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Зміст дослідження: 

2 

Мета – обґрунтування теоретико-методичних положень формування виробничо-технологічної структури і 

розроблення концепції створення національного високотехнологічного виробництва моторного біопалива. 

Зміст: Завдання:  

  

  

  

ідентифікація високотехнологічних 

способів виробництва біомаси і моторного 

біопалива доцільних до застосування в 

Україні 

розробка концепції створення національного 

високотехнологічного виробництва моторного 

біопалива 

1 ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

МОТОРНОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ 

1.1. Визначення видів і сфери використання моторного палива 

1.2. Оцінка сировинного потенціалу виробництва рідкого 

моторного палива в Україні 

1.3. Аналіз тенденцій енергозабезпечення країни моторним 

паливом 

 

2 СТВОРЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА МОТОРНОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ 

2.1. Визначення високотехнологічних способів виробництва 

енергетичної біомаси і моторного біопалива доцільних до 

застосування в Україні 

2.2. Методичний підхід до обґрунтування техніко-

економічних характеристик комплексу високотехнологічного 

виробництва моторного біопалива 

2.3. Структурно-параметрична модель енергетичного циклу 

виробництва моторного біопалива 

 

3 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА І ЕКОЛОГІЧНА 

ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

МОТОРНОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ 

3.1. Концепція створення національного 

високотехнологічного виробництва моторного біопалива 

3.2. Обґрунтування складу і територій розміщення 

національного комплексу з виробництва моторного біопалива 

3.3. Соціально-економічна та екологічна ефективність 

створення національного комплексу з високотехнологічного 

виробництва моторного біопалива  

концепція створення національного 

високотехнологічного виробництва моторного біопалива 

Результати: 

методичний підхід до обґрунтування соціально-

економічної та екологічної ефективність створення 

національного комплексу з високотехнологічного 

виробництва моторного біопалива 

  

методичний підхід до структурно-параметричного 

моделювання ресурсно-продуктового циклу моторного 

біопалива 

розробка методичного підходу до 

структурно-параметричного моделювання 

енергетичного потоку моторного біопалива 

в країні 

обґрунтувати методичний підхід до оцінки 

соціально-економічної та екологічної 

ефективності створення національного 

комплексу з високотехнологічного виробництва 

моторного біопалива 

методичний підхід до обґрунтування техніко-

економічних характеристик комплексу 

високотехнологічного виробництва моторного біопалива 

  

методичний підхід до обґрунтування 

високотехнологічних способів виробництва 

енергетичної біомаси і моторного біопалива доцільних 

до застосування в Україні  

Об’єкт – структурні зміни в паливній 

сфері України в аспекті її 

низьковуглецевого розвитку 

Предмет – теоретичні та методичні положення та науково-прикладний 

інструментарій обґрунтування економічної доцільності створення 

національного високотехнологічного виробництва моторного біопалива 

розробка методичного підходу до 

обґрунтування техніко-економічних 

характеристик національного комплексу 

високотехнологічного виробництва 

моторного біопалива 



 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Методичний підхід до визначення високотехнологічних способів 
виробництва енергетичної біомаси і моторного біопалива в Україні 
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1. Обґрунтування типу 

біосировини 

Обґрунтування виду біокультури Продуктивність 

Вміст ліпідів  
(олії, масла) 

Способи культивування 

Кліматичні умови 

2. Обґрунтування способу 

культивування 

Можливість культивування у ФБР 

культивування 

Доцільність застосування СО2 в 

процесі культивування 

Попутні ефекти 

3. Обґрунтування характеристик технології культивування та 

виробництва біодизелю 

Технологія конверсії 

біомаси 
мікроводоростей 

4. Обґрунтування технологічної схеми промислового культивування мікроводоростей і переробки їх біомаси у біодизель 

Капітальні витрати 

Технології 

культивування 

Схема виробництва, 

конструкція споруд і 

обладнання 

Специфічні 

властивості 

біокультур 

Експлуатаційні витрати 



 
 

Методичний підхід до обґрунтування основних техніко-економічних 
характеристик промислового комплексу з культивування і перероблення 

мікроводоростей у біодизель 
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2. Визначення основних виробничих характеристик комплексу 

3. Розрахунок поточних операційних витрат промислового комплексу  

  

4. Обґрунтування річного обсягу чистого доходу і оптових цін 

поточні операційні  

витрати на  

виробництво біомаси 

поточні операційні витрати на 

виробництво біодизелю  

з біомаси 

1. Обґрунтування економічно доцільної технологічної схеми 

Посилання для цитування: Презентація до звіту з НДР “Обґрунтування доцільності і оцінка перспектив створення національного 

високотехнологічного виробництва моторного біопалива як складової низьковуглецевого розвитку" / НДЦ ІПР НАН України. Харків, 

2021. 11 с. URL: https://ndc-ipr.org/media/posts/presentations/0121U112250.pdf 



Структурна модель енергетичного потоку 
моторного біопалива 
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Біологічна  
сировина 

Природні жири  

(рослинні олії  

та тваринні жири) 

Цукри (тростинний,  

буряковий, виноградний  

та інше) 

Крохмаль (зернові,  

картопля та інше) 

Лігніно-целюлозна біомаса 

 (деревна тріска, тирса, 

 солома та інше) 

Побутові, лісопромислові, 

 сільськогосподарські  

та інші відходи 

  

Піроліз 

Газифікація 

Гідроліз  

ензиматичний 

Гідроліз кислотний  

або ензиматичний 

Трансетеріфікація 

Нафтопереробні  

технології (гідрокрекінг, 

 ізомеризація,  

каталітичний крекінг) 

