його можна виробляти і з проміжних продуктів 

переробки солодких коренеплодів: бурякового (дифузійного) соку, цукрового 

сиропу, зеленої патоки тощо. Саме використання проміжних продуктів дає 

змогу збалансувати потреби України в цукрі та зберегти й розширити 

земельні площі під вирощування цукрових буряків за рахунок виробництва 

біоетанолу [101]. 

Розрахункова собівартість біоетанолу з меляси та надлишків цукрових 

буряків складає 8 грн/л [87; 168]. Собівартість одиниці енергії СЕет 

становитиме:  

ет

8
0,356 / МДж

22,5
ЕС грн   

При виробництві  біоетанолу з зерна або картоплі його розрахункова 

собівартість суттєво відрізняється. 

Орієнтовна  собівартість біоетанолу із зерна складає 2,5-2,7 грн/л [92]. 

Собівартість одиниці енергії СЕет визначимо: 

ет

2,6
0,116 / МД

22,5
ЕС грн ж   

Орієнтовна  собівартість біоетанолу з картоплі складає 17,78 грн/л [145].   

Отже, собівартість одиниці енергії СЕет дорівнювтиме: 

ет

17,78
0,79 / МД

22,5
ЕС грн ж    

Визначення собівартості одиниці енергії, отриманої за технологіями 

етерифікаційної конверсії сільськогосподарської біомаси. Двигуни 

внутрішнього згоряння залежно від організації їх принципу дії  

використовують два типи біопалива: біоетанол і біодизель. Біодизель 
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виробляється, як ми вже зазначили, з використанням технології етерифікації 

олій, отриманих з олійних культур, таких як ріпак, соняшник, соя та інші.  

Відомості про собівартість виробництва біодизеля достатньо ґрунтовно 

висвітлені у спеціальній літературі. 

Супутньою продукцією у виробництві біодизеля є шрот та гліцерин. 

Визначаючи собівартість одиниці основної продукції також необхідно від 

загальної суми витрат на виробництво відняти вартість супутньої продукції 

за цінами реалізації. 

При використанні технології конверсії твердої сільськогосподарської 

біомаси (наприклад,  пелет) оцінка  її ефективності на основі визначення 

собівартості одиниці енергії може бути проведена за наступною методикою. 

Собівартість одиниці енергії з пелет (брикетів) 
ЕПелС  визначимо за 

формулою 

Пел

Пел

Пел

Е

т

С
С

Q
  ,                    (2.15) 

де 
ПелС   –  собівартість пелет (брикетів), грн/кг;  

ПелтQ  – енергетична цінність пелет (брикетів), МДж/кг. 

Енергетична цінність пелет із соломи становить 16,5 МДж/кг. 

Собівартість одиниці енергії 
ПелЕС  визначимо: 

Пел

1,6
0,097

16,5
ЕС    грн/МДж. 

Оскільки щільність брикетів із соломи є нижчою від пелет, їх 

енергетична цінність також є нижчою і становить 15,4 МДж/кг, тому 

собівартість одиниці енергії з них становить 0,117 грн/МДж. 

Енергетична цінність пелет з деревини становить 17,5 МДж/кг. 

Собівартість одиниці енергії ПелЕС  визначимо: 

Пел

2,24
0,128

17,5
ЕС    грн/МДж. 
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Енергетична цінність пелет з лушпиння соняшнику становить            

18,5 МДж/кг. Собівартість одиниці енергії 
ПелЕС  дорівнюватиме: 

Пел

1,3
0,07

18,5
ЕС    грн/МДж. 

Щодо брикетів з лушпиння соняшнику, то їх енергетична цінність 

становить 21 МДж/кг, а собівартість одиниці енергії – 0,071 грн/МДж. 

Порівняльна характеристика різних видів палива та продуктів їх 

переробки за теплотворною здатністю подана в дод. Ж. 

Слід зауважити, що на ринку паливні гранули (брикети) мають високу 

конкурентоспроможність порівняно з іншими видами традиційного палива, 

оскільки є більш технологічними у використанні. Особливістю біопалива 

також є те, що його ціна меншою мірою залежить від коливань цін на 

викопні види палива і вони є менш залежними від рівня  екологічних 

податків. 

Собівартість одиниці енергії конверсії біомаси, отриманої за різними 

технологіями, подано в табл. 2.16. 

За результатами проведених нами досліджень можна стверджувати, що 

найменшу собівартість одиниці енергії можна отримати за рахунок конверсії 

твердої біомаси, зокрема: пелети і брикети із соломи, деревини та лузги 

соняшнику, пряме спалювання або газифікація. Крім того, зазначимо, що за 

використання різних технологій конверсії одержують різні енергетичні 

продукти, такі як: рідке та газоподібне моторне паливо, яке можна ефективно 

перетворити на електричну та теплову енергію, використовують його у ДВЗ в 

когенераційному режимі. Необхідно вказати, що найефективніше тверда 

біомаса може бути утилізована у теплову енергію, яка може бути 

використана безпосередньо в виробничих процесах або перетворена на інші 

види енергії з використанням ДВЗ і двигунів зовнішнього згоряння (ДЗЗ), що 

працюють у когенераційному режимі. 
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Таблиця 2.16 

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 

сільськогосподарської біомаси 
Ріпак 0,31 

Конверсія твердої 

сільськогосподарської біомаси 

Пелети з соломи 0,097 

Пелети з деревини 0,128 

Пелети з лузги 

соняшнику 
0,070 

Брикети з деревини 0,048 

Брикети з соломи 0,117 

Брикети з лузги 

соняшника 
0,017 

Газифікація біомаси технологією 

піролізу 
Біомаса  0,082 

Бензин Нафта  0,53 

Дизельне паливо Нафта  0,53 

Пічне паливо Нафта  0,25 
*Власні розрахунки автора. 

 

Однак при проектуванні структури енергетичних систем на основі  

принципу багатостадійного перетворення енергії потрібно враховувати, що 

це   призводить до зниження загального ККД. 

Перспективною є також піролізна технологія конверсії твердої біомаси, 

тому необхідно мати на увазі, що ефективно конвертувати тверду біомасу 

сільськогосподарського походження у рідкі і газоподібні енергетичні 

продукти, можна здійснювати використовуючи піролізну технологію. 
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Отже, порівняно з традиційними енергетичними продуктами, такими як 

природний газ, пічне паливо, бензин та дизельне паливо, собівартість 

одиниці енергетичних продуктів, отриманих за рахунок конверсії біомаси 

сільськогосподарського походження, є суттєво меншою, що підтверджує 

економічну ефективність цих технологій. У поєднанні з екологічним 

ефектом, що досягається при цьому внаслідок нульового кількісного балансу 

в природі вуглекислого газу та кисню, використання біомаси в енергетичних 

цілях є дієвим напрямком підвищення економічної ефективності 

виробництва в сільськогосподарськоих підприємствах  області. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проведений у роботі комплексний аналіз показників енергетичної 

ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств 

показує, що в сукупності вони дають змогу об’єктивно оцінити стан і 

можливості використання відходів біомаси сільськогосподарського 

виробництва для енергетичних потреб з метою покращання  

енергозабезпечення виробничої діяльності підприємств.   

2. Стабільний і ефективний  розвиток сільськогосподарського 

виробництва супроводжується  зростанням обсягів споживання теплової та 

електричної енергії, що свідчить про зростання ролі енергетичного 

забезпечення галузі у формуванні показників ефективності господарювання. 

Виявлені в процесі дослідження  кореляційні зв’язки між обсягами валового 

продукту сільськогосподарських підприємств та рівнем споживання 

енергетичних ресурсів, а також аналіз динаміки зростання вартості 

традиційних енергоресурсів дають підстави стверджувати, що питання 

енергозабезпечення виробничих процесів у сільськогосподарському 

виробництві  є одним із ключових. 
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3. Позитивна протягом останніх років динаміка зростання обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції у підприємствах 

досліджуваного регіону свідчить про стабільність обсягів біоенергетичного 

ресурсу, який  генерується в процесі виробничої діяльності, що створює 

достатні передумови для розвитку біоенергетичної галузі. Масштабність 

обсягів вирощування основних сільськогосподарських культур, виробництво 

яких супроводжується накопиченням значної кількості супутньої 

біосировини, яка може бути піддана енергетичній конверсії, вказує на 

значний потенціал росту економічної ефективності від іі використання для 

потреб енергозабезпечення сільськогосподарського виробництва. 

4. Техніко-технологічні особливості сільськогосподарського 

виробництва формують специфічну структуру біоенергетики галузі, оскільки 

загальний  енергетичний потенціал сільськогосподарської біомаси в області 

може бути реалізований енергетичним потенціалом тваринницької і 

рослинницької біомаси. У сільськогосподарських підприємствах кінцевим 

енергетичним продуктом конверсії біомаси, що утворюється в процесі 

сільськогосподарського виробництва,  може бути тверде, рідке та газоподібне 

біопаливо, яке використовуватиметься для генерування теплової, електричної 

енергії, а також технологічного холоду. 

5. Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств 

перебуває  в залежності від їх галузевої спеціалізації. Зокрема,  енергетичний 

потенціал рослинницької біомаси може бути забезпечений за рахунок 

використання соломи зернобобових і технічних культур, енергетичних 

культур, відходів бурякоцукрового виробництва, насіння олійних культур. 

Щодо використання енергетичного потенціалу біомаси відходів 

тваринництва, то він, в основному, може бути забезпечений за рахунок 

утилізації відходів тваринництва та посліду птиці з типовою технологією 

конверсії у біогаз. 
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6. Можливість практичного використання енергетичного потенціалу 

біомаси сільськогосподарських підприємств потребує розробки відповідної 

методики його оцінки, яка б не тільки показувала його обсяги, а й вказувала 

на порівняльну ефективність цього ресурсу  відносно інших джерел 

енергетичного забезпечення виробничих потреб. З цією метою в роботі 

обґрунтовано методику визначення енергетичного потенціалу 

сільськогосподарської біомаси, яка може використовуватися підприємствами 

для детальної оцінки їх власного біоенергетичного потенціалу.  

7. Практичне застосування  розробленої методики дало змогу провести 

укрупнений розрахунок можливого енергетичного потенціалу біомаси 

сільськогосподарських підпримств Львівської області, обсяг якої в 

еквіваленті відносно обсягів заміщення природного газу становить 163,6 млн 

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

можливого заміщення обсягів природного газу за рахунок 

сільськогосподарської біомаси врозрізі районів Львівської області вказує на 

те, що більшість районів за умови залучення в процес енергозабезпечення 

виробництва власних біоенергетичних ресурсів може  знизити споживання 

природного газу удвічі.  Проведеними розрахунками встановлено, що через 

низький рівень обсягів сільськогосподарського виробництва дев’ять районів 

мають недостатню кількість енергетичної сільськогосподарської біомаси, 

внаслідок чого  її частка у заміщенні природного газу є нижчою ніж 20 %. 

Поряд з цим є низка районів, де частка заміщення природнього газу може 

становити понад 60 %, що вказує на можливості успішного впровадження 

енергоефективних проектів у сільськогосподарських підприємствах цих 

районів. 

8. Проведений у процесі дослідження аналіз технологій конверсії 

сільськогосподарської біомаси з різних джерел походження, який враховує  

існуючу практику та можливості реалізації цих технологій у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області, дозволяє 
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обґрунтувати висновок про економічну доцільність і технічну доступність 

цих технологій для господарського використання. 

9. На основі аналізу показників економічної ефективності 

використання біомаси в енергетичних цілях відповідно до запропонованої  

методики визначення собівартості одиниці енергії, отриманої під час 

конверсії біосировини, встановлено, що собівартість енергії із 

сільськогосподарської біомаси є нижчою від традиційних енергоресурсів, 

хоча її рівень може відрізнятися внаслідок відмінностей технології конверсії.  

Отже, біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва 

є ефективним і доступним додатковим джерелом енергозабезпечення 

виробничих потреб сільськогосподарських підприємств та одним з шляхів  

підвищення економічної ефективності їх виробничої діяльності. 

