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ВСТУП 
30 жовтня 2021 р. згідно плану спільної діяльності Національної академії наук 

України та Національної академії педагогічних наук України було проведено 
ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Наукова 
молодь-2021» в режимі онлайн. 

Організаторами конференції цього року були: Рада молодих вчених 
НАН України, Рада молодих вчених НАПН України, Рада молодих учених при 
МОН України, Рада молодих вчених відділення ядерної фізики та енергетики 
НАН України, Рада молодих вчених відділення фізико-технічних проблем 
енергетики НАН України, Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Рада молодих вчених Державної установи 
«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Рада молодих вчених 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Рада 
молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Рада 
молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України, 
Державний університет «Житомирська політехніка», Рада молодих вчених Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу, Навчально-
науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, 
Міжрегіональна академія управління персоналом. 

Модераторами конференції були: Анна Яцишин (Інститут геохімії 
навколишнього середовища НАН України) та Ірина Губеладзе (Інститут соціальної 
та політичної психології НАПН України). 

З вітальними слова виступили: Попов Олександр (Інститут геохімії 
навколишнього середовища НАН України), Артемчук Володимир (голова Ради 
молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, 
голова Ради молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені 
Г.Є. Пухова НАН України), Ковач Валерія (заступник голови Ради молодих вчених 
НАН України,  Голова Ради молодих вчених Відділення ядерної фізики та 
енергетики НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього 
середовища НАН України»), Ващук Олеся (Національний університет «Одеська 
юридична академія», голова Ради молодих учених при МОН України), Вакалюк 
Тетяна (Державний університет «Житомирська політехніка»), Процик Любов (голова 
Ради молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України), 
Семенець-Орлова Інна (голова Ради молодих вчених Міжрегіональної академії 
управління персоналом), Грущинська Наталія (Навчально-науковий інститут 
неперервної освіти Національного авіаційного університету), Яцишин Теодозія (член 
Ради молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу) та Сухіх Аліса (заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, 
голова Ради молодих вчених Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України). 

До програми конференції було включено 74 доповіді. Статистичні дані щодо 
установ, закладів і організацій, які були представлені учасниками конференції 
показали широку географію, а саме: 8 науково-дослідних інститутів НАН України 
(Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Інститут проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститут проблем 
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моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Інститут кібернетики 
ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, 
Інститут загальної енергетики НАН України, Інститут проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України та Інститут електродинаміки НАН України), 4 науково-
дослідних інститути НАПН України (Інститут інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України, Інститут соціальної і політичної психології 
НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут 
педагогіки НАПН України), 1 науково-дослідний інститут МВС України, 1 науково-
дослідний інститут архівної справи та документознавства, 28 закладів вищої освіти 
(університети, академії, коледжі). 

В рамках конференції було проведено Круглий стіл «Інтеграція молодих 
вчених у міжнародний науковий простір: досвід, напрями та рекомендації». 
У 2021 р. наказом Міністерства освіти і науки (від 10.02.2021 р. №167) затверджено 
оновлену дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького 
простору, яка є стратегічним документом, що охоплює багатосторонні процеси з 
метою системної підтримки науки та інновацій. Концепція Європейського 
дослідницького простору складається з шести спільно визначених Європейською 
Комісією пріоритетів, навколо яких кожна країна Європейського дослідницького 
простору формує свою дорожню карту: 

 підвищення ефективності національних дослідницьких систем; 
 спільне вирішення проблем, зумовлених глобальними викликами; 
 вільний ринок праці дослідників; 
 гендерна рівність; 
 відкрита наука та відкриті інновації; 
 розвиток міжнародного співробітництва. 

Тому, метою круглого столу було обговорення оновленої дорожньої карти 
інтеграції України до Європейського дослідницького простору, розгляд 
особливостей застосування інструментів відкритої науки, можливостей обміну 
знаннями між державними та приватними структурами, можливості створення 
центів передового досвіду тощо. Також учасники мали можливість поділитися 
власним досвідом міжнародних стажувань та участі у проектах. 

Вважаємо, важливим здобутком конференції є створення колаборації та 
розширення контактів з молодими вченими різних установ, зокрема НАН України, 
НАПН України, МОН України, МВС України та ін.  

