
~92~  Збірник статей конференції 

Житомир – 2016 

УДК 620.95 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕСУРСІВ У 

АГРОЕКОСИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В. В. Кухарець, к.е.н. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Вступ. Вирішення завдань 

пов’язаних із продовольчою, 

енергетичною та екологічної проблемами 

в аграрному виробництві неможливе без 

ефективного збалансування потреб у 

виробництві продукції для задоволення 

харчових, сировинних, енергетичних 

потреб суспільства та можливостей 

агроекосистеми. Оцінку ефективності або 

можливостей агроекосистеми можливо 

дати за рівнем її енергетичної 

автономності. 

Для забезпечення необхідного рівня 

автономності агроекосистеми необхідно 

формалізувати взаємозв’язки між 

витратами енергії, збереженням та 

надходженням енергії з мікро- та макро 

рівнів агроекосистеми, а також ззовні, 

якщо вважати систему відкритою. 

Значний вплив на міцність таких 

взаємозв’язків мають параметри машин і 

обладнання, які функціонують в умовах 

агроекосистеми. 

Вагомий вплив на автономність 

агроекосистеми може здійснювати також 

використання органічної сировини 

сільськогосподарського походження в 

якості біопалив.  

Аналіз попередніх досліджень. При 

функціонуванні виробництва біопалива в 

умовах аграрного підприємства 

доречними є питання про те яку кількість 

органічної сировини можна використати 

як біопаливо, та як правильно її 

використати. Тобто йде мова про пряме 

використання органічної сировини, чи про 

конверсію такої сировини – у тверде, 

рідке чи газоподібне біопаливо [1, 4]. 

Очевидно, що сучасне аграрне 

підприємства повинно мати чотири 

основних напрямки виробництва: 

рослинництво, тваринництво, переробка 

продукції рослинництва і тваринництва та 

виробництво біопалива [2, 3, 6]. Проте, 

виробництво та використання біопалива в 

сільському господарстві потребує чіткого 

узгодження потенціалу органічної 

сировини, матеріально-технічної бази 

виробництва та потреб суміжних галузей.  

Мета досліджень. Розробити 

алгоритми регулювання використання 

органічних ресурсів аграрного 

виробництва в якості біопалива. 

Результати досліджень. Оцінка 

впливу на енергетичну автономність 

агроекоситеми може бути здійснена, як 

порівняльна оцінка сукупного еколого-

економічного ефекту. Виходячи із 

еколого-економічного ефекту можна 

оцінити потенціал доступної органічної 

сировини та обрати раціональні шляхи її 

конверсії у біопаливо. Створення 

алгоритму виробництва і використання 

біопалива передбачає розробку програми 

прийняття рішень, яка побудована на 

послідовності певних дій з метою 

отримання бажаного результату. 

Алгоритм управлінських дій щодо 

регулювання як процесів конверсії 

рослинної біомаси 

сільськогосподарського походження, так і 

можливої кількості органічної сировини 

для конверсії в енергоресурс можна 

представити у вигляді двох підсистем. 

Перша з яких спрямована на формування 

рішень стосовно кількості рослинної 

біомаси сільськогосподарського 

походження, яку в подальшому буде 

використано в процесі конверсії. Друга – 

це формування рішень стосовно способів 

конверсії органічної сировини. Першу 

підсистему умовно назвемо «потенціал 

органічної сировини», а другу – «способи 

виробництва та використання біопалива». 

Кожна з цих підсистем передбачає 

здійснення двох послідовних кроків. На 

першому кроці здійснюється аналіз 

зовнішніх та внутрішніх чинників, що 

впливають на кількість доступної 

органічної сировини – для першої 
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підсистеми; та чинників, що впливають на 

ефективність процесу конверсії – для 

другої підсистеми. Наступним кроком є 

прийняття рішень відповідно до кожної із 

підсистем. Між першим та другим 

кроками має існувати зворотній зв’язок. 

Тобто, зміна факторів аналізу впливає на 

те, яке рішення буде прийнято. Прийняті 

рішення, навпаки, впливають на зміну 

показників, що використовуються при 

аналізі. Отже, буде можливим 

здійснювати регулювання процесу 

конверсії рослинної біомаси 

сільськогосподарського походження з 

метою максимізації економічного ефекту 

та поліпшення екологічних параметрів 

виробничої діяльності. 

Необхідно організувати 

взаємозв’язок між підсистемами 

«потенціал органічної сировини» та 

«способи виробництва та використання 

біопалива», що дозволить коригувати 

необхідну кількість органічної сировини, 

що використовується у процесі конверсії, 

в залежності від ситуації на ринку 

біоенергоресурсів. Це також дозволить 

вірно прийняти рішення про спосіб 

конверсії в залежності від кількості 

отриманої органічної сировини. Графічно 

пропонований алгоритм представлено на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Алгоритм регулювання використання органічних ресурсів у 

виробництві біопалива 
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Для першої підсистеми – потенціал 

органічної сировини для конверсії – на 

етапі аналізу потенціалу можливої 

рослинної біомаси 

сільськогосподарського походження для 

конверсії оцінюється: наявність ресурсно-

технічного, сировинного потенціалу; 

потреби органічної сировини в галузі 

рослинництва та тваринництва. На етапі 

прийняття рішень про можливість 

конверсії органічної сировини оцінці 

підлягають: виділення площ на 

вирощування органічної сировини; 