 

Публікації автора за розділом 2: [77; 132; 136; 141; 166; 167; 186; 206; 

213]. 
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РОЗДІЛ 3.  

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ КОНВЕРСІЇ БІОМАСИ 

 

3.1 Теоретичні засади економіко-математичного моделювання 

енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств з 

використанням конверсії біомаси 

 

Моделювання є дієвим інструментом під час розробки і використанні 

методів оптимального керування організаційними системами. Модель має 

важливе значення для дослідження економічних проблем за необхідності 

глибокого проникнення у специфічність об’єктів, що вивчаються. Вона 

відображає основні взаємозв’язки, які існують у реальному економічному 

процесі. У моделях усі суттєві характеристики та властивості процесу, що 

вивчається, записуються за допомогою алгебраїчних формул, тобто рівнянь 

або нерівностей, і такий запис називають економіко-математичною моделлю 

(ЕММ) [102].  

ЕММ використовують «для всебічного кількісного і якісного аналізу 

закономірностей і взаємозв’язків економічних процесів» [51]. Тому в нашому 

дослідженні ЕММ використано задля формалізації в математичній формі 

суттєвих зв’язків і закономірностей процесу функціонування виробничої 

системи, яка діє у сільськогосподарських підприємствах, з метою 

обгрунтування шляхів удосконалення енергозабезпечення виробничих 

потреб на основі конверсії біомаси. 

Економічна ефективність діяльності підприємства в основному 

зумовлена оптимальною структурою матеріально-технічних засобів, 

залучених в основному виробництві, собівартістю виробленої продукції, яка, 

у свою чергу, значною мірою залежить від енергетичних затрат виробництва, 
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які можуть бути суттєво зменшені завдяки конверсії біомаси в енергетичні 

продукти, раціональному вибору технології конверсії та структури 

енергетичних засобів. 

Як свідчать результати наших досліджень, собівартості одиниці енергії 

за різних технологій конверсії мають досить значний діапазон і становлять 

від 0,017 до 0,79 грн/МДж, тобто різняться в десятки разів. Однак не всі види 

енергії є рівнозначні, найвища якість енергії – електрична, а найнижча – 

низькотемпературна теплова. Тому під час обґрунтування структури 

енергозабезпечення підприємства необхідно узгоджувати енергозабезпечення 

технологічних операцій з урахуванням видів енергії, які в них 

використовуються. 

Для кожного виду енергії зазвичай використовуються різні технічні 

засоби її одержання. Тому для оптимізації енергозабезпечення необхідно 

дослідити багатофакторну ЕММ, яка враховувала б вище наведені умови. 

Такою моделлю може слугувати задача лінійного програмування. 

Інтегральним параметром, який відображає економічну ефективність 

виробництва, зазвичай виступають значення приведених затрат на одиницю 

отриманої енергії. Тому оптимізацію моделі  розв’язують на мінімум 

приведених затрат. 

Спеціалізації досліджуваних підприємств, їх потужності та розміри, 

технологічний рівень та інші чинники спричинюють відмінність у структурі 

техніко-енергетичного забезпечення, основних економічних критеріїв оцінки 

ефективності технології конверсії біомаси. Відповідно до цього, складання 

єдиної ЕММ для різних типів підприємств є неможливим. Тому 

оптимізаційну задачу доцільно формулювати і розв’язувати для кожного 

конкретного підприємства.  

Для Західного регіону України характерними є підприємства 

тваринницького напряму: молочні, м’ясо-молочні та м’ясні; рослинницького: 

овочеві, зернобобові, технічних культур, а також комплексні. 
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Для оптимізації структури технічних засобів енергетичної системи 

підприємства було проведемо дослідження системи енергозабезпечення, 

використовуючи розв’язок задачі лінійного програмування. Критерієм 

оптимізації, у даному випадку, виступали показники приведених затрат як 

найбільш об’єктивна характеристика економічної ефективності діяльності 

підприємства.  

Для цього було розроблено ЕММ процесу енергозабезпечення 

виробництва з використанням конверсії біомаси у різні енергетичні продукти 

для конкретного підприємства та здійснено її розв’язок.  

Процес моделювання пов’язаний з множиною процедур: вибором 

цільової функції, змінних, параметрів тощо. Тому під час побудови ЕММ 

необхідно визначити критерій оптимальності, цільову функцію, систему 

обмежень і розв’язати модель. 

ЕММ системи енергозабезпечення виробництва з використанням 

конверсії біомаси складається з:  

– незалежно змінних факторів; 

– системи нерівностей обмежень за кожниу видом енергії, вартістю 

обладнання, їх інсталяції та експлуатації;  

– вільних членів, які відображають потребу в різних видах енергії, ресурсах 

та фінансові можливості підприємства для придбання відповідних 

типорозмірів енергетичного обладнання;  

– мінімізованої цільової функції (мінімум приведених затрат).  

Незалежно змінними факторами в моделі виступає кількісне значення 

основних параметрів енергетичних засобів різних типорозмірів і технологій 

конверсії біомаси.  

Цільова функція формувалась як добуток собівартості одиниці енергії на 

кількість сумарно виробленої енергії різних видів з використанням 

відповідних технологій. 
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Як значення вільних членів моделі використовувались фактичні витрати 

різних видів енергії підприємством, а собівартість енергії  визначались 

відповідно до певної технології та обсягів виробництва. 

Крім того, введено обмеження за вартістю енергетичних засобів, що 

відображає необхідні капіталовкладення при запровадженні технології 

конверсії біомаси, а також узгоджено їх з фінансовими можливостями 

досліджуваного підприємства. 

Зокрема, нерівності обмежень матимуть такий вигляд: 

,

1

N

i i j j

i

X q b


  ,     (3.1) 

де Хі – і-тий незалежно змінний фактор; 

 qi,j – питома енергопродуктивність на одиницю продуктивності 

основного обладнання і-го фактору за  j-м видом енергії; 

 bj – потреба j–го виду енергії (ресурсу).  

Сумарні приведені затрати – комірка оптимізованої цільової функції, 

яка відображає суму приведених затрат за всіма видами енергії, ресурсів і 

енергетичного обладнання.  

Цільова функція мала такий вигляд: 

, , ,

1 1

min
N M

i j i j i j

i j

X q C
 

    ,    (3.2) 

де N і M – кількість видів обладнання і енергії (ресурсів) відповідно; 

 ,i jC  – собівартість j-го виду енергії (ресурсів), виробленої і-тим видом 

обладнання. 

Оптимізація моделі здійснювалась з використанням програмного 

продукту Microsoft Excel з надбудовою «Search for solution» (Пошук 

розв’язку). 

Для оцінки економічної ефективності розроблюваної системи 

енергозабезпечення підприємства необхідно визначити термін окупності 

капіталовкладень з урахуванням дисконтування грошових потоків і динаміки 

зміни тарифів на енергоносії. 
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Дисконтування грошових потоків розраховано з використанням 

коефіцієнта дисконтування kD, визначеного за такою залежністю: 

1

(1 )
D m

k
r




,     (3.3) 

де  r – ставка дисконту, як відсоткова ставка або обліковий банківський 

відсоток довготривалих депозитів; 

т – кількість років від початку експлуатації обладнання. 

Не всі енергетичні показники, необхідні для розв’язку задачі, 

подаються у звітній документації підприємства, тому деякі з них було 

визначено розрахунковим шляхом відповідно до затрат окремих операцій, 

передбачених технологічною картою виробництва продукції підприємством. 

Для кожної технології конверсії біомаси і виду енергії визначено тип 

критерію класифікації обладнання та знайдено кореляційне рівняння його 

вартості. Це кореляційне рівняння використовуємо в задачі для розрахунку 

вартості енергетичного обладнання залежно від величини незалежно 

змінюваного чинника. 

Ефективність енергопостачання з використанням ВДЕ, у тому числі 

когенераційних установок, оцінюється не лише за економічними та  

енергетичними критеріями, а й екологічними. Останні можна подати через 

узагальнений показник – відвернення викидів діоксиду вуглецю в атмосферу 

відносно технологій, які використовують викопні види палива [93]. 

Врахування екологічного показника є дуже важливим як для 

сільськогосподарських підприємств (екологічні переваги часто є головними 

критеріями успішної діяльності підприємств), так і для держави (отримує 

прямий прибуток від продажу квот на шкідливі викиди). Розрахунок 

передбачає визначення обсягу економії умовного палива та відповідних йому 

обсягів відвернення викидів діоксиду вуглецю. Особливістю цього 

розрахунку є відмінність у методиці оцінки обсягів економії умовного палива 

для електричної та теплової енергії, що пов’язане з різною ефективністю 

перетворення первинного палива у кінцевий енергетичний продукт. 
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Для теплоенергетичної установки показник економії умовного палива 

кг у. п., розраховується як відношення річної теплової продуктивності 

установки (Qр, МДж) до добутку його нижчої теплоти згоряння qн та ККД 

теплогенеруючої установки : 

     
p

н

Q
m

q



.      (3.4) 

Обсяг запобігання викидам в атмосферу діоксиду вуглецю під час 

експлуатації теплоенергетичної установки визначається за формулою  

44
1,1

14

m
M m


   .    (3.5) 

Щодо розрахунку обсягів відвернення викидів діоксиду вуглецю у разі 

застосування електрогенерувальної установки, то відмінність полягала у 

способі визначення обсягів економії умовного палива, яке визначається 

добутком середньорічної продуктивності (
ел

рW ) установки на коефіцієнт 

заміщення електроенергії, який рівний 0,351: 

                                         
ел0,351 рm W   , кг.                                          (3.6) 

З урахуванням видозміненої формули визначення обсягів умовного 

палива формула обсягів відвернення викидів діоксиду вуглецю має такий 

вигляд:  

ел

ел

0,351 44
1,287

12

р

рW
M W

 
   .     (3.7) 

Для вартісної оцінки екологічного показника відвернення викидів 

діоксиду вуглецю необхідно скористатись формулою 

2 2СО СОВ = М×Ц ,    (3.8) 

де 
2СОЦ   ціна квот на викиди СО2, грн/кг. Середня світова ціна становить 

2

3

СОЦ (8 10) 10   євро/кг. 

Врахування екологічного показника ефективності є важливим з 

погляду можливого заохочення споживачів енергії до застосування ВДЕ. 
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3.2 Модель енергозабезпечення виробничих процесів 

сільськогосподарських підприємств 

Прикладну ЕММ, що дозволяє на основі біоенергетичного підходу 

обгрунтувати найбільш оптимальні варіанти удосконалення 

енергозабезпечення виробничих процесів на сільськогосподарському 

підприємстві, було розроблено на прикладі підприємства, що спеціалізується 

на виробництві молока. Для розробки ЕММ енергозабезпечення 

підприємства з виробництва молока з використанням конверсії біомаси було  

проведено аналіз його енергетичних ресурсів, які використовуються для 

технологічних процесів. ЕММ було адаптовано у відповідності з реальними 

показниками виробничої діяльності  ПАФ «Білий Стік» Сокальського району 

Львівської області (с. Волиця). У досліджуваному підприємстві 

використовується електрична, механічна та теплова енергія. Усі ці види 

енергії можуть бути вироблені з використанням як первинного джерела 

енергії біомаси відходів сільськогосподарського виробництва. Зокрема, під 

час виробництва молока такими відходами є екскременти тварин, які можуть 

створювати серйозну загрозу внаслідок забруднення навколишнього 

середовища. Для конверсії біомаси у вищеперелічені види енергії доцільно 

використовувати відповідні технології та технічні засоби різного виду і 

продуктивності, які забезпечують її з різною собівартістю одиниці енергії 

(див. табл. 2.16).  