Під час конференції «Наукова молодь» ми дотримуємося принципів «відкритої, 
освіти, відкритої науки та академічної доброчесності». Захід відкритий для будь-
кого, матеріали публікуються на відкритих ресурсах. Під час даної конференції 
впродовж багатьох років постійно піднімаються питання відритої науки, освіти, 
застосування цифрових технологій для науки і освіти та забезпечення принципів 
академічної доброчесності, а цього року ми формували рекомендації для  молодих 
вчених і здобувачів вищої освіти щодо напрямів інтеграції у міжнародний 
дослідницький простір та ділилися особистим досвідом міжнародних стажувань і 
участі в міжнародних дослідницьких проєктах. 
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Робота секційних засідань відбувалась за такими напрямами: 
Секція 1. Актуальні проблеми розвитку науки і освіти в цифровому суспільстві.  
Секція 2. Сучасний стан і перспективи використання цифрових технологій в 

освіті та інших галузях. 
Секція 3. Актуальні проблеми запобігання надзвичайним ситуаціям, 

забезпечення техногенної, радіаційної та екологічної безпеки об’єктів критичної 
інфраструктури. 

Секція 4. Сучасні проблеми в галузі енергетики. 
Матеріали конференції та круглого столу (програма, Збірник матеріалів, 

фотозвіт) розміщені на різних інформаційних ресурсах.  
Сторінка конференції – https://www.igns.gov.ua/konferentsiya-naukova-molod-

2021/. 
Сторінка круглого столу – https://www.igns.gov.ua/kruglyj-stil-integratsiya-

molodyh-vchenyh-u-mizhnarodnyj-naukovyj-prostir-dosvid-napryamy-ta-rekomendatsiyi/. 
Матеріали розміщені в Електронній бібліотеці НАПН України –  
https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2021.html. 
Відеозапис І частини конференції і круглого столу розміщено на YouTube  

каналі ДУ «ІГНС НАН України» – https://youtu.be/CCXlkudJOdI. 
Конференція об'єднала молодих науковців майже з усіх куточків України і стала 

платформою, де можна поділитися своїми напрацюваннями та віднайти однодумців 
для створення нових колаборацій. Сподіваємося, що десята, ювілейна Конференція 
пройде вже як міжнародна. Дякуємо усім організаторам та учасника з інститутів 
НАН України та галузевих академій, закладів вищої освіти, за інтерес, цікаві 
матеріали та плідні дискусії і сподіваємося на подальшу співпрацю. 

 
Яцишин Анна. 
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РОЗВИТОК БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ 
СЕКТОРІ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Вовк Валерія Юріївна1, 

1Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 
 

Відповідно до даних ООН станом на квітень 2020 р., щоденні глобальні 
викиди CO2 зменшились на 17% порівняно з середнім рівнем 2019 р. За даними 
Міжурядової комісії з питань зміни клімату, антропогенні викиди парникових 
газів у світі становлять близько 21%; транспорт – 14%; сільське та лісове 
господарство – 23%; енергетика та видобуток – 35%, житловий сектор – 6%. 
Одним із найважливіших факторів негативного антропогенного впливу на 
довкілля є значна концентрація відходів та відсутність ефективних методів їх 
утилізації. Проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і 
значимістю через домінування в національній економіці ресурсоємних 
багатовідходних технологій, так і через відсутність, протягом тривалого часу, 
адекватного реагування на її виклики. Неконтрольоване накопичення відходів є 
загрозою національній безпеці України, довкіллю та здоров’ю населення 
[1, с. 26]. 

Ідея розвитку безвідходних технологій з’явилася ще в минулому столітті 
й досі не втрачає своєї актуальності. Ці питання знайшли своє теоретичне 
відображення в роботах таких вчених-економістів, як А. Андрейченка, 
О. Бондар, І. Гончарук, Г. Гелетуха, Т. Ємчик (Гончарук), Г. Калетніка, 
І. Кириленка, Н. Пришляк, Д. Токарчук, О. Ходаківської, О. Шпикуляка, 
О. Шпичака та інших.  

І. Гончарук у своїх працях детально дослідила структуру викидів АПК 
України, де зазначила, що тваринництво спричиняє 18% викидів парникових 
газів, зокрема викиди метану цієї галузі становлять близько 16% річного 
світового показника викидів, оксид азот – 17% та багато інших небезпечних для 
довкілля речовин і сполук (рис. 1) [2, с. 10-11]. 

У сільськогосподарських підприємствах навіть не плануються показники, 
які б характеризували їх роботу щодо підвищення родючості ґрунту, внесення 
добрив особливо органічних Тому й нагромаджуються на фермах мільйони 
тонн органічних добрив. Стоки тваринницьких комплексів становлять подвійну 
небезпеку, оскільки викликають одночасно і хімічне, і біологічне забруднення 
(мікроорганізмами). Причому забруднюють вони як ґрунт безпосередньо, так і 
воду, і повітря. З однієї свинарської ферми на 10-40 тис. тварин за 1 год в 
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повітря надходить до 605 кг пилу, 14,4 кг аміаку, 83,4 млрд мікроорганізмів. 
Типовий 100-тисячний свинокомплекс виробляє близько 1000 м3/добу (до 

365000 м3/рік) гнійних стоків. Для безпечного внесення такої кількості стоків з 
лагун необхідно до 10 тис. га землі [3]. 

