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У дисертаційній роботі представлено результати дослідження 

можливих шляхів вирішення проблеми забезпечення еколого-економічної 

ефективності виробництва та використання біогазу як продукту утилізації 

відходів агропромислового комплексу.  

Оцінено можливості формування потенціалу виробництва і 

використання біогазу в аграрній сфері економіки та відповідної сировинної 

бази, а також визначено критерії еколого-економічної ефективності 

одержання біогазу з відходів різних галузей агропромислового комплексу. 

Представлено результати дослідження кількісних характеристик динаміки 

поширення біогазових установок у Європі та в Україні і можливостей 

виробництва та реалізації біометану в Україні. Встановлено, що наявність 

великих потужностей підземних сховищ природного газу в Україні дає змогу 

продавати газ державі чи приватним підприємствам з можливістю його 

накопичення. Це актуально, якщо споживаннягазу (в літній період) 

скорочується і створені потужності біогазових установок будуть 

перевищувати можливості споживання. Тоді високорозвинута мережа 

газотранспортної системи забезпечить оптимальні умови для передачі 

біометану від біогазової установки до споживача. Доведений до необхідних 

параметрів якості біометан дає змогу значною мірою замістити природний 

газ. Наведено орієнтовні показники вартості актуальних методів очищення 

біогазу та собівартості одержуваного при цьому біометану. 
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Обґрунтовано можливості використання малих біогазових установок у 

приватних домогосподарствах. Розраховано термін окупності для малої 

біогазової установки на прикладі проєкту HomeBiogas. Описано процес 

споживання людиною товарів та енергії з використанням біогазової 

установки та без неї. Встановлено умови її ефективного використання, 

виявлено і систематизовано проблеми, які можуть виникнути, та можливі їх 

вирішення для ефективного функціонування малої біогазової установки. 

Розглянуто стан експортно-імпортного паритету паливних ресурсів та 

добрив в Україні. Встановлено, що Україна є енергетично залежна країна, яка 

імпортує значну кількість комплексних добрив, що можуть бути вироблені на 

основі переробки органічних відходів у біогаз. Це обумовлює наявність 

значного потенціалу до імпортозаміщення та росту валового внутрішнього 

продукту як за рахунок використання біогазу, виробленого з відходів 

агропромислового комплексу, так і сировини для виготовлення добрив, 

отриманої в результаті такого виробництва. Визначено, що в структурі 

чистого імпорту паливно-енергетичних ресурсів та добрив в Україну за 2019 

рік в обсязі $12,9837 млрд за енергоносії та добрива заплачено відповідно 

$11,7860 млрд та $1,1977 млрд, які можна заміщувати власними ресурсами, а 

зекономлені кошти інвестувати в економіку України.  

Представлено результати дослідження можливості вирощування 

енергетичних культур для проведення процесу рекультивації на радіаційно 

забруднених та пошкоджених територіях. Встановлено, що з допомогою 

біогазової установки можна переробляти продукти, отримані на радіаційно 

забруднених територіях, вносити отримані добрива та зменшити коефіцієнт 

переходу радіонуклідів у рослину. Це дасть змогу позбавитися проблеми 

втраченої вигоди і сприяти поверненню забруднених територій у 

господарську діяльність, у процесі якої здійснюватиметься й рекультиваційна 

активність, що є вигідною як для інвесторів, так і для держави. 

Проаналізовано оптимальні можливості утилізації синьо-зелених водоростей 
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з Дніпровського каскаду з точкою забору біля греблі Кременчуцької ГЕС та 

за допомогою біогазової установки. 

Наведено результати основних показників ефективності використання  

біогазової установки для утилізації відходів галузі птахівництва у ПрАТ 

«Оріль-Лідер» з урахуванням динаміки зміни тарифів на електроенергію, 

природний газ, вартість рідких та твердих біодобрив, екологічного ефекту, а 

також дисконтування грошових потоків. Визначено еколого-економічний 

ефект від використання біогазової установки за проєктними розрахунками та 

фактичними даними. Порівняно доходи від реалізації електроенергії за 

«зеленим» тарифом та від використання біометану (при прирівнюванні з 

ціною природного газу). Знайдено можливості для підвищення еколого-

економічної ефективності діяльності біогазової установки ПрАТ «Оріль-

Лідер» при додатковій утилізації синьо-зелених водоростей. Обґрунтовано 

важелі регулювання ціноутворення при використанні доходів від діяльності 

біогазової установки для підтримання ефективних обсягів виробництва в 

періоди максимального зниження обсягів реалізації.  