Загальна характеристика молочнотоварної ферми ПАФ «Білий Стік» 

Сокальського району Львівської області (с. Волиця) подана в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Загальні показники молочнотоварної ферми ПАФ «Білий Стік»
* 

Параметр Кількість 

Поголів'я тварин,  гол. 450 

Річна продуктивність корів,  л/гол. 5611 

Сумарне річне виробництво молока,  л/рік 2524800 

Кількість приміщень для утримання корів,  шт. 6 

Кратність доїння корів,  раз/добу 3 
*За даними річних звітів ферми ПАФ «Білий Стік» за 2016 рік. 
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Показники споживання енергії різних видів та їх вартість для 

досліджуваного підприємства наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Показники споживання енергії різних видів та їх вартість
* 

Параметр Значення 

Витрата гарячої води на миття обладнання, л/рік 3787200 

Витрата гарячої води на обмивання вим'я, л/рік 246375 

Витрата гарячої води для санітарно-побутових потреб, 

л/рік 91250 

Сумарна потреба в гарячій воді, л/рік 4124825 

Витрата теплоти на приготування гарячої води, МДж 501207 

Витрата енергії на приготування технологічного холоду, 

МДж 
87048 

Витрата електроенергії для потреб доїльного залу 

«Ялинка», кВт·год/рік 
27375 

Витрата електроенергії для потреб доїння в молокопровід, 

кВт·год/рік 
13140 

Витрата електроенергії для потреб освітлення виробничих 

приміщень, кВт·год/рік 
31208 

Витрата електроенергії для потреб видалення гною з 

приміщень, кВт·год/рік 
54750 

Сумарна витрата електричної енергії, кВт·год/рік 126472,5 

Тариф на теплову енергію, грн/МДж 0,6251 

Тариф на технологічний холод, грн/МДж 0,56259 

Тариф на електричну енергію, грн/ кВт·год 2,25036 

*За даними річних звітів ферми ПАФ «Білий Стік» за 2016 рік. 

 

Важливим етапом у формуванні конкретного вигляду ЕММ є 

обґрунтування її незалежно змінних факторів – Хі. З урахуванням того, що 

процесом конверсії екскрементів тварин у біогаз є їх анаеробне 

зброджування в біогазових установках, де їх класифікація здійснюється за 

об’ємом біореактора, саме цей параметр у нашій моделі буде прийнято як 

незалежно змінний фактор. 
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Конфігурація енергетичного обладнання зумовлюється технологією 

енергетичної конверсії біомаси, структурою та типорозміром енергетичного 

обладнання, його продуктивністю, а також видом енергії, яка буде ним 

продукуватись.  

Зокрема, в ЕММ підприємства незалежно змінний фактор Х1 

відображає частину об’єму реактора біогазової установки, який 

продукуватиме біогаз для його прямого спалювання в газовому котлі для 

виробництва теплової енергії. 

Фактор Х2 відображає частину об’єму реактора біогазової установки, 

який продукуватиме біогаз для використання його у когенераційній 

установці на базі ДВЗ для виробництва електричної і теплової енергії. 

Фактор Х3 відображає частину об’єму реактора біогазової установки, 

який продукуватиме біогаз для використання його у когенераційній 

установці на базі ДЗЗ (двигуна Стірлінга) для виробництва електричної і 

теплової енергії. 

Фактор Х4 відображає частину об’єму реактора біогазової установки, 

який буде продукувати біогаз для використання його у когенераційній 

установці на базі ДВЗ або ДЗЗ для виробництва електричної енергії, 

необхідної для приводу парокомпресійної холодильної машини, що 

вироблятиме технологічний холод. 

Числові значення незалежно змінних факторів, отримані в результаті 

розв’язку ЕММ, прийняті відповідно до типорозмірного ряду серійного 

енергетичного обладнання з корекцією приведених затрат, а також 

використані для вибору типу, типорозміру та комплектування енергетичної 

системи.  

Членами обмежувальних нерівностей виступають добутки і-го 

незалежнозмінного фактору на питому енергопродуктивність за кожним 

видом енергії, віднесену до одного метра кубічного біогазового реактора та 

обмеження за ресурсами підприємства. 
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Вільними членами виступають потреби у тепловій, електричній енергії 

та енергії, необхідній для генерування технологічного холоду.  

Члени цільової функції розраховано як сума добутків величини  

і-го незалежнозмінного фактору на собівартість і питому 

енергопродуктивність на 1 м
3
 реактора за кожним видом енергії. 

Для даної задачі система нерівностей обмежень відображає 

виробництво відповідних видів енергії та їх потребу для технологічних 

процесів [159]. 

Систему обмежень подано в наступному вигляді: 

- за тепловою енергією: 

Х1 · q1.1 + Х2 · q1.2+ Х3 · q1.3 ≥ Q1,    (3.9) 

де  q1.1 – питома теплопродуктивність комплекту енергетичної установки 

на базі біогазової установки зі спалювання отриманого біогазу в газовому 

котлі, приведена на 1 м
3
 біореактора, МДж/рік; 

q1.2 – питома теплопродуктивність комплекту енергетичної установки 

на базі біогазової установки з використанням отриманого біогазу як палива 

для когенераційної установки на базі ДВЗ, приведенаої на 1 м
3
 біореактора, 

МДж/рік; 

q1.3 – питома теплопродуктивність комплекту енергетичної установки 

на базі біогазової установки з використанням отриманого біогазу як палива 

для когенераційної установки на базі ДЗЗ, приведена на 1 м
3
 біореактора, 

МДж/рік; 

Q1– річна потреба виробництва у тепловій енергії, МДж;   

- за електричною енергією: 

   Х2 · q3.2 + Х3 · q3.3 ≥ Q3,     (3.10) 

де q3.2 – питома електропродуктивність комплекту енергетичної установки 

на базі біогазової установки з використанням отриманого біогазу як палива 

для когенераційної установки на базі ДВЗ, приведена на 1 м
3
 біореактора, 

кВт·год/рік;  
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q3.3 – питома електропродуктивність комплекту енергетичної установки 

на базі біогазової установки з використанням отриманого біогазу як палива 

для когенераційної установки на базі ДЗЗ, приведена на 1 м
3
 біореактора, 

кВт·год/рік; 

Q3 – річна потреба виробництва в електричній енергії, кВт·год; 

- за енергією технологічного холоду:  

    Х4 · q2.4 ≥ Q2,               (3.11) 

де q2.4 – питома електропродуктивність комплекту енергетичної установки 

на базі біогазової установки з використанням отриманого біогазу як палива 

для когенераційної установки на базі ДВЗ, або ДЗЗ, яка генеруватиме 

електричну енергію для приводу парокомпресійної холодильної машини, 

приведена на 1 м
3
 біореактора, МДж/рік; 

Q2 – річна потреба виробництва в енергії технологічного холоду, МДж. 

Цільову функцію можна зобразити утакому вигляді: 

С1·g1·Х1+С2·g2·Х2+С3·g3·Х3+С4·g4·Х4 → min,    (3.12) 

де  Сі – собівартості відповідних енергоресурсів; 

 g1 – g4 – питома продуктивність певного виду енергії 1 м
3
 реактора.  

Крім того, для інформаційного забезпечення розв’язання 

оптимізаційної ЕММ було здійснено розрахунок низки техніко-економічних 

показників, зокрема: 

– питомої продуктивності біореактора за виходом біогазу; 

– питомої енергопродуктивності біогазової установки за кожним видом 

енергії, віднесеної до 1 м
3
 біореактора; 

– теплотворної здатності біогазу; 

– затрат на виробництво необхідних видів енергії; 

– вартості енергетичного обладнання та його балансової вартості; 

– питомої потужності 1 м
3
 біореактора; 

– потужності додаткової енергетичної установки; 

– витрати та вартості різних видів енергії на процес конверсії біомаси. 
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При цьому було обґрунтовано низку параметрів та коефіцієнтів, які 

характеризують процес конверсії екскрементів тварин, зокрема: 

– коефіцієнт заповнення біореактора; 

– коефіцієнти корисної дії газового котла, когенераційної установки за 

видами енергії та обладнання; 

– коефіцієнт перетворення парокомпресійної холодильної установки; 

– вартісні показники сировини та побічної продукції (біодобрив); 

– показники оплати праці; 

– показники затрат енергії на власні потреби; 

– коефіцієнти відрахувань на реновацію обладнання, інсталяцію, 

транспортування, технічний огляд і ремонт та накладних витрат. 

Питому продуктивність біогазової установки, м
3
/добу на 1 м

3
 

біореактора, визначено на підставі огляду літературних джерел [11; 125; 163]. 

Вона залежить від типу процесу бродіння і знаходиться в межах 30-70 м
3
 

біогазу на тонну сировини на добу. 

Питому продуктивність біогазової установки в ЕММ прийнято на рівні 

1,2 м
3
/добу на 1 м

3
 біореактора. 

Коефіцієнт заповнення біореактора згідно з рекомендаціями 

літературних джерел прийнято на рівні 0,7 [125]. 

ККД газового котла відповідно до даних, поданих у технічній 

характеристиці виробу, прийнято 0,7. 

Коефіцієнт корисної дії когенераційної установки за електроенергіїєю 

прийнято на рівні 0,34, а за теплом – 0,56. 

Коефіцієнт перетворення парокомпресійної холодильної установки 

прийнято на рівні 4. 

Питому потужність біореактора прийнято за результатами огляду 

літературних джерел на рівні 0,145 кВт/м
3
 реактора [11].  

Вартість первинної сировини взято за даними фактично понесених 

затрат на видалення, складування та транспортування до місця переробки, які 
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становлять 10 грн/т. Вартість побічної продукції (біодобрив) прийнято за 

ринковими цінами на рівні 30 грн/т. 

Тарифна ставка працівників зайнятих у виробничих процесах, було  

прийнято на рівні 3500 грн/місяць. 

Відсоток затрат енергії на власні потреби для роботи біоконверсного 

комплексу прийнято на рівні: для електроенергії – 5%, а для теплової – 15%. 

Коефіцієнти відрахувань на реновацію обладнання, інсталяцію, 

техогляд і ремонт та накладних витрат прийнято відповідно до нормативних 

значень, зокрема: на реновацію обладнання – 6,7%; на інсталяцію – 10%; на 

транспортування обладнання – 5%; на техогляд і ремонт – 5%, накладні 

витрати на рівні 15%. 

Теплотворну здатність біогазу, основним енергетичним джерелом 

якого є метан, визначали за такою формулою:      

                                   
4 4бг CH CHQ Q k  ,      (3.13) 

де  
4CHQ  – теплотворна здатність метану, 

4CHQ = 35,9 МДж/м
3
; 

 
4CHk  – частка метану у складі біогазу, 

4CHk = 0,55. 

Питому добову теплопродуктивність біореактора на 1 м
3
 його об'єму 

визначали за такою формулою: 

                                  
4 4

д

Т к CH CHVq q Q k    ,    (3.14) 

де  Vq – питома продуктивність біогазової установки на 1 м
3
 біореактора, 

Vq = 1,2 м
3
/(добу·м

3
); 

  – коефіцієнт корисної дії котла для спалювання біогазу, прийнято     

 = 0,7. 

Питому добову електропродуктивність біореактора на 1 м
3
 його об'єму 

визначали за наступною формулою 

                                  
4 4

д

ел ел CH CHVq q Q k    ,    (3.15) 

де   – електричний ККД когенераційної установки, прийнято  = 0,34. 
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Визначення питомої добової холодопродуктивності біореактора на 1 м
3
 

його об'єму здійснювали за твкою формулою: 

                                  д д

х ел 3,6q q СОР   ,     (3.16) 

де  3,6 – тепловий еквівалент електричної енергії, МДж/кВт·год; 

 СОР – коефіцієнт перетворення енергії холодильної установки, 

прийнято рівним 4. 

Затрати на виробництво визначались як сума всіх технологічних витрат 

за загальноприйнятою методикою з використанням формули 

( )в сир об ТО пл ел те те нв одЗ В А В З В В С В В         ,  (3.17) 

де  Всир – вартість первинної енергетичної сировини, грн; 

 Аоб – вартість амортизаційних відрахувань, грн; 

 ВТО – вартість відрахувань та технічне обслуговування і ремонт 

технологічного обладнання, грн; 

 Зпл – витрати на заробітну плату, грн; 

 Вел – витрати коштів на електричну енергію, грн; 

 Вте – витрати коштів на теплову енергію, грн;  

 Сте – собівартість теплової енергії, грн/МДж; 

 Внв – вартість накладних витрат, грн; 

 Вод – вартість органічних добрив, грн. 