Ферментація,  

сушка 

Воднофазний  

риформінг 

Каталітичний синтез  

рідких палив (процес  

Фішера-Тропша) 

Ферментація синтез-газу 

Гідрогенізація 

Біомазут, 
біонафта 

Лігнін Тверде  

паливо 

Цукри 

Нафтові фракції 

Н2 

СО2 Н2О  

Н2О  

Н2О  

Гліцерин 

Пропан 

Синтез-газ 

Біодизельне паливо 

Біодизельне паливо  

парафінового ряду 

Біобензин 

Біоетанол 

Біобутанол 

Біобензин 

Біодизельне паливо  

парафінового ряду 

Біобензин (біонафта) 

Біоетанол 
Біобутанол 

Суміш біоспиртів 

Біоетанол 

Біомазут, біонафта 

Біодизельне паливо 
Біобензин 

Мікроводорості 

Джерела постачання 

біосировини 

Сфера перетворення первинної  біосировини Готова кінцева 

продукція (біопаливо) 

   –  елементи, що відсутні у фактичному енергетичному циклі    
       моторного біопалива України 
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Схема реалізації концептуальних положень з розвитку 
виробництва і використання моторного біопалива в Україні 
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МЕТА КОНЦЕПЦІЇ 

Розвиток виробництва і використання 
моторного  біопалива в Україні з 
урахуванням вимог сталості, 
необхідності заміщення традиційного 
органічного палива, забезпечення 
підвищення рівня екологічної та 
енергетичної безпеки країни 

ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ 

свободи підприємництва; 
кооперації; доступності 
біоенергетичного 
потенціалу; збалансованості 
розвитку; економічної 
обґрунтованості; 
екологічної нейтральності; 
технологічної 
раціональності; сталої 
якості 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Соціальні: 

- розвиток сільських місцевостей; 

- створення нових робочих місць; 

- зменшення витрат на енергію. 

  

Економічні: 

- зростання ефективності вирощування та переробки 

біосировини; 

- посилення енергонезалежності від імпорту; 

- заміщення органічного палива (нафти та нафтопродуктів); 

- зниження залежності від ринкових цін на енергоносії. 

  

Екологічні: 

- зменшення збіднення ґрунту; 

- зменшення викидів парникових газів; 

- відновлення непродуктивних земель. 

1) соціальні – забезпечення соціально-економічного 

розвитку територій та підвищення добробуту 
населення; 
2) економічні – забезпечення енергосамодостатності 

національної економіки та розширення 

використання альтернативних (біологічних)  
енергоресурсів; 
3) екологічні – скорочення викидів парникових газів. 

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ 
ЗАВДАННЯ  КОНЦЕПЦІЇ 

Забезпечити використання біоенергетичного 

потенціалу територій України 

Забезпечити розвиток окремого виду 

господарської діяльності з вирощування 

біосировини. 

Побудувати промислові комплекси з 

виробництва якісного моторного біопалива 

Залучити до використання моторного 
біопалива кінцевих споживачів (власників 
автомобілів та техніки) 



 
 

Методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості комплексу з 
високотехнологічного виробництва моторного біопалива 

1. Розробка графіку робіт по промисловому 

комплексу 

3. Розробка плану фінансування промислового комплексу  

Проектування 

Будівництво заводу з перероблення 

біомаси у біодизель та першої 

черги комплексу ферм з 

культивування мікроводоростей 

Будівництво другої черги 

комплексу ферм з культивування 

мікроводоростей 

1. Розрахунок капітальних витрат у 

промисловий комплекс 

капітальні вкладення у комплекс ферм з 

культивування мікроводоростей у 

фотобіореакторах 

капітальні вкладення у завод з переробки 

біомаси мікроводоростей у біодизель 

0-й етап 

1-й етап 

2-й етап 

0-й етап 1-й етап 2-й етап 

5. Оцінка доцільності комплексу з високотехнологічного виробництва моторного біопалива 

Графік поточної вартості проєкту Чиста теперішня вартість проєкту 

Дисконтований період окупності проєкту 
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Основні результати 
теоретичного характеру: 

• методичний підхід до обґрунтування високотехнологічних 

способів виробництва енергетичної біомаси і моторного 

біопалива доцільних до застосування в Україні; 

• методичний підхід до обґрунтування техніко-економічних 

характеристик комплексу високотехнологічного виробництва 

моторного біопалива; 

• концепція створення національного високотехнологічного 

виробництва моторного біопалива в Україні; 

• методичний підхід до обґрунтування соціально-

економічної та екологічної ефективності створення 

національного комплексу з високотехнологічного 

виробництва моторного біопалива. 
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Основні результати 
практичного характеру: 

 

 

• Запропоновано конкретні практичні техніко-економічні 

заходи (проекти) щодо організації культивування біомаси та 

перероблення отриманої біомаси в моторне біопаливо та 

проведено оцінку економічно, соціальної та екологічної 

доцільності запровадження цих заходів. 

• Побудовано структурну модель енергетичного потоку 

моторного біопалива України, яка дозволила визначити 

відповідні до національних потреб обсяги виробництва 

енергетичної біомаси і виробництва на її основі моторного 

біопалива.  
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Впровадження: 

• Одержані результати наукових досліджень 

використовуються Державним підприємством 

"Державний інститут по проектуванню підприємств 

коксохімічної промисловості" (ДП "ГИПРОКОКС"), 

до якого було подано положення «Концептуальні засади та 

обґрунтування доцільності створення національного 

високотехнологічного виробництва моторного біопалива», 

що буде сприяти вирішенню проблем забезпечення 

населення моторним біопаливом (довідка № 148 від 

26.10.2021). 
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