Запропоновано створення ринку для реалізації органічних відходів, які 

б стимулювали розвиток виробництва біогазу та зменшували забруднення 

навколишнього середовища цими відходами. Це стимулюватиме підвищення 

еколого-економічної ефективності функціонування біогазового комплексу, 

створюватиме умови для оптимального типу утилізації органічних відходів 

підприємств харчової промисловості та готельно-ресторанного комплексу. 

Цьому сприятиме встановлення нових біогазових установок на всій території 

країни, які створюватимуть оптимальніші умови для запровадження і 

розвитку відповідної логістики та підвищення рентабельності утилізації 

органічних відходів зазначених галузей. Як приклад наведено можливості 

оптимізації роботи майбутнього біогазового комплексу, який планується 

реалізувати на потужностях Львівводоканалу. 

Обґрунтовано кроки зі створення системи державної підтримки 

виробництва та використання біогазу, одержаного внаслідок утилізації 
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відходів галузей агропромислового комплексу, які передбачають 

удосконалення нормативно-правової бази, що повинна забезпечити: 

адекватне регулювання, а також дотримання прав і обов’язків стейкхолдерів 

усього ланцюга процесу утилізації відходів та одержання і використання 

біогазу; створення умов для гарантування захисту інвестицій; гармонізацію 

стандартів біогазу з встановленими у ЄС; розвиток ринку збуту біопалива в 

Україні; збалансування штрафів та податків і надання їм проактивного 

характеру.  

Встановлено, що в середньому термін окупності проєктів з утилізації 

органічних відходів складає 4-7 років. Тому варто зменшити податкове 

навантаження на діяльність біогазової установки у перші 5 років її роботи. Це 

можна реалізувати у вигляді часткових чи повних податкових канікулів (що 

має залежати від потужності об’єкта). Ефективним буде залучення 

закордонних фондів для формування під керівництвом держави програми 

грантів і стартових кредитів з 0% для запуску та налагодження роботи 

біогазових установок. При цьому дані кошти повинні виділятись з 

обов’язковою «групою підтримки» (менеджером з розвитку зеленої 

енергетики, експертом з будівництва та запуску біогазової установки, 

аналітиком), яка повинна забезпечувати прогалину в знаннях щодо 

проєктування, методах розрахунків, запуску та діяльності біогазової 

установки, а також мати налагоджені контакти з виробниками обладнання і 

представниками наукового супроводу. Такий симбіоз буде надавати поетапну 

підтримку та зможе відчутно покращити стан розвитку виробництва біогазу у 

процесі утилізації відходів агропромислового комплексу.  

Запропоновано впровадження мінімальних обов’язкових квот на 

споживання біогазу (або інших форм енергії з нього) у вигляді біометану для 

споживання населенням та промисловістю, а також палива для 

автотранспорту (автогаз), заміщуючи частку природного газу біогазом та 

підвищуючи загальну частку відновних джерел енергії. Також потрібно 

заохочувати використання біодобрив для застосування у агропромислових 
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підприємствах, тим самим заміщуючи мінеральні добрива, які є менш 

ефективні та левову частку яких імпортуємо. Підтверджено, що проєкти 

запуску біогазових установок є корисними для суспільства у плані 

запобігання забрудненню навколишнього середовища та зменшення 

негативного впливу на здоров’я населення. Це вимагає поінформування 

суспільства про ефекти, які створює діяльність біогазових установок, бо 

через низьку обізнаність громади недостатньо сприяють забезпеченню 

підтримки реалізації суспільно корисних проєктів з утилізації відходів 

агропромислового комплексу шляхом їх утилізації та виробництва і 

використання біогазу. 

  Ключові слова: еколого-економічна ефективність, біогаз, біодобрива, 

утилізація, органічні відходи, біогазова установка, агропромисловий 

комплекс. 
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