Балансову вартість енергетичного обладнання визначали за формулою 

об об тр мВ Ц В В   ,    (3.18) 

де Цоб – ціна енергетичного обладнання, грн; 

Втр – вартість транспортних робіт, грн; 

Вм – вартість виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, грн. 

Вартість біогазової установки визначалась розрахунково з 

використанням кореляційного рівняння, на основі  його ринкової вартості, 

згідно графіка, поданого на рис. 3.1. Вартість додаткового обладнання, яким 

комплектується біогазова установка, залежить від виробничого призначення 

енергетичного комплексу. 
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Рис. 3.1. Вартість біогазової установки залежно від об’єму біореактора.* 

*Власна розробка автора. 

У комплексі для виробництва тільки теплової енергії спалюванням 

біогазу додатковим обладнанням буде газовий котел, вартість якого 

визначали з використанням відповідного кореляційного рівняння, поданого 

на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Вартість котла для спалювання біогазу залежно від його теплової 

потужності.* 

*Джерело: побудовано автором за даними [78]. 



158 

  

Для енергетичного комплексу виробництва теплової та електричної 

енергії в когенераційному режимі додатковим обладнанням виступає 

когенераційна установка на базі теплового двигуна внутрішнього або 

зовнішнього згоряння, вартість яких визначали з використанням ринкової 

питомої вартості одиниці встановленої потужності відповідної установки. 

Зокрема, ринкова питома вартість когенераційної установки на базі 

теплового ДВЗ становить близько 500USD, а на базі теплового ДВЗ –                 

1200 USD. 

В енергетичному комплексі виробництва технологічного холоду 

додатковим обладнанням є холодильна парокомпресійна установка, вартість 

якої визначали з використанням кореляційного рівняння її ринкової вартості, 

поданого на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.3. Вартість парокомпресійної холодильної установки залежно від її 

потужності.* 

*Власна розробка автора. 

Потужності додаткового обладнання визначали як добуток об’єму 

біореактора, отриманого в результаті розв’язку ЕММ, на питому потужність 

біореактора. Витрату відповідного виду енергії на технологічні потреби 
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енергетичного комплексу було розраховано як добуток обсягів генерування 

цієї енергії на коефіцієнт використання енергії на власні потреби. 

На основі визначених обсягів витрат енергії на технологічні потреби та 

їх ринкової ціни було визначено їх вартість (рис. 3.4, 3.5).  

 

Рис. 3.4. Зразок робочого вікна налаштування пошуку розв’язку задачі.* 
*Власна розробка автора. 

 

Рис. 3.5. Робоче вікно результату розв’язку ЕММ конверсії біомаси на 

енергетичні цілі для потреб молочної ферми ПАФ «Білий Стік». * 
*Власна розробка автора. 
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Термін окупності капіталовкладень на енергетичне обладнання 

визначено з урахуванням зростання тарифів на електроенергію за 

кореляційним рівнянням, отриманим на базі динамічного ряду, поданого на 

рис. 2.5, екологічного ефекту, отриманого за рахунок відвернення витрат на 

відновлення здоров’я, втраченого внаслідок погіршення параметрів 

навколишнього середовища в результаті викидів шкідливих речовин 

тепловими електростанціями, що працюють на викопних копалинах, вартості 

отриманих біодобрив та дисконтування грошових потоків з коефіцієнтом 

ставки дисконту, прийнятої на рівні 18 %. 

Екологічний ефект в розрахунках прийнято на підставі досліджень 

авторів [159, с. 119] на рівні 1,74 грн/кВт·год.  

Ціна отриманих у результаті конверсії біомаси органічних добрив 

вологістю 80-90% прийнята на рівні усередненої ринкової вартості 30 грн/т. 

Річний економічний ефект від використання біомаси на енергетичні 

цілі визначали як різницю сумарних затрат, отриманих урезультаті розв'язку 

ЕММ базового і обраного варіантів. 

Як базовий варіант розглядали розв’язок ЕММ без застосування засобів 

конверсії біомаси. Новий варіант передбачав метанову конверсію біологічних 

відходів тварин у біогаз з подальшою їх утилізацією на теплову та 

електричну енергію і технологічний холод. 

Вихідні дані та результати розрахунку терміну окупності 

капіталовкладень без урахування екологічного ефекту подано в табл. 3.3-3.5. 

Таблиця 3.3 

Вихідні дані для розрахунку терміну окупності капіталовкладень
* 

Показник Значення 

Електроенергія, кВт·год 123792 

Затрати у варіантах 
Базові, тис. грн 730,24 

Нові з ВДЕ, тис. грн 538,19 

Капітальні вкладення, тис. грн 1497,12 

Економічний ефект, тис. грн 192,05 
*Власні дослідження автора. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка економічних показників проекту утилізації відходів 

тваринництва методом метанової ферментації з виробництвом 

теплової та електричної енергії
* 

Рік 

Тариф на 

електроенергію, 

грн/кВт∙год 

Вартість 

електроенергії, 

тис. грн 

Економічний 

ефект,  

тис. грн 

Залишкова 

вартість 

капіталовкла- 

день, тис. грн 

2017 2,25 278,58 0  1497,12 

2018 2,46 304,21 217,68 931,38 

2019 2,88 356,67 270,15 313,19 

2020 3,38 418,18 331,66 -366,52 

2021 3,96 490,30 403,77 -1118,34 

2022 4,64 574,85 488,33 -1954,72 

2023 5,44 673,99 587,46 -2890,24 

2024 6,38 790,22 703,70 -3941,98 

2025 7,48 926,50 839,97 -5130,01 

2026 8,78 1086,28 999,75 -6477,81 

2027 10,29 1273,61 1187,09 -8012,95 
*Власні дослідження автора. 

Таблиця 3.5 

Розрахунок терміну окупності капіталовкладень з урахуванням 

дисконтування грошових потоків
* 

Рік 

дослідження 

Чистий 

грошовий 

потік, тис. грн 

Коефіцієнт 

дисконтування 

Дисконтна 

вартість, 

тис. грн 

Різниця,  

тис. грн 

  -1497,12 1 -1497,12   

1 652,26 0,80000 521,81 -975,31 

2 704,72 0,64000 451,02 -524,29 

3 766,23 0,51200 392,31 -131,98 

4 838,35 0,40960 343,39 211,41 

5 922,90 0,32768 302,42 513,83 

6 1022,04 0,26214 267,92 781,75 

7 1138,27 0,20972 238,71 1020,46 

8 1274,55 0,16777 213,83 1234,29 

9 1434,33 0,13422 192,51 1426,81 

10 1621,66 0,10737 174,12 1600,93 
*Власні дослідження автора. 
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Як видно з представлених розрахунків (див. табл.3.5), на четвертому 

році експлуатації обладнання очікуваний економічний ефект буде становити 

211,41 тис. грн, що свідчить про високу ефективність застування метанової 

конверсії відходів ВРХ. 

Розрахунок терміну окупності капіталовкладень проводили з 

урахуванням екологічного ефекту в розмірі 1,74 грн/кВт·год (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Розрахунок терміну окупності капіталовкладень з урахуванням 

дисконтування грошових потоків з урахуванням екологічного ефекту
 * 

Рік 

дослідження 

Чистий 

грошовий 

потік, тис. грн 

Коефіцієнт 

дисконтування 

Дисконтна 

вартість,  

тис. грн 

Різниця, 

тис. грн 

  -1497,12 1 -1497,12   

1 867,66 0,80000 694,13 -802,99 

2 920,12 0,64000 588,88 -214,12 

3 981,63 0,51200 502,59 288,48 

4 1053,75 0,40960 431,61 720,09 

5 1138,30 0,32768 373,0 1093,09 

6 1237,44 0,26214 324,38 1417,48 

7 1353,67 0,20972 283,88 1701,36 

8 1489,95 0,16777 249,97 1951,33 

9 1649,73 0,13422 221,42 2172,76 

10 1837,06 0,10737 197,25 2370,01 
*Власні дослідження. 

 

Як бачимо (див. табл. 3.6), з врахуванням екологічного ефекту вже на 

третьому році експлуатації обладнання можна очікувати економічний ефект 

у розмірі приблизної 288,48 грн. 

Динаміку окупності за різних варіантів врахування ефекту від 

екологічної складової ілюструють графіки (рис. 3.6). 

Результати розв’язку оптимізаційної задачі для ПАФ «Білий Стік» 

наведено у дод. З. 
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Рис. 3.6. Термін окупності за різних варіантів врахування екологічної 

складової.* 

*Власні дослідження. 

Отже, розроблена в роботі ЕММ дозволяє встановлювати раціональну 

структуру  систем конверсії біологічних відходів тваринництва у біогаз з 

наступним його використанням в когенераційній установці для покриття 

потреб в енергії сільськогосподарського підприємства, що є дієвим 

інструментом при виборі шляхів удосконалення енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств. 

 

3.3 Удосконалення державної підтримки розвитку 

біоенергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств  

 

Впровадження проектів з удосконалення енергозабезпечення 

сільськогосподарських підприємств на основі конверсії біомаси і їх 

обгрунтування на основі економіко-математичного моделювання є можливим 

за умови прискореного розвитку біоенергетики, яка в Україні ще донедавна 

розвивалася дуже повільними темпами через недостатню державну 

підтримку. 
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З огляду на аграрну спрямованість економіки України біоенергетика 

здатна розвиватися найбільш швидкими темпами, а саме використання 

біомаси відходів сільськогосподарського виробництва як первинного 

джерела енергії, призводить до прямого заміщення викопних органічних 

палив. Досягти результатів на цьому шляху можна при активній політиці 

підтримки енергозбереження в агаррній сфері. 

Проблеми удосконалення  державної підтримки розвитку 

біоенергетики  всестороннє дослідувались  у працях багатьох науковців [26; 

24; 31; 36; 97] та інші. Більшість з них вказують на те, що недосконала 

законодавча база стримує розвиток біоенергетики в Україні. Недосконалість 

вітчизняного законодавства з розвитку біоенергетики та відсутність чітких 

механізмів державної підтримки цієї галузі є основними причинами низького 

рівня інвестицій і постачання альтернативних енергоносіїв. Розвиток 

біоенергетики найбільше гальмує невідповідність стандартів та системи 

сертифікації біопалива згідно з критеріями сталості використання біомаси. 

Тому нагальним питанням на сьогодні є адаптація вітчизняних нормативів у 

цій сфері до вимог європейських стандартів. 

Важливим стимулюючим аспектом використання біомаси для 

виробництва електроенергії і тепла в Україні є прийняті нормативні 

документи: Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» [118], Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» [119], Закон 

України «Про альтернативні джерела енергії» [115] тощо.  

Законом України № 5485-VI «Про внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» було поправлено упущення, які були у 

Законі України «Про електроенергетику», коли до біомаси не зараховувалися 

найбільш поширені на практиці її види, такі як дрова, пелети, гранули, тріска 
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та енергетичні рослини як біопаливо для теплоелектроцентралей та теплових 

електростанцій, а також силос кукурудзи як сировина для біогазових 

установок. Вищезгаданим Законом України № 5485-VI приведено у 

відповідність до європейського законодавства термін «біомаса» [118]. 

У 2015 р. Законом України № 514-VIII для виробників електроенергії з 

біомаси та біогазу «зелений» тариф збільшено на 10 %, до 12,38 €ct/кВт 

[116].  

«Зелений» тариф в Україні прив’язаний до курсу євро до 2030 року для 

захисту інвестицій від ризиків інфляції, і в нашій країні він на сьогодні є 

найвищим у Європі (наприклад, у  Німеччині – 10,0 €ct/кВт∙год, Польщі – 3,8 

€ct/кВт∙год). 

