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Постановка проблеми. Вичерпання запасів викопних видів 

палива, зростання цін на енергоносії, глобальна екологічна криза 

зумовлюють необхідність пошуку інноваційних джерел енергії, які не 

завдають шкоди довкіллю і мають значний економічний ефект. 

Привабливою альтернативою з точки зору виробітку енергії є 

виробництво біогазу. Крім того, біогазові установки виконують роль 

очисних споруд, що знижують хімічне і бактеріальне забруднення 

ґрунту, води, повітря та переробляють органічні відходи у нейтральні 

мінералізовані продукти.  

Основні матеріали дослідження. Будівництво біогазових 

установок – це крок до циркулярної економіки, тобто економіки 

замкненого циклу, яка спрямована на впровадження відновлюваних 

джерел енергії, скорочення викидів парникових газів тощо. Біогазові 

установки можуть бути складовою частиною когенераційних 

енергетичних комплексів, які можуть виступати у якості маневрових та 

резервних енергетичних систем, що особливо актуально в умовах 

теперішньої енергетичної кризи. 

В Україні постійно зростає кількість біогазових установок та їх 

потужність. Так, у 2020 р. встановлено 53 установки потужністю 103,4 

МВт, а сумарне виробництво біогазу – 230 млн кубометрів. Із введених 

у 2020 р. біогазових станцій 28 виробляють біогаз з 

сільськогосподарської сировини. 

Встановлення біогазових потужностей стало більш привабливим 

для інвесторів, а сільські громади отримали додаткові можливості для 

вирішення проблем із відходами. Нині в Україні сільськогосподарські 

біогазові установки є доступними лише агрохолдингам, що 

зумовлюється їх високою вартістю. Тим не менше, досвід встановлення 

біогазових установок малої потужності вже є: установка компанії 

«Деміс-Агро» на 100 кВт; установка заводу «Зелений гай» на 125 кВт; 

установка компанії Ecodevelop на 333 кВт тощо [1]. 

Біогазові установки малої потужності доцільно встановлювати у 

дрібних фермерських господарствах та індивідуальних господарствах, 

оскільки вони вирішують екологічні проблеми з нагромадження 



органічних відходів, особливо це стосується утилізації гною. Крім того, 

вони можуть бути корисними для виробництва тепла та електроенергії 

на власні потреби. 

Певним обмеженням у інтенсивному розвитку біогазового сектору є 

те, що установки потужністю 100-300 кВт мають великий (6-8 років) 

термін окупності, а доступних кредитів для фермерських господарств в 

Україні поки що не існує. Тому, для втілення біогазових проектів у 

малому і середньому бізнесі, необхідно створити доступні кредити 

шляхом залучення міжнародних та вітчизняних фінансових установ. 

Варто звернути увагу на досвід країн Європейського Союзу (ЄС), 

де понад 50% фермерських господарств мають встановлені біогазові 

установки різної потужності, завдяки програмам державної підтримки. 

Так, за даними Європейської біогазової асоціації, у Німеччині кількість 

діючих сільськогосподарських біогазових установок складає понад 10 

тис. одиниць, де більшість з них – це установки з встановленою 

потужністю від 50 до 100 кВт [2].  

Нами було проведено аналіз ефективності застосування 

біогазових технологій для невеликих сільськогосподарських 

підприємств. Розроблена модель енергозабезпечення підприємства з 

виробництва молока з використанням конверсії біомаси. 

 Систему обмежень подано в наступному вигляді: 

- за тепловою енергією: 

Х1 · q1.1 + Х2 · q1.2+ Х3 · q1.3 ≥ Q1 

- за електричною енергією: 

Х2 · q3.2 + Х3 · q3.3 ≥ Q3 

- за енергією технологічного холоду:  

Х4 · q2.4 ≥ Q2 

Цільову функцію подано у такому вигляді: 

С1·g1·Х1+С2·g2·Х2+С3·g3·Х3+С4·g4·Х4 → min, 

Вартість біогазової установки визначалась розрахунково з 

використанням кореляційного рівняння, на основі його ринкової 

вартості. Термін окупності капіталовкладень на енергетичне 

обладнання визначався з урахуванням зростання тарифів на 

електроенергію, 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 %. 

Динаміку окупності за різних варіантів врахування ефекту від 

екологічної складової ілюструє графік (рис. 1).  



 
 Рис. 1. Термін окупності за різних варіантів врахування 

екологічної складової 

 

Результати та висновки. Проведені розрахунки показали 

економічну доцільність використання біогазових установок. Реалізація 

проекту дозволить отримати економічний, екологічний та соціальний 

ефекти та відбуватиметься з урахуванням конкретних соціально-

економічних умов та вимог суспільства до енергетичної сфери і дасть 

змогу формувати перспективу свого розвитку з огляду на енергетичну 

політику держави. 
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