Часто рідкий гній при неправильному зберіганні потрапляє в балки, 
забруднює ґрунтові води. Наприклад, свинокомплекс на 100 тис. гол. Або 
комплекс великої рогатої худоби на 35 тис. гол. може дати забруднення, що 
дорівнює забрудненню навколишнього середовища від великого промислового 
центру з населенням 400-500 тис осіб. 

Потреба переходу до нових безвідходних технологій була викликана 
розумінням того, що існуючі технології виробництв у переважній більшості є 
відкритими системами, в яких нераціонально використовуються природні 
ресурси і формуються значні обсяги відходів, які є джерелами забруднення 
навколишнього середовища. Сучасне суспільство занадто марнотратно 
використовує природні ресурси, виробляючи все більше споживчих товарів із 
коротким терміном дії за допомогою неефективних технологій, що призводить 
до надзвичайної кількості відходів. 

 
Рис. 1. Структура викидів АПК України, середній показник  

за 1990-2019 рр., CO2 equivalent [2, с. 11] 
 
Найперспективнішим напрямом безвідходних технологій сьогодні, на 

нашу думку, є виробництво біогазу з відходів сільського господарства. З огляду 
на те, що стрімко зростає кількість органічних відходів, виробництво біогазу 
вирішує проблему утилізації відходів, тим самим запобігаючи викидам метану 
в навколишнє середовище, дозволяє зменшити використання хімічних добрив і 
запобігає забрудненню ґрунтових вод [4, с. 194]. 

Утворення біогазу – біологічний процес, який здійснюється в умовах 
відсутності повітря, в процесі якого органічні речовини перетворюються в 
метан та вуглекислий газ. В результаті реалізації такого процесу отримують 
прекрасне органічне добриво та гумус. При достатній організації процесу з 1 кг 
твердої сухої речовини можна отримати 0,3-0,45 м3 біогазу (60% метану). 

За даними Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження, використання тільки 37% відходів від роботи 
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тваринницьких і рослинницьких господарств дозволить отримати понад 10 
млрд м3 газу. У табл. 1 наведено перелік потенційних субстратів (відходів 
сільського господарства) для виробництва біогазу. 

Таблиця 1 
Потенціал виходу біогазу із сільськогосподарських відходів 

Субстрат 
Сухі 

речовини 
(СР), % 

Сухі 
органічні 
речовини 
(СОР), % 

Питомий 
вихід біогазу,  

м3/т СОР 

Питомий 
вихід біогазу, 

м3/т 

Побічні продукти рослинництва 
силос 
кукурудзяний 

32,0 95,0 700,0 212,8 

солома 30,0 90,0 600,0 162,0 
силос 
трав’яний 

30,0 89,0 550,0 1416,9 

цукрові буряки 23,0 90,0 800,0 165,6 
кормові буряки 12,0 75,0 620,0 55,8 
макуха 28,0 94,0 680,0 179,0 

Побічна продукція тваринництва 
гній свиней 3,0 85,0 425,0 10,8 
гній ВРХ 25,0 80,0 350,0 70,0 
пташиний 
послід 

24,0 85,0 425,0 86,7 

Джерело: сформовано авторами 
 
Особливо важливим є створення біогазових станцій на базі 

тваринницьких комплексів. Загальноприйнята практика зберігання відходів 
виробництва (гною) у відкритих буртах або лагунах призводить до погіршення 
екології у довколишніх районах. Утилізація гною у великих обсягах є 
дороговартісною, штрафи за порушення санітарних норм також складають 
великі суми. Отримання біогазу з гною не тільки вирішує цю проблему, але 
одночасно є способом отримати додатковий дохід від продажу теплової та 
електричної енергії. Для забезпечення стабільної безперебійної роботи 
біогазової установки краще передбачити можливість виробництва біогазу зі 
змішаної сировини – відходів рослинництва та тваринництва. Таким чином, 
біогазова установка, що працює на відходах сільського господарства, буде 
рівномірно завантажена протягом цілого року, і отримання біогазу стане 
керованим і прогнозованим процесом. 

Прирівнюючи реалізаційну вартість біогазу до вартості природного газу 
(9,9 тис. грн. за 1000 м3), валовий прибуток від виробництва біогазу для 
агроформувань України може сягати від 5,08 до 24,86 млн грн. залежно від 
виду сировини. Для підприємства перевагами впровадження біогазового заводу 
є економія на витратах через виробництво електро- та теплової енергії з власної 
сировини, зменшення залежності від зовнішніх енергоносіїв, можливість 
забезпечувати енергією інших споживачів. З 1 м3 біогазу можна виробити 
близько 2-2,5 кВт/год електроенергії і до 2,5-3 кВт/год теплової енергії за 
рахунок охолодження двигунів після спалювання біогазу для виробництва 
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електроенергії. Проте, економічні вигоди від використання біогазу в кожному 
конкретному випадку залежатимуть від типу відходів, доступних для 
переробки, інвестиційних можливостей, наявності локального енергетичного 
ринку та державних ініціатив [4, c. 196]. 