Державна політика розвитку галузі біоенергетики повинна 

ґрунтуватися на гармонізації законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу, впровадженні відповідних фінансових механізмів 

стимулювання (пільгове кредитування, «зелені» тарифи, компенсація затрат 

на придбання та інсталяцію обладнання, митна політика, лізинг, 

оподаткування, квоти на СО2) [207].  

Необхідність адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

було передбачено Законом України «Про загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

[120].  

Україна 1 лютого 2011 р. набула повноправного членства в 

Енергетичному співтоваристві і тим самим взяла на себе зобов’язання 

впровадити низку актів законодавства ЄС у секторі енергетики. Для України 

участь в Співтоваристві дає можливості для запровадження на внутрішньому 

ринку більшої конкуренції, вищих технічних стандартів і правил 

регулювання, кращого інвестиційного клімату. Це також означає глибшу 

інтеграцію українського енергетичного сектору в ринки країн ЄС, посилення 

власної енергетичної безпеки. Перевагою членства в цій організації також є 
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додаткові можливості у залученні міжнародних кредитів та технічної 

допомоги.  

У Європейському Союзі правове регулювання розвитку біоенергетики 

здійснюється через директиви щодо державної підтримки розвитку 

біоенергетики країнами ЄС, зокрема: пільгове кредитування закупки 

обладнання для будівництва біопаливних заводів, котлів, іншого обладнання 

для спалювання біопалива; державне фінансування науково-технічних 

розробок і досліджень з питань вирощування, переробки біомаси на біогаз та 

біопаливо. 

Основним завданням законодавства ЄС у сфері електроенергетики і 

природного газу є створення сприятливих умов для конкуренції на 

відповідних енергетичних ринках. Для цього передбачені такі ключові 

інструменти: розмежування діяльності з виробництва та постачання 

електроенергії/природного газу, з одного боку, та діяльності щодо управління 

мережами для передачі/транспорту та розподілу електроенергії/природного 

газу, з іншого; недискримінаційний режим доступу до мереж для всіх 

користувачів; надання права вибору постачальника всім споживачам 

електроенергії/природного газу; незалежність та розширення кола 

повноважень національного регулятора енергетики. 

Країни Європейського Союзу у питанні правового регулювання ВДЕ 

визначають три основні мети:  

1) стійкість, що полягає в необхідності розробки конкурентоспроможних 

джерел енергії, у регулюванні енергоспоживання і проведення заходів, 

спрямованих на призупинення зміни клімату та поліпшення якості повітря;  

2) конкурентоспроможність, яка спрямована на відкриття енергетичного 

ринку, що повинен бути вигідним як для споживачів, так і для економіки в 

цілому;  

3) безпека енергозабезпечення, яка полягає у контролі зростаючої залежності 

ЄС від імпортованих енергоносіїв за допомогою інтегрованого підходу.  
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Прикладом для нашої держави може служити політика державної 

підтримки біоенергетики у Польщі, де для підтримки використання 

відновлюваної енергетики урядом країни розроблено нормативно-правову 

базу, впроваджено схеми субсидій і систему стимулювання через програми 

щодо фінансування проектів, використання податкових пільг і пакети квот 

[210].  

У 2009 р. Радою міністрів була прийнята «Польська енергетична 

політика до 2030 року». Цим документом передбачено необхідність 

дотримання вимог Стратегії ЄС «20-20-20», яка спрямована на досягнення у 

2020 р. таких обов’язкових цілей: на 20% скоротити викиди парникових 

газів; скоротити на 20% споживання енергії; на 20% збільшити частку 

відновлюваних джерел енергії від загального споживання енергії [199]. 

Загалом потенціал  виробництва енергії з біомаси в Польщі оцінюється 

на рівні з потенціалом країн-лідерів ЄС: Іспанії, Німеччини, Франції.  

Енергетичне законодавство ЄС передбачає досягнення ключових цілей:  

1) підвищення рівня енергетичної безпеки; 

2) диверсифікація постачання енергетичних ресурсів; 

3) забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності валового 

продукту європейських країн; 

4) можливість забезпечення виробництва дешевою енергією; 

5) забезпечення сталого розвитку економік країн ЄС та гальмування 

негативних тенденцій кліматичних змін. 

Загалом у Європейському Союзі частка відновлюваних джерел у 

валовому кінцевому енергоспоживанні (ВКЕ) складає 15% (станом на       

2013 р.), у тому числі біомаса – близько 9% ВКЕ, або 62% загального внеску 

всіх ВДЕ. В окремих країнах ЄС частка біомаси від усіх відновлюваних 

джерел коливається від 30-40% (Люксембург, Кіпр, Ірландія) до 80-95% 

(Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія). До 2020 р. внесок 

ВДЕ до ВКЕ ЄС має досягти 20 % (обов’язкова ціль), а до 2030 р. може 



168 

  

сягнути щонайменше 27 % (нова обов’язкова ціль, поставлена Європейською 

радою у жовтні 2014 р.) [33; 176]. 

За підсумками 2016 р. деякі країни ЄС (Австрія, Болгарія, Данія, 

Естонія, Італія, Литва, Чеська Республіка, Румунія, Словаччина, Угорщина, 

Фінляндія, Хорватія та Швеція) уже досягли цілей 2020 р. щодо ВДЕ.  

Європейська комісія розробила Дорожню карту з енергетики до      

2050 р., в якій зазначено, як саме можна досягти поставлених цілей щодо 

зниження емісії парникових газів, забезпечуючи при цьому надійність та 

конкурентоспроможність систем енергопостачання. У Дорожній карті ЄС 

розглянуто п’ять можливих сценаріїв розвитку енергетики, а саме [175]: 

1) суттєве підвищення енергоефективності та енергозбереження («сценарій 

енергоефективності»); 

2) суттєве підвищення частки ВДЕ в енергобалансі («сценарій ВДЕ»). У 

результаті цього частка ВДЕ в кінцевому енергоспоживанні має досягти 

75%, а у споживанні електроенергії – 97% в 2050 році;  

3) диверсифікація джерел енергопостачання. В даному сценарії перевага не 

надається жодному джерелу енергії, усі вони конкурують між собою на 

ринкових засадах. Декарбонізація в даному випадку буде досягнута 

впровадженням відповідної податкової політики щодо обсягів викидів 

вуглецю; 

4) диверсифікація джерел енергопостачання з відстроченим впровадженням 

технологій уловлювання і зберігання вуглецю; 

5) диверсифікація джерел енергопостачання за умови, що нові атомні блоки 

не будуть споруджуватись, окрім тих, що будуються вже зараз.  

«Сценарій ВДЕ» узгоджується з прогнозом перспектив розвитку 

енергетики ЄС, виконаного Європейською радою з ВДЕ (EREC) – «RE-

Thinking 2050» [203].  

В Україні розвиток біоенергетики не має стрімкого росту внаслідок 

недосконалого нормативно-правового забезпечення. Лише протягом двох 
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останніх років відбулися серйозні зрушення у врегулюванні нормативно-

правового забезпечення. 

Енергетична стратегія України на період до 2030 р., схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р, 

донедавна була базовим документом у сфері енергоефективності та 

енергозбереження. У цьому документі зазначалось, що попит на теплову 

енергію у 2030 р. може збільшитися до 271 млн Гкал [58]. При цьому 

найбільше зростання відбудеться у комерційному та бюджетному секторах, а 

їх частка у структурі споживання зросте до 20 % [144]. 

В Енергетичній стратегії було прописано схему дії «зеленого»тарифу 

для виробників енергії з ВДЕ і відзначено, що необхідно розглянути 

можливість поширення його й на біоенергетику. Проте, в Стратегії питання 

щодо розвитку біоенергетики були недостатньо врегульованими і не 

прописані дієві стимулюючі механізми її реалізації, не конкретизовано цілі з 

розвитку ВДЕ – не зазначено частку ВДЕ у ВКЕ, яка має бути досягнута у 

2020 р., а цифрова інформація щодо ВДЕ, яка все ж наведена, є 

необґрунтовано заниженою.  

Для покращання ситуації в Україні було підготовлено два проекти 

документа  Енергетичної стратегії на період до 2035 р. 

Перший проект Стратегії підготовлено Національним інститутом 

стратегічних досліджень, згідно з яким заплановано досягнення частки ВДЕ у 

ВКЕ 11 % у 2020 р. та 20 % у 2035 р. [60]. Ці дані узгоджуються з 

показниками Національного плану дій із відновлюваної енергетики 

(НПДВЕ), що є позитивною стороною документа (табл. 3.7).  

Даний проект Енергетичної Стратегії передбачає зростання ВКЕ 

України на 12,6 % у 2035 р. порівняно з 2013 р., що суперечить загальній 

тенденції Європейського Союзу, спрямований на скорочення споживання 

енергії та підвищення енергоефективності. 
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Таблиця 3.7  

Прогнозний баланс споживання енергоресурсів Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 р.*  

Показник 2014р. 2020р. 2025р. 2030р. 2035р. 

Споживання ПЕР  

(енергетичне використання), млн т н.е.  
102,2 114,4 117,6 121,4 126,1 

- зокрема ВДЕ  2,8 9,6 13,3 17,3 19,5 

Частка ВДЕ у споживанні первинних 

ресурсів  
2,7% 8,4% 11,4% 14,2% 15,5% 

Кінцеве енергоспоживання, млн т н. е.
**

  61,5 77,9 80,8 85,1 88,9 

Частка ВДЕ в ВКЕ  4,0% 12,3% 16,5% 20,3% 21,9% 

Кінцеве енергоспоживання, млн. т н. е.
***

  86,6 86,9 89,1 93,5 97,5 

Частка ВДЕ в ВКЕ  3,6% 11,0% 15,0% 18,5% 20,0% 

*Джерело: власне опрацювання на основі [60; 199] 
**

Згідноз енергетичними балансами.  
***

Згідноз вимогами Директиви 2009/28/EС.  

Хоча в Стратегії зазначено конкретні цілі з підвищення ефективності 

використання ПЕР, видається, що їх недостатньо для підтримання обсягу 

споживання енергоресурсів хоча б на поточному рівні. Зауважимо, що в 

НПДВЕ також прогнозується збільшення ВКЕ на 15,5% у 2020 р. порівняно з 

2014 р. згідно з базовим сценарієм та на 9 % згідно з енергоефективним 

сценарієм [60].  

Інший варіант проекту Енергетичної стратегії до 2035 р., Нова 

Енергетична стратегія України (НЕС), був розроблений Центром Разумкова 

разом з науково-дослідними інституціями України. Цим проектом 

заплановано скорочення споживання первинних ПЕР з 105,7 млн. т н. е. в 

2014 р. до 102,6 млн т н. е. у 2035 р., що вказує на  позитивні тенденції 

розвитку енергозбереження та енергоефективних технологій. Проте цілі з 

розвитку ВДЕ на 2020 р. не відповідають зобов’язанням України, прийнятим 

перед Енергетичним співтовариством, про необхідність досягти 11 % ВДЕ у 

валовому кінцевому споживанні енергії [60].  

18 серпня 2017 р. було ухвалено Енергетичну стратегію України на 

період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». 

Стратегія передбачає, що до 2025 р. здебільшого буде завершено 
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реформування енергетичного комплексу України, досягнуто першочергових 

цільових показників з безпеки та енергоефективності, забезпечено його 

інноваційне оновлення та інтеграцію з енергетичним сектором ЄС [59]. 

Імплементацію Енергетичної стратегії України передбачено здійснити 

у три основні етапи [59]:  

1-й етап – реформування енергетичного сектору (до 2020 року). 

