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ПРІОРИТЕТНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕКО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК 

 

Україна потребує формування гнучкої системи економічної і енергетичної 

безпеки, де головною складовою постає здатність використовувати у сучасних 

стратегічних розробках набутий економічний потенціал біоенергетики. Цей 

процес є неминучим і чим раніше він розпочнеться, тим дешевше буде для 

економіки отримати стійку енергетичну систему, яка мінімізує глобальні зміни 

клімату та катастрофи на атомних електростанціях [1]. При цьому основними 

детермінантами успіху в умовах глобального поступу стає структурна 

перебудова зовнішньоекономічного потенціалу зі стратегічною орієнтацією на 

експорт конкурентоспроможної агропродовольчої продукції [2], яка в сучасних 

умовах є основною сировиною для внутрішнього виробництва біопалив. 

Отримані комплексні теоретико-практичні дослідження вказують на 

економіко-енергетичну та екологічну доцільність запровадження технологій 

виробництва біогазу, що вирішують проблеми забезпечення електричною й 

тепловою енергією на виробництві та в побуті; стимулюють охорону довкілля 

при реалізації проектів відповідно до Кіотського протоколу; дозволяють 
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отримувати високоякісні органічні добрива й підвищувати на їх основі 

урожайність сільськогосподарських культур на 15–30 %, зберігаючи та 

відновлюючи родючість ґрунтів [3, 4]. 

Встановлено, що біогумус, який утворюється під час метанової 

ферментації біомаси, в 15–20 разів ефективніший за інші органічні добрива та 

має тривалу післядію при удобренні ґрунтів. Його внесення підвищує кількісні 

показники врожайності та забезпечує отримання біологічно повноцінної і 

екологічно чистої продукції сільськогосподарських культур, які протягом 

вегетації також мають підвищену резистентність до патогенів. Виробництво 

біогазу у вирішенні агротехнічних проблем полягає у зменшенні на полях 

гниючих післяжнивних органічних решток, шкідливої мікрофлори 

(хвороботворних мікроорганізмів, токсинів, гельмінтів), насіння бур’янів. 

Специфічна мікрофлора та ферменти біогумусу здатні регенерувати «мертві 

ґрунти» до рівня потенційної родючості. Для відновлення ґрунтів потрібно раз 

у чотири роки вносити біогумус у нормі 3–5 т/га (здебільшого під час 

основного обробітку ґрунту або передпосівної культивації) [4, 5]. 

Однак, виробництво біогазу в Україні перебуває на стадії становлення. 

Причинами того, що виробництво біогазу в аграрних підприємствах України не 

отримало достатнього розвитку, є: 1) відсутність чіткої державної політики 

щодо розвитку біоенергетики; 2) недостатність обсягів бюджетної підтримки 

виробництва альтернативних видів палива; 3) висока вартість банківського 

кредитування й дефіцит власних інвестиційних ресурсів для спорудження 

біогазових установок; 4) уповільнення процесів інтеграції аграрних 

підприємств; 5) слабка мотивація до застосування біогазових технологій і 

недостатня поінформованість суб’єктів господарювання в аграрній сфері про 

перспективи та переваги виробництва й використання біогазу. Для активізації 

процесів виробництва біогазу в аграрних підприємствах України доцільно 

розробити державну програму сприяння впровадженню біогазових установок, 

на законодавчому рівні затвердити систему пільг, дотацій, гарантій для 

інвесторів, створити нормативну базу для проектування та будівництва 

біогазових установок, передбачити виділення бюджетних коштів на створення 
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демонстраційних установок з виробництва біогазу тощо [6, 7]. Цілком 

зрозумілим є те, що виробництво біогазу не орієнтоване на задоволення 

загальнодержавного попиту на енергетичні ресурси, проте воно дає змогу вийти 

на вищий рівень енергетичного самозабезпечення окремим регіонам, 

сільськогосподарським підприємствам та індивідуальним господарствам, 

суттєво зменшивши споживання ними газу природного й електричної енергії. 

Таким чином, пріоритетним напрямом розвиту біопаливної галузі має бути 

виробництво біогазу, що стане одним із можливих шляхів доповнення та 

часткової заміни викопних палив. Головним аргументом на користь 

виробництва біогазу є необхідність вирішення сучасних екологічних проблем, 

що пов’язані з нейтралізацією різних видів відходів і зниженням 

неконтрольованих викидів метану в атмосферу, як одного із головних 

парникових газів. При цьому основною тенденцією у забезпеченні екологічно 

безпечної переробки відходів є розвиток комплексних технологій утилізації 

рослинницької і тваринницької біомаси за рахунок метанового зброджування. 

Розгортання будівництва індивідуальних біогазових установок має стати одним 

із пріоритетних векторів розвитку державної енергетичної та екологічної 

політики щодо формування еко-інноваційного  виробництва в АПК. 
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