У Вінницькій області розміщені два потужні підприємства по виробництву 
біогазу з відходів тваринництва – ТОВ «Вінницька птахофабрика», та біогазу з 
відходів рослинництва – ТОВ «Юзефо-Миколаївська біогазова компанія». 
Область є не тільки лідером по виробництву валової сільськогосподарської 
продукції, а й може стати однією з передових у впровадженні безвідходних 
технологій, які забезпечують повний цикл рециркулярної економіки. 

Також яскравим прикладом ефективного використання утилізованих 
відходів від власного виробництва є молоде сільськогосподарське підприємство 
на Вінниччині – ТОВ «Органік-Д», яке працює за принципом безвідходного 
виробництва, використовуючи при цьому власну біогазову станцію.  

Алгоритм дії даної станції такий – рештки життєдіяльності тварин із 
приміщень зливаються у біогазову установку та зброджуються впродовж 30 
днів. У результаті роботи біогазової станції підприємство отримує: 

 вихід біогазу (1200 м3/доба); 
 об’єм електроенергії (250-300 кВТ) та теплової енергії (300-350 кВт); 
 органічне добриво дигестат (60 т/доба), яким збагачує власні 

сільськогосподарські угіддя [6, с. 518]. 
Екологічний ефект біогазового виробництва полягає в безпечній переробці 

органічних відходів і побічних продуктів тваринного походження, за рахунок 
метанового зброджування. Загалом можна виділити 5 основних екологічних 
ефектів від впровадження біогазових комплексів на сільськогосподарських 
підприємствах: 

1) використання відходів рослинництва і тваринництва як вторинної 
сировини для забезпечення енергетичної автономії; 

2) вирішення проблеми зберігання і транспортування сировини; 
3) зменшення використання викопних видів палива, ресурсозбереження та 

впровадження альтернативних джерел енергії; 
4) використання дигестату як органічного добрива для підвищення 

родючості ґрунтів; 
5) скорочення викидів парникових газів. 
Як непрямі екологічні ефекти, можна виділити – запобігати забрудненню 

ґрунтових і поверхневих вод і ґрунту. 
Інвестування в біогазові станції для великих сільськогосподарських 

підприємств вирішує відразу кілька завдань. Одна з найважливіших – це переробка 
відходів, що є особливо актуальним для тваринницьких комплексів. Витрати на 
захоронення гною, що забруднює навколишнє середовище і завдає шкоди 
екологічній обстановці, досягають сотень тисяч. Розумніше витратити ці гроші на 
спорудження біогазової станції. Біогаз, отриманий в результаті, послужить паливом 
для опалювальної системи, або буде використаний в інших цілях. 

Отже, одним з найбільш перспективних напрямів впровадження 
безвідходних технологій на сільськогосподарських підприємствах є переробка 
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відходів рослинництва і тваринництва на біогаз – єдиний вид ВДЕ, який може 
бути використаний декількома способами. Його можна спалювати в 
опалювальних установках й отримувати тепло для обігріву. Впровадження 
біогазових станцій на сільськогосподарських підприємствах дозволить 
налагодити екологічно чистий, безвідходний спосіб переробки, утилізації і 
знезараження різноманітних органічних відходів рослинного і тваринного 
походження. З іншого боку – такі установки стають джерелом додаткового 
доходу, зниження витрат і собівартості виробленої продукції за рахунок 
забезпечення енергоресурсами та органічними добривами основного 
виробництва підприємств. 

В Україні є великий сировинний потенціал для виробництва біогазу та 
значні можливості для нарощування потужності біогазових установок. 
Переробка органічних відходів від виробництва та споживання у біогазовій 
установці є економічно і екологічно оптимальним рішенням. При цьому 
утворені внаслідок утилізації відходів продукти (біогаз, біодобрива) сприяють 
розв’язанню проблеми задоволення потреби у певних категоріях матеріальних 
ресурсів, а саме енергоресурсами та добривами, які сприятимуть збільшенню 
обсягів виробництва при умові зменшення обсягів використання природних 
ресурсів. Заміщення енергоносіїв та добрив біологічними аналогами, які 
досягаються при утилізації відходів виробництва на біогаз, а також значне 
зменшення їх імпорту – позитивно впливають і на внутрішню рівновагу у 
країні, і на її ВВП. 
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