Упродовж найближчих трьох років головні акценти будуть зроблені на 

впровадженні реформ та формуванні конкурентного та інвестиційно 

привабливого середовища; 

2-й етап – оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної  

інфраструктури (до 2025 року). На цьому етапі орієнтація буде на роботу в 

умовах нового ринкового середовища та фактичної інтеграції об’єднаної 

енергетичної системи України з енергосистемою Європи, що суттєво вплине 

на обґрунтування вибору об'єктів для реконструкції або нового будівництва в 

енергетичній сфері та на підвищення енергоефективності; 

3-й етап – забезпечення сталого розвитку (до 2035 року). Він 

спрямований на інноваційний розвиток енергетичного сектору й будівництво 

нової генерації.  

Отже, Енергетична стратегія України формує цільову траєкторію 

розвитку енергетичного сектору, при цьому забезпечує узгодженість його 

пріоритетів з більш широкими цілями суспільства, як складової сталого 

соціально-економічного розвитку. 

Поступове проведення енергетичних реформ охоплює такі цілі: 

– зменшити рівень енергетичної інтенсивності економіки до 2035 року до 

0,17 кг н. е./$ ВВП; 

– збільшити частку ВДЕ в загальній енергогенерації до 20 %; 

– забезпечити ефективне споживання енергії українським населенням і 

державною економікою. 
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Проте у Стратегії не стоїть мета досягнення повної енергетичної 

незалежності. Звернено увагу на мінімізацію імпорту енергоресурсів, а це 

означає, що Україна й надалі імпортуватиме енергоресурси, але в меншому 

обсязі. Це говорить про відсутність чітких цілей щодо виходу України на 

зовнішні ринки. 

Стратегією передбачено зниження майже у два рази енергоємності 

економіки України до 2035 р., проте, на нашу думку, варто було б 

передбачити забезпечення внутрішніх потреб власними джерелами енергії. 

До того ж не вказано на інструменти та механізми реалізації  цілей Стратегії.  

Аналізуючи енергетичні стратегії, уряди як України, так і Польщі 

ставлять перед собою подібні довгострокові цілі, тоді як короткострокові 

енергетичні цілі відрізняються. 

У той час як у Польщі здійснюється перехід до низьковідходних  і 

таких, що заощаджують енергію, технологій виробництва, енергетична 

політика нашої країни стурбована підвищенням ефективності енергетичного 

сектору, удосконаленням законодавства, врегулюванням механізму субсидій, 

поліпшенням застарілої технологічної бази. 

На оптимізацію нормативної бази України щодо правового 

врегулювання у сфері біоенергетики значно більший вплив має «План дій по 

біомасі для України» (2009 р.). Цей План дій підготовлено в рамках 

Нідерландсько-Українського G2G проекту «Біомаса та біопалива». Мета 

Плану – визначити стратегію розвитку сектору біоенергетики в Україні, 

встановити існуючі «вузькі місця» та запропонувати шляхи вирішення 

проблем [110].  

Ефективним напрямом заміни традиційних ПЕР є виробництво та 

використання біогазу, отриманого в результаті застосування технологій 

метанового зброджування тваринної біомаси, які на 60 – 70 % складається з 

метану. Використання біогазу дозволяє отримувати теплову та електричну 

енергію, і насамперед для сільськогосподарських підприємств.  
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У 2016 р. Україна подала заявку на членство в Міжнародному агентстві 

з відновлюваних джерел енергії (IRENA). До складу цієї організації входять 

149 країн і 27 країн-кандидатів. Членство у цьому співтоваристві дозволить 

відкрити Україні шляхи для технологічної та експертної підтримки, надасть 

можливість брати участь у розробках передових глобальних технологій у 

сфері ВДЕ. Крім того, це дозволить отримувати практичні поради експертів 

IRENA щодо покращання нормативно-правової бази у сфері відновлюваної 

енергетики та в перспективі налагодити співробітництво між Україною та 

розвиненими державами з метою розвитку ВДЕ. 

Україна як член Енергетичного співтовариства імплементувала 

Директиву ЄС 2009/28/EC щодо просування відновлюваної енергетики і 

взяла на себе зобов’язання щодо введення обов’язкової частки відновлюваної 

енергії у структурі загального споживання у 2020 р. на рівні 11 % [58]. 

Відповідно до вимог Директиви був розроблений Національний план дій з 

відновлюваної енергетики на період до 2020 р. [94]. 

Україна, загалом, має добрі передумови для суттєвого розширення 

використання біомаси в енергетичних цілях, насамперед для виробництва 

теплової енергії. Однією з таких передумов є значний потенціал біомаси, 

доступної для виробництва енергії. Найбільшими складовими потенціалу є 

відходи сільського господарства та біомаса енергетичних культур. Проте, 

поки що застосовано не весь спектр механізмів стимулювання біоенергетики, 

як це відбувається у країнах ЄС.  

Найпоширенішим серед них є «зелений» тариф. Останнім часом в 

Україні запроваджено низку стимулюючих нормативно-законодавчих актів 

щодо розвитку біоенергетики. Податковим кодексом визначено особливості 

оподаткування прибутку підприємств, що працюють у сфері відновлюваної 

енергетики та енергозбереження.  

Так,  п. 197.16 передбачено звільнення від оподаткування операцій із 

ввезення на митну територію України: устаткування, яке працює на 
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відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і 

матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами 

паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва 

альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних 

джерел енергії; матеріалів, устаткування, комплектуючих, що 

використовуються для виробництва; устаткування, яке працює на 

відновлюваних джерелах енергії; матеріалів, сировини, устаткування та 

комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві 

альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних 

джерел енергії; енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, 

експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання ПЕР; 

засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-

енергетичних ресурсів [111]. 

 Перелік товарів визначений постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.03.2016р. № 293 «Питання ввезення на митну територію України 

енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та 

комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських 

технологій». Згідно з цією постановою «проектами демонстрації японських 

технологій є спрямовані на поліпшення енергоефективності та екологічних 

показників проекти, що реалізуються в рамках співробітництва центральних 

органів виконавчої влади України і Міністерства економіки, торгівлі та 

промисловості Японії, Організації з розвитку нових енергетичних та 

промислових технологій (NEDO), а також японських компаній, залучених у 

виробництво та поставку матеріалів, обладнання, устаткування та 

комплектувальних виробів на базі японських технологій для сприяння 

економічному і соціальному розвитку України з неможливістю їх 

використання у військових цілях» [109]. Для всестороннього дослідження 

державної підтримки галузі біоенергетики в роботі нами використано метод  

SWOT-аналізу, який дозволяє визначити:  
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– S (Strength) – сильні сторони державної підтримки галузі біоенергетики, 

які потрібно зміцнити;  

– W (Weakness) – слабкі сторони державної підтримки галузі 

біоенергетики, які потрібно зменшити;  

– О (Opportunities) – можливості для розвитку галузі біоенергетики;  

– T (Threats) – загрози, яких варто уникати.  

Для порівняння нами зроблено також SWOT-аналіз державної 

підтримки галузі біоенергетики Республіки Польща, що  дозволило з’ясувати, 

яка із стратегій розвитку на фоні наявних сильних і слабких сторін є 

найкращою (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

SWOT-аналіз державної підтримки галузі біоенергетики Республіки 

Польща* 
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Можливість отримувати від ЄС 

фінансування та державну підтримку. 

2. Підвищення енергетичної ефективності – 

ключовий елемент енергетичної стратегії. 

3. Спільна аграрна політика ЄС забезпечує 

численні дотації, субсидії. 

4. Стимулювання розвитку суміжних галузей у 

рамках програм ЄС. 

1.  Велика залежність від регулятора 

енергетичної політики ЄС. 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. Забезпечення широкого використання 

біоенергетики. 

2. Забезпечення умов належного поводження 

з побутовими відходами. 

3. Підвищення енергетичної безпеки регіонів. 

4. Прогнозований ріст потреби в 

електроенергії. 

5. Стабілізація виробництва електричної 

енергії з ВДЕ. 

6. Дуже добре політичне і правове 

законодавство щодо розвитку ВДЕ. 

7. Законодавче прогнозування рівня 

зайнятості населення. 

1. Вплив фінансових труднощів на 

політику інвертування у ВДЕ. 

2. Сильне лобіювання будівництва і 

експлуатації традиційних 

електростанцій. 

3. Сильне лобіювання будівництва і 

експлуатації атомних електростанцій. 

4. Зростання вартості кредитів, які 

становлять фінансову основу розвитку 

ВДЕ. 

5. Нестабільність національної політики в 

енергетичному секторі. 

 

*Джерело: опрацювання власне [207]. 

Для того щоб запропонувати систему фінансової підтримки для 

виробництва енергії з біомаси в Україні нами було проведено SWOT-аналіз 

державної підтримкм біоенергетики України (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

SWOT-аналіз державної підтримки біоенергетики в Україні* 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Застосування «зеленого» тарифу на 

електроенергію. 

2. Великий потенціал біомаси.  

3. Продовження зростання цін на імпортний 

природний газ. 

4. Порівняно низька конкуренція в галузі. 

5. Реєстрація та розробка проектів "Енергія 

біомаси" та "Енергія біогазу". 

6. Зобов'язання досягти рівня 11 % ВДЕ у 

структурі загального енергоспоживання. 

7. Утворення великої кількості 

сільськогосподарських відходів. 

8. Створення сільськогосподарських 

підприємств для вирощування біомаси. 

9. Створення підприємств з виробництва 

обладнання для використання біомаси в 

енергетичних цілях. 

10. Зміна психології населення щодо 

переходу на альтернативні види палива. 

11. Застосування надбавки  до «зеленого» 

тарифу за місцеву складову. 

 

 

1. Дискримінаційний «зелений» тариф на 

електроенергію, вироблену з біогазу.  

2. Наявність термінологічних помилок, які 

обмежують застосування «зеленого» 

тарифу для деяких видів біопалива. 

3. Малий внесок біоенергетики у 

перспективному енергетичному балансі 

країни. 

4. Триває практика субсидування 

внутрішніх цін на газ для населення та 

житлово-комунального господарства. 

5. Створення негативного іміджу 

біоенергетичного сектору. 

6. Несприятливі та непривабливі умови 

для залучення іноземних інвестицій. 

7. Відсутність дієвих програм розвитку 

біоенергетики. 

8. Недосконалість фінансових механізмів 

для виробників і покупців 

біоенергетичного обладнання. 

9. Відсутність «зеленого» тарифу для 

електроенергії, що виробляється при 

сумісному спалюванні біомаси з 

викопними паливами. 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. Біоенергетика сприятиме виконанню 

Україною вимог Паризької угоди. 

2. Зміцнення енергетичної безпеки України.  

3. Створення гарантованого ринку збуту 

сільськогосподарської сировини та 

біопалива.  

4. Покращання інвестиційного клімату 

галузі. 

5. Усунення термінологічних прогалин 

оптимізує роботу біоенергетичної галузі. 

6. Конкурентний підхід до формування 

коефіцієнта "зеленого" тарифу для 

електроенергії з біомаси. 

7. Гармонізація законодавства дозволить 

підвищити ефективність трансферу 

технологій та засобів біоенергетики. 

8. Підвищення екологізації традиційної 

енергетики. 

1. Небезпека стати сировинною зоною для 

іноземних споживачів біомаси. 

2. Сильне лобі в газовій, нафтовій та 

вугільній промисловості.  

3. Недосконалість нормативно-

законодавчої бази розвитку 

біоенергетики України. 

4. Імовірність спричинення продуктової 

кризи в країні. 

5. Ризики, що властиві для сільського 

господарства. 

6. Складність уникнення корупційної 

складової дозвільної служби. 

*Джерело: опрацювання власне [207]. 
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Порівнюючи оцінки SWOT-аналізу обох країн, можна відмітити 

відмінності у чинниках, які формують макросередовище для розвитку 

біоенергетики. Для дослідження впливу  макросередовища біоенергетики, 

нами було  застосовано метод PEST-аналізу, тобто аналіз змін   

макросередовища   за   чотирма   напрямами   і виявлення тенденцій, які 

впливають на результати прийнятих стратегічних рішень, а саме [154, с. 84]:  

- P (Political) – політико-правові: стабільність уряду; державний вплив на 

галузь біоенергетики; державне регулювання; податкова політика;  

- E (Economic) – економічні: економічний стан; курс національної валюти; 

рівень безробіття; рівень інфляції; ціни на енергоресурси;  

- S (Sociocultural) – соціокультурні: демографічні зміни; зміни в структурі 

доходу; дозвілля; соціальна мобільність;  

- T (Technological) – технологічні: державна технічна політика; значущі 

тенденції в галузі біоенергетики, нові продукти, нові патенти.  