впровадження технологій, нової техніки, 

нових агротехнічних прийомів; рішення 

про частку органічної сировини для 

власних потреб та частку для конверсії в 

енергоресурс (рис. 2). 
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Рис 2. Алгоритм прийняття рішення про можливість конверсії  

органічної сировини 

 

Якщо потенціал побічної продукції 

не задовольняє потреби господарства, то 

приймається рішення про відхилення від 

реалізації зазначеного проекту щодо 

конверсії. Розглядається рішення про 

можливість покращення сировинного, 

технічного потенціалу для здійснення 

процесу конверсії в майбутньому. До 

заходів покращення сировинного 

потенціалу, наприклад зернових культур, 

можна віднести організаційно-

технологічні заходи вирощування 

зернових культур, які включають в себе: 

організацію структури посівних площ, 

сівозміни, обробіток ґрунту, удобрення, 

агротехнічні терміни. Такі заходи 

спрямовані в першу чергу на 

максимізацію потенціалу 

сільськогосподарських рослин і, як 

наслідок, отримання високих урожаїв 

основної та побічної продукції [5].  

Якщо проведена оцінка потенціалу 

органічної сировини для конверсії 

задовольняє потреби підприємства, 

переходимо до здійснення другого кроку 

– прийняття рішення щодо можливості 

конверсії. Приймається рішення щодо 

частки органічної сировини для власних 

потреб, частки для конверсії в 

енергоресурс із врахуванням можливого 

економічного та екологічного ефекту. 

Якщо частка органічної сировини для 

власних господарських потреб менша 

встановлених норм, підприємство 
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повинно відмовитись від виділення частки 

для енергоресурсу, незважаючи на 

економічні переваги. У разі задоволення 

власних потреб органічною сировиною та 

наявної частки для можливого 

використання як енергоресурсу 

здійснюється перехід до другої 

підсистеми алгоритму дій щодо виду 

конверсії органічної сировини. 

Для другої підсистеми – вибір виду 

конверсії органічної сировини – на етапі 

аналізу здійснюється оцінка: способів 

конверсії, їх економічних та 

технологічних показників; ринку 

біопалива; ефективності використання 

біоресурсів для власних потреб. На 

другому кроці передбачається прийняття 

рішень щодо вибору виду процесу 

конверсії та способу реалізації біопалива 

власного виробництва (рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм прийняття рішення про спосіб конверсії органічної сировини 

 

Висновки. Таким чином 

очевидною є необхідність регулювання 

використання органічної сирини для 

виробництва біопалива в умовах 

аграрного підприємства. Так, як необхідне 

збалансування потреб у виробництві 

продукції, для задоволення харчових, 

сировинних, енергетичних потреб 

суспільства та можливостей 

агроекосистеми. 

 

Перспективи подальших 

досліджень. Використання даних 

алгоритмів дозволить чітко визначити 

потенціал органічної сировини, що 

доступний для конверсії. Визначити 

напрямки використання органічної 

сировини, як енергоресурсу. Що, в свою 

чергу дозволить сформувати ефективний 

техніко-технологічний потенціал з огляду 

на енергетичну автономність 

агроекосистеми. 
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Постановка проблеми. Основні 

завдання функціонування 

сільськогосподарського виробництва такі 

[1, 2, 3]:  забезпечення населення 

продуктами харчування, або продовольче 

завдання;  забезпечення технологічних 

процесів та побуту енергетичними 

ресурсами, енергетичне завдання; - 

утримання біологічного розмаїття форм 

життя й збереження навколишнього 

середовища, екологічне завдання. 

Проте, комплексне вирішення 

завдань функціонування агроекосистем є 

науковою проблемою, що полягає в 

подоланні протиріччя в тому, що 

збільшення виробництва продуктів 

споживання (вирішення першого 

завдання) та збільшення виробництва 

енергії (вирішення другого завдання), 

призводить до погіршення екологічного 

стану агроекосистеми, що в першу чергу 

виражається в дегуміфікаціїї ґрунтового 

середовища (не вирішення третього 

завдання). Тому, сільськогосподарська 

діяльність повинна розвивати ефективні 

методи раціонального землекористування 

та «безвідходних технологій» для 

задоволення як продовольчих, так і 

енергетичних потреб. Крім того 

необхідне, використання джерел енергії, 

до яких належать сонячна, вітрова, 

геотермальна енергія, енергія хвиль та 

приливів, гідроенергія, енергія біомаси, 

газу з органічних відходів, каналізаційно-

очисних станцій тощо. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Для України найбільш 

можливими та актуальними 

відновлюваними джерелами енергії є: 

енергія сонця, енергія вітру, гідроенергія 

(енергія малих річок), енергія біомаси, 

«вторинні джерела енергії» (побутові та 

промислові відходи). Враховуючи 

природні фактори, зокрема кліматичні 

умови, температурний режим можливий 

висновок, що в Україні на даний час 

застосування таких відновлюваних 

джерел енергії як сонячна енергетика та 

енергія вітру є досить складним в силу 

технічних та економічних причин. Крім 

того, при використанні даних видів енергії 

недоліком є значна циклічність 

виробництва [4, 5, 6]. Більшого 

поширення в Україні набула 

гідроенегетика. Проте більшість малих 

гідроелектростанцій, які б могли 

забезпечувати електроенергією сільське 

господарство, побудовані ще в середині 


