










ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ВИРОБНИЦТВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ОРІЄНТИР РОЗВИТКУ АПК: 

ЕКОЛОГІЧНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР 

 

На сьогоднішній день відходи агропромислового комплексу не завжди 

знаходять застосування, хоч і є цінною сировиною. Вони здебільшого органічного 

походження і підлягають переробці. Їх можна використовувати як сировину для 

промисловості, виробництва кормів, а головне – для виробництва біогазу, що 

дасть змогу зменшити енергетичну залежність підприємств АПК та нашої 

держави загалом. Проблемою як аграрного сектору України, так і економіки 

загалом є дефіцит первинних джерел енергії, який повинен активно покриватися 

за рахунок відновлюваних джерел. Національним планом дій з відновлюваної 

енергетики до 2020 року в нашій державі встановлено загальну мету, згідно якої 

внесок відновлюваних джерел енергії до валового кінцевого енергоспоживання 

має досягти 11 % у відповідності до зобов’язань України як члена Енергетичного 

співтовариства. Відтак питання управління сільськогосподарськими відходами з 

метою їх використання для виробництва біопалива є актуальними та відповідають 

вимогам часу. 

 .Енергозбереження з кожним роком стає все більш актуальною проблемою. 

Обмеженість енергетичних ресурсів, висока вартість енергії, негативний вплив на 

навколишнє середовище, пов'язані з її виробництвом, всі ці фактори мимоволі 

наводять на думку, що розумніше знижувати споживання енергії, ніж постійно 

збільшувати її виробництво, а значить, і кількість проблем. Раніше наша країна 

приділяла недостатню увагу питанню енергозбереження, альтернативних джерел 

енергії, зараз дана проблема є однією з ключових. Тому що комплексне вирішення 

проблеми енергозбереження – один із найбільш вірогідних для України шляхів 

успішного подолання економічної та енергетичної криз, це дасть змогу вийти на 

один щабель з високо розвинутими країнами світу [1, с. 56]. 

Біоенергетика є однією з найперспектив- ніших складових відновлювальної 

енергетики України. Вона заснована на використанні енер- гії біомаси – 

вуглецевомістких органічних ре- човин рослинного та тваринного походження. 

Біомаса, на відміну від інших відновлюваних джерел енергії, є універсальним 

джерелом енергії, яке може використовуватися як для ви- робництва електричної 

та теплової енергії, так і для отримання біопалива на транспортні потреби  [3, с. 

27]. 

Відходи сільського господарства здебільшого є органічними. За кордоном 

органічні відходи використовуються для компостингу, отримання метану як 

альтернативного джерела палива. В Україні, незважаючи на те, що діють закони 

щодо альтернативних джерел енергії, у сільському господарстві вони практично 

не застосовуються.  



Друга важлива проблема відходів сільського господарства – їх 

небезпечність для довкілля. У чинному законодавстві України під відходами 

розуміють будь- які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі 

людської діяльності, що частково або повністю втратили свої споживчі 

властивості, не мають подальшого використання за місцем утворення чи 

виявлення і від яких власник має намір або повинен позбутися шляхом утилізації 

чи видалення. Однак такий підхід має певні недоліки, а саме – не враховується 

економічний та екологічний змісти, що полягають у тому, що відходи є, з одного 

боку, ресурсом для подальшого використання, а з іншого – небезпечним 

забруднюючим фактором. 

Враховуючи спеціалізацію сільського господарства України, до основних 

відходів рослинництва відноситься солома, що утворюється після переробки 

пшениці, стебла кукурудзи та соняшника, рештки плодів та овочів тощо. До 

відходів тваринництва відноситься гній великої рогатої худоби, свиней, овець (за 

умови непридатності його до використання як органічне добриво) та птиці тощо. 

Однак не увесь гній можна вважати відходами, оскільки якщо він правильно 

підготовлений, то є цінним дефіцитним органічним добривом замість мінеральних 

добрив, використання яких суттєво забруднює землю хімічними елементами. 

Тому виникає питання, який гній можна вважати цінною сировиною для 

сільського господарства, а який – відходами, з яким необхідно поводитися 

обережно, не забруднюючи навколишнє середовище [2, с. 89].  

Енергетичним продуктом, що утворюється при переробці органічних 

відходів сільського господарства методом анаеробного зброджування є біогаз. 

Біогазовий сектор ЄС дуже різнонаправлений, залежно від національних 

пріоритетів, фінансових стимулів та відповідних видів сировини [8]. У 

європейській практиці просторовий аспект використання відходів тваринництва 

для виробництва біогазу виражається у 2-х стратегіях розвитку: німецькій та 

датській. Перша з них характеризується використанням відходів тваринництва в 

місцях їх утворення або накопичення (для потреб тих самих господарств, в яких 

ці відходи буди утворені), друга – створенням централізованих біоенергетичних 

установок, які споживають відходи одразу кількох фермерських господарств. 

Німецька модель характеризується великими питомими капіталовкладеннями, 

внаслідок чого є ефективною лише у випадку стимулювання розвитку 

біоенергетики з боку держави, що характерне для Німеччини (та Австрії), або за 

сприятливих кліматичних умов, коли не виникає потреба у метантенках складної 

конструкції (Італія). Датська модель характеризується трьома принциповими 

перевагами порівняно з німецькою: зменшення питомих капіталовкладень завдяки 

збільшенню одиничної потужності установки; можливість когенерації 

(вироблення як теплової, так і електричної енергії одночасно); можливість 

коферментації (ефекту значного збільшення питомого виходу біогазу внаслідок 

одночасного використання кількох видів біоресурсів у метантенку). 



 Затосування біогазових технологій не тільки забезпечує економію 

традиційних викопних палив, але і сприяє вирішенню екологічних задач, що 

пов’язані з очищенням та знешкодженням промислових, міських, 

сільськогосподарських відходів, у чому й полягає їх висока рентабельність і 

конкурентоспроможність. 

Таким чином, в Україні існує необхідність підвищення ефективності 

управління відходами сільськогосподарських підприємств у відповідності до 

загальноєвропейських і світових тенденції. Перспективним напрямом є 

використання сільськогосподарських відходів на енергетичні цілі – виробництво 

біопалива. Отримання біогазу з сільськогосподарських відходів дає можливість 

частково вирішити низку проблем, що стоять перед АПК країни: економічну – 

збільшення конкурентоздатності аграрної продукції завдяки зменшенню витрат на 

енергоносії при її виробництві; енергетичну – власне виробництво палива, 

забезпечення енергетичної незалежності аграрних підприємств; агрохімічну – 

отримання екологічно чистих добрив; екологічну – утилізація органічних 

відходів, які завдають шкоди навколишньому середовищу; фінансову – зниження 

витрат на утилізацію органічних відходів і придбання традиційних енергоносіїв, 

соціальну – створення нових робочих місць. 
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