PEST - аналіз дозволяє виявити і оцінити вплив чинників 

макросередовища на результати діяльності підприємства (табл. 3.10). 

 Таблиця 3.10 

PEST-аналіз державної підтримки біоенергетики в Україні 

Політико-правові (P) Економічні (E) 

1. Воєнні дії на Сході України. 

2. Високий рівень корупції в Україні. 

3. Часті зміни законодавства. 

4. Субсидування стану споживчих цін 

на газ та тепло для населення. 

5. «Зелений» тариф на електро-енергію, 

тариф на електроенергію, вироблену 

з біомаси. 

1. Низькі доходи населення (більш ніж на 80 

% нижче межі бідності). 

2. Високі відсоткові ставки до 50 %. 

3. Інфляція 2015 р. – 143,3%, 2016 р. –112,4 %. 

4. Обмінний курс продовжує зростати –    26 

грн / дол. США. 

5. Зменшення залежності від викопного 

палива. 

Соціокультурні (S) Технологічні (T) 

1. Вузький ринок праці. 

2. Невелика кількість кваліфікованих 

фахівців з біоенергетики. 

3. Збільшення зайнятості сільських 

працівників. 

1. Необхідність спеціального обладнання для 

підготовки біомаси для використання. 

2. Необхідність організації великих площ 

накопичення та зберігання біомаси. 

3. При спалюванні біомаси доцільно 

запровадити систему очищення димових 

газів. 

4. Необхідно застосовувати додаткові процеси 

при використанні біомаси. 

Джерело: опрацювання власне [207]. 
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Дослідженнями встановлено, що політична та економічна ситуація 

залишається дуже важкою і непередбачуваною не тільки для біоенергетичної 

галузі, а й для країни в цілому. 

Висока інфляція, високі відсоткові ставки за кредитами, зміни курсів 

обміну і воєнні дії на Сході України створюють бар’єри для галузі 

біоенергетики.  

Усунення проблем і загроз на основі проведеного SWOT-аналізу та 

глибокого дослідження на основі PEST-аналізу дозволяє удосконалити 

стратегії розвитку галузі біоенергетики, широко впроваджувати 

біоенергетичні технології у сільськогосподарських підприємствах, що в 

кінцевому результаті зміцнить енергетичну незалежність України (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Напрями вдосконалення механізмів державної підтримки розвитку 

біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах.* 

*Власна розробка автора. 

Недосконалість 
нормативно-правової 

бази галузі  

Мала частка 
біоенергетики в 

енергетичному балансі 

Напрями вдосконалення розвитку біоенергетики шляхом державної 

підтримки 

‒ гармонізація   

законодавства; 

‒ державні гарантії 

захисту інвестицій; 

‒ правова підтримка 

інвестицій 

Біоенергетика 

сільськогосподарських  

підприємств 

Існуюча ситуація на ринку біоенергетики 

Низька купівельна спроможність 
підприємств та несприятливий паритет 

цін на енергію та енергетичні засоби 

Правові 
Фінансово-
економічні 

Соціально-
організаційні Інформаційні 

‒ інвестиційна    
привабливість; 

‒ дотації на купівлю 
обладнання та  
лізинг; 

‒ застосування   
«зеленого» тарифу 

‒ інфраструктура  
сільських          
територій; 

‒ гармонізація  
земельних 
відносин; 

‒ ринок праці 

‒ пропагування 
біоенергетики; 

‒ просвітницькі 
заходи серед    
населення 
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В Україні перспективи успішного розвитку біоенергетики є можливими 

лише за умови розробки державного регулювання та фінансово-економічної 

підтримки, створення спеціальних державних програм з розвитку 

біоенергетики країни та сільськогосподарських підприємств зокрема. Лише 

тоді Україна буде менш енергозалежна від імпорту енергоресурсів та 

зміцнить свою економічну, енергетичну та політичну безпеку. 

Серед інструментів адресного стимулювання розвитку біоенергетики 

на рівні сільськогосподарських підприємств можна виділити такі: 

– дотування сільськогосподарських підприємств під час закупівлі 

технологічного обладнання конверсії біомаси, у тому числі застосування 

нульових митних ставок на технологічне обладнання, що завозиться з 

закордону; 

– надання пільгових умов кредитування сільськогосподарським 

підприємствам на закупівлю обладнання конверсії біомаси; 

– додатковий інструмент стимулювання генерації електричної енергії з 

відновлюваних джерел запровадженням екологічного множника (1,74 грн 

за 1 кВт год, вироблену з ВДЕ); 

– застосування екологічного показника щодо запобігання викидам СО2 в 

атмосферу за рахунок тепло- та електрогенерації з використанням засобів 

конверсії біомаси відповідно до Паризької угоди;  

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій, фінансування 

передпроектних робіт тощо; 

– розвиток законодавчої бази, яка би обмежувала експортну складову ринку 

біопалива з метою ширшого його використання на внутрішньому ринку; 

– доплати з місцевого бюджету за використання біомаси відходів продукції 

рослинництва і тваринництва на енергетичні потреби; 

– застосування знижувального коефіцієнта на екологічний податок при 

досягненні підприємством екологічних результатів від ведення 

господарської діяльності. 
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Отже, незважаючи на низку прийнятих важливих законів і програм 

розвитку біоенергетики, законодавча база все ще потребує суттєвого 

доопрацювання стосовно підтримки сільськогосподарських підприємств.  

Враховуючи потенціал сільськогоподарських підприємств у 

виробництві біомаси, доцільно розробити і прийняти відповідні програми, 

пакети законів та підзаконних актів щодо розвитку біоенергетики з метою 

стимулювання, підтримки й розвитку біоенергетичних технологій. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Для економічної оцінки застосування технології конверсії біомаси в 

енергетичних цілях обґрунтовано можливість та доцільність застосування 

універсального інструмента на основі ЕММ, оскільки модель у найбільш 

формалізований спосіб  відображає  суттєві зв’язки й закономірності процесу 

функціонування економічної системи в математичній формі. Враховуючи  

специфіку різних технологій конверсії біомаси для продукування різних 

видів енергії, виявлено, що найбільш доцільною є розробка ЕММ для 

кожного з досліджуваних підприємств та вибраних технологій біоконверсії. 

2. Для обґрунтування управлінських рішень щодо практичного 

використання біонерегетичних технологій у виробництві основним критерієм 

є аналіз їх ефективності порівнянно з існуючими практиками. Оскільки 

застосування новітніх технологій конверсії біомаси безпосередньо пов’язане 

з необхідністю інвестицій, їх економічна ефективність найбільш об’єктивно 

може бути оцінена методом визначення терміну окупності капіталовкладень. 

З метою отримання придатних для прийняття рішень результатів термін 

окупності капіталовкладень доцільно розраховувати з урахуванням динаміки 

цін на традиційні енергоносії, а також із застосуванням дисконтування 

грошових потоків. 
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3. На основі аналізу технологічних особливостей виробничих процесів 

у групі досліджуваних сільськогосподарських підприємств було розроблено 

ЕММ енергозабезпечення процесів виробництва молока з використанням 

технології метанового бродіння відходів – гною, з подальшим використанням 

отриманого біогазу у різних енергетичних установках для генерування 

теплової та електричної енергії, а також технологічного холоду. 

4. Функціональність розробленої моделі апробовано на основі  

реальних даних статистичної звітності та оцінки витрат енергоресурсів для 

потреб молочнотоварної ферми ПАФ «Білий Стік» Сокальського району 

Львівської області. Відповідно до запропонованих варіантів перспективної 

структури енергетичної системи досліджуваного підприємства було 

окреслено параметри енергозабезпечення виробничих потреб на основі 

біоенергетичного підходу з урахуванням  реальних вартісних показників 

енергетичного обладнання, яке вибране для запропонованих структур систем 

енергозабезпечення підприємства. З використанням програмного продукту 

«Microsoft Excel» та надбудови «Пошук рішення» здійснено розв’язок ЕММ 

та розрахунок терміну окупності капіталовкладень.  

 Зокрема, за звичайного підходу до розрахунку термін окупності 

капіталовкладень не перевищував чотири роки. У разі застосування 

стимулюючого механізму у вигляді екологічного показника, який відображає 

вартість відвернених збитків за рахунок виробництва електричної енергії від 

ВДЕ у розмірі 1,74 грн/кВт·год, термін окупності скоротився до неповних 

трьох років. 

5. На основі аналізу вітчизняних і закордонних джерел  

встановлено, що основними інструментами стимулювання розвитку 

біоенергетики в державі є  пільгове кредитування, «зелені» тарифи, 

компенсація затрат на придбання та інсталяцію обладнання, митна політика, 

лізинг, пільгове оподаткування, квоти на СО2, проте більшість із них є 

недоступними для сільськогосподарських підприємств. Така ситуація 
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викликана тим, що за «зеленим» тарифом можна реалізувати тільки 

надлишок виробленої енергії, а оскільки сільськогосподарські підприємства 

мають великі обсяги споживання, то  вигоди від реалізації є незначними. 

6.  Державна політика розвитку біоенергетики повинна ґрунтуватись на 

гармонізації законодавства України з європейською політикою 

енергоефективності і енергозбереження з урахуванням ресурсних 

можливостей і специфіки сільськогосподарського виробництва. Важливими 

напрямами державного регулювання розвитку біоенергетики в умовах 

євроінтеграційних процесів є налагодження міжнародного співробітництва з 

країнами Європейського Союзу у сфері розвитку біоенергетики, зокрема  

вивчення досвіду реалізації можливостей впровадження біоенергетичного 

забезпечення виробничих потреб у галузі сільського господарства. Це 

забезпечить  можливості для посилення  конкуренції на внутрішньому 

енергоринку, впровадження вищих технічних стандартів і правил 

регулювання, кращого інвестиційного клімату, а також розширення 

можливостей для участі в розробках передових глобальних технологій у 

сфері ВДЕ. 

 

 Публікації автора за розділом 3 [139; 159; 190; 207]. 
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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 отриманих 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 екологічна чистота. Перспективним у цьому плані є 

розвиток біоенергетики. Використання в енергетичних цілях біомаси 

зменшує негативний вплив виробничої діяльності на навколишнє 

середовище, сприяє економічному розвитку регіону, зберігає біологічне 

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 сільськогосподарського виробництва, як потенційне джерело 

енергії, здатне істотно покращити структуру енергетичного потенціалу галузі 

та забезпечити можливості для переорієнтації сільськогосподарських 

підприємств на більш доступні й менш вартісні 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 внесок у підвищення надійності 

та безпеки енергопостачання, а також покращення екології.  

Досліджено складові ефективності використання біомаси: економічну, 

екологічну, енергетичну, соціальну, технологічну, політичну. Розглянуто 

критерії відповідних видів ефективності. Встановлено, що більшість 
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критеріїв не має кількісної оцінки, а їх параметри можуть бути визначені 

опосередковано через якісні показники. Для обґрунтування раціональної 

технології конверсії сільськогосподарської біомаси здійснено їх оцінку з 

погляду забезпечення найвищого рівня ефективності перетворення.  

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

використана 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 часткового заміщення 

їхніх енергетичних потреб. Енергетичний потенціал рослинницької 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 тваринництва, 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 

сільськогосподарських підприємств та рівнем споживання ними палива, а 

також динаміки зростання вартості традиційних енергоресурсів показали 

необхідність розвитку галузі енергозабезпечення виробничих процесів у 

сільськогосподарському виробництві. Позитивна протягом останніх років 

динаміка зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 

підприємствах досліджуваного регіону свідчить про стабільність обсягів 

біоенергетичного ресурсу, який генерується в процесі виробничої діяльності. 

5. Обґрунтовано методику визначення енергетичного потенціалу 

сільськогосподарської біомаси, яка може використовуватись підприємствами 

для оцінки їх власного біоенергетичного ресурсу. Практичне застосування  

розробленої методики дало змогу провести укрупнений розрахунок 
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доступного енергетичного потенціалу біомаси сільськогосподарських 

підприємств Львівської області, обсяг якої в еквіваленті 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 

енергозабезпечення виробництва власних біоенергетичних ресурсів може 

значно знизити споживання 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 

процесів, запропоновано детерміновану економіко-математичну модель 

процесу конверсії біомаси відходів сільськогосподарського виробництва для 

енергозабезпечення гібридних систем енергопостачання 

сільськогосподарських підприємств, яка дає змогу оптимізувати параметри 

енергетичного обладнання за критерієм мінімізації приведених затрат у 

процесі генерації та використання біогазу для виробництва в 

когенераційному режимі теплової і електричної енергії та технологічного 

холоду. Економіко-математична модель була апробована на прикладі 
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молочно-товарної ферми ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської 

області, що дозволило деталізувати параметри системи енергозабезпечення 

виробничих потреб на основі біоенергетичного підходу.  

Досліджено, що врахування екологічного критерію ефективності 

дозволяє підвищити 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 розмірі 211,4 тис. грн, якщо здійснювати 

розрахунок без урахування екологічного ефекту, а з його врахуванням - 288,5 

тис. грн  - на третьому році експлуатації обладнання. 

8. Виокремлено чотири основні напрями вдосконалення розвитку 

біоенергетики (правові, фінансово-економічні, соціально-організаційні та 

інформаційні), спрямовані на посилення конкуренції на внутрішньому 

енергоринку, впровадження вищих 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 

енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств на основі 

повнішого використання ними енергетичного потенціалу біомаси, що 

утворюється в процесі виробництва сільськогосподарської продукції. 

Показано, що державна підтримка розвитку біоенергетики повинна 

базуватися на гармонізації законодавства України з європейською політикою 

енергоефективності й енергозбереження з урахуванням ресурсних 

можливостей і специфіки вітчизняного сільськогосподарського виробництва, 

ширшого розгортання міжнародного співробітництва. Сформульовано 

пропозиції щодо застосування у вітчизняному законодавстві низки 

стимулюючих механізмів, які стосуються тарифної політики на вироблену 

енергію з біомаси, формування податкових преференцій, пільгових умов на 

закупівлю обладнання тощо. 
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Додаток А 

Теплота згоряння біомаси 

Таблиця А.1 

Врожайність та нижча теплота згоряння біомаси енергетичних 

культур*  

Енергетична 

культура 

Врожайність, 

т сухої маси/га на рік 

Нижча теплота згоряння 

сухої маси МДж/кг 

Тополя 9,5 18,5 

Верба 9,5 18,5 

Вільха 7 20 

Акація 11 17 

Міскантус 12 17 

Середня 9,8 18,2 
*Узагальнено автором на основі [14]. 

 

Таблиця А.2 

Теплота згоряння соломи сільськогосподарських культур* з 

вологістю на час збирання врожаю 

Сільськогосподарська культура 
Нижча теплота згоряння P

HQ , МДж/кг 

[45; 46] 

1. Солома пшениці 17,2 

2. Інші зернові: 

2.1. Солома жита 

2.2. Солома яменю 

2.3. Солома вівса 

2.4. Солома проса 

 

15,5 

15,9 

16,1 

12,6 

3. Стебла кукурудзи на зерно 13,7 

4. Технічні: 

4.1. Солома сої 

4.2. Стебла соняшнику 

 

15,9 

13,7 

5. Круп’яні 

5.1. Солома гречки 

5.2. Солома рису 

 

12,6 

12,6 

6. Зернобобові (горох) 

6.1. Солома гороху 

 

12,6 
*Нижча робоча теплота згоряння соломи всіх перелічених сільськогосподарських 

культур приймається однаковою і рівною 15 МДж/кг. 
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Додаток Б 

Можливості використання соломи як енергетичного ресурсу в розрізі адміністративних районів Львівської 

області у 2016 р.* 

Район 

Валовий 

збір 

зерна, т 

Загальна 

кількість 

соломи, т 

Енергетич

-на 

цінність, 

ГДж 

Енергетич

-на 

цінність 

пелетів, 

ГДж 

Енергетич

-на 

цінність 

брикетів, 

ГДж 

Обсяг 

заміщення 

природного 

газу 

(солома), м
3
 

Обсяг 

заміщення 

природного 

газу 

(пелети), м
3
 

Обсяг 

заміщення 

природного 

газу  

(брикети), 

м
3
 

Обсяг 

заміщенн

я 

умовного 

палива 

(солома) 

тис. т у. п. 

Обсяг 

заміщення 

умовного 

палива 

(пелети), 

тис. т у. п. 

Обсяг 

заміщення 

умовного 

палива 

(брикети), 

тис. т у. п. 

Бродівський 72 243 21673 307755 368439 390112 8644808 10349419 10958208 10,50 12,57 13,31 

Буський 53 496 16049 227893 272830 288878 6401488 7663753 8114562 7,78 9,31 9,86 

Городоцький 41 216 12365 175580 210202 222566 4932027 5904539 6251865 5,99 7,17 7,59 

Дрогобицький 17 401 5220 74128 88745 93965 2082254 2492840 2639478 2,53 3,03 3,21 

Жидачівський 75 354 22606 321008 384305 406912 9017080 10795096 11430101 10,95 13,11 13,88 

Жовківський 150 570 45171 641428 767907 813078 18017646 21570421 22839270 21,89 26,20 27,74 

Золочівський 59 292 17788 252584 302389 320177 7095054 8494079 8993730 8,62 10,32 10,92 

Кам’янка-Бузький 29 118 8735 124043 148502 157237 3484345 4171399 4416775 4,23 5,07 5,36 

Миколаївський 32 015 9605 136384 163277 172881 3831008 4586419 4856208 4,65 5,57 5,90 

Мостиський 23 448 7034 99888 119585 126619 2805856 3359124 3556719 3,41 4,08 4,32 

Перемишлянський 33 372 10012 142165 170197 180209 3993391 4780820 5062045 4,85 5,81 6,15 

Пустомитівський 39 023 11707 166238 199017 210724 4669606 5590374 5919219 5,67 6,79 7,19 

Радехівський 90 104 27031 383843 459530 486562 10782108 12908157 13667461 13,10 15,68 16,60 

Самбірський 67 431 20229 287256 343898 364127 8068990 9660059 10228298 9,80 11,73 12,42 

Сколівський 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Сокальський 132 411 39723 564071 675296 715019 15844687 18968992 20084815 19,25 23,04 24,40 

Старосамбірський 6 908 2072 29428 35231 37303 826631 989629 1047843 1,00 1,20 1,27 

Стрийський 39 740 11922 169292 202674 214596 4755404 5693090 6027978 5,78 6,92 7,32 

Турківський 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Яворівський 8 978 2693 38246 45788 48481 1074334 1286174 1361831 1,30 1,56 1,65 

Львівська область 972120 291636 4141231 4957812 5249448 116326719 139264382 147456404 141,30 169,16 179,11 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області [42; 147]. 
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Додаток В 

Вплив виду вхідної сировини на вихід біогазу* 

Вид сировини Вихід газу (м
3
/т сировини

 
) 

Гній ВРХ 60 

Гній свиней 65 

Пташиний послід 130 

Силос, бадилля буряків 400 

Дробина пивна 180 

Гліцерин 500 

Спиртна барда 70 

Буряковий жом 70 

Жир 1300 

Свіжа трава 500 

Меляса 430 
*За даними [13, с. 205]. 
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Додаток Д 

Вихід біогазу галузі тваринництва в розрізі районів Львівської області, 2016 р.* 

Район 
Поголів’я 

ВРХ, гол 

Вихід гною 

ВРХ, тис. т 

Вихід 

біогазу, 

тис. м³ 

Поголів’я 

свиней, гол. 

Вихід 

гною, тис. т 

Вихід 

біогазу, 

тис. м³ 

Птиця всіх 

видів,тис. 

гол. 

Вихід 

посліду, 

тис. т 

Вихід 

біогазу, 

тис. м³ 

Бродівський 3408 37,6 1128,9 0 0 0,0 3,7 0,3 27,0 

Буський 464 5,1 153,7 24254 53,1 2655,8 0 0 0,0 

Городоцький 505 5,6 167,3 4935 10,8 540,4 47,8 3,5 348,9 

Дрогобицький 1320 14,6 437,2 17911 39,2 1961,3 185,4 13,5 1353,4 

Жидачівський 3280 36,2 1086,5 10480 23,0 1147,6 317,9 23,2 2320,7 

Жовківський 1190 13,1 394,2 9753 21,4 1068,0 60,5 4,4 441,7 

Золочівський 165 1,8 54,7 11576 25,3 1267,6 0 0 0,0 

Кам'янка-Бузький 260 2,9 86,1 9620 21,1 1053,4 75,4 5,5 550,4 

Миколаївський 280 3,1 92,7 1395 3,1 152,8 190,2 13,9 1388,5 

Мостиський 441 4,9 146,1 369 0,8 40,4 17,1 1,3 124,8 

Перемишлянський 40 0,4 13,2 3072 6,7 336,4 79,0 5,8 576,7 

Пустомитівський 1472 16,3 487,6 340 0,7 37,2 434,7 31,7 3173,3 

Радехівський 947 10,5 313,7 543 1,2 59,5 0 0 0,0 

Самбірський 1786 19,7 591,6 19116 41,9 2093,2 420,5 30,7 3069,7 

Сколівський 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Сокальський 2742 30,3 908,3 15527 34,0 1700,2 17,2 1,3 125,6 

Старосамбірський 337 3,7 111,6 864 1,9 94,6 0 0 0,0 

Стрийський 377 4,2 124,9 82745 181,2 9060,6 297,4 21,7 2171,0 

Турківський 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Яворівський 292 3,2 96,7 1475 3,2 161,5 244,5 17,8 1784,9 

В області 19306 213,2 6394,9 213975 468,6 23430,3 2391,3 174,6 17456,5 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області [42; 147]. 
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Додаток Е 

Склад біогазу* 

Газ Хімічна формула Об'ємна частка 

 Метан CH4 40 - 70% 

 Вуглекислий газ CO2 30 - 60% 

 Інші гази   

Водень H2 1 - 5% 

Сірководень Н2S 0 - 1% 

*Джерело: складено за даними [153]. 
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Додаток Ж 

Теплотворна здатність різних видів палива  

Вид палива Теплотворна здатність, МДж/кг 

Природний газ
 

35-38* 

Кам’яне вугілля 15-25 

Паливо для двигунів 42,5 

Мазут 42 

Гілки плодових дерев 10,5 

Виноградна лоза 14,2 

Деревна щепа та тирса  10,5-21,0 

Брикети з деревини 16,8-21,0 

Гранули з деревини 17,5-19,5 

Солома 10,5-12,5 

Солома в тюках 14,2 

Гранули з соломи 16,5-18,8 

Брикети з  соломи 15,4-21,0 

Брикети з полови 16,7 

Стебла соняшнику 12,5 

Брикети лузги соняшнику 21,0-21,8 

Гранули з лузги соняшнику 18,5-20,0 

Стебла кукурудзи 12,5 

Брикети з качанів 18,0 
* Теплотворна здатність природного газу, як і інших газоподібних палив, подається 

у [МДж/м
3
].  
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Додаток З 

Результати розв’язку оптимізаційної задачі для ПАФ «Білий Стік» 

 

Рис. З.1 Робоче вікно результатів розв’язку задачі ПАФ «Білий Стік» 

 

Рис. З. 2 Робоче вікно звіту про стійкість ПАФ «Білий Стік» 
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 Рис. З. 3 Робоче вікно звіту про границі ПАФ «Білий Стік» 
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