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ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Представлений збірник наукових тез за результатами науково-
практичної конференції «БІОБЕЗПЕКА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ» 
яку було проведено 28 вересня 2022 року. 

Організаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності НАПрН України, Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, БО «100 відсотків          
життя – Мережа ЛЖВ». 

Наукові виступи, які увійшли у формі тез до представленого 
збірника, присвячені найактуальнішим правовим питанням регулювання 
безпеки в умовах війни. Доповідачі розкрили правову сутність «біологічної 
безпеки». У зв’язку з війною питання біобезпеки постало для нас як в 
площині громадського здоров’я: запобігання розповсюдження інфекційних 
захворювань, а відтак доступ до лікарських засобів, так і в площині екології 
нашої держави: порушення екосистеми, зміна родючості ґрунтів, 
необхідність доступу до засобів боротьби зі шкідниками, проведення 
аналізів та забезпечення доступу до стійких сортів агрокультур. 

Розкриті питання правового регулювання епідемічної безпеки під час 
війни. Доповідачі торкалися питань доступу до об’єктів інтелектуальної 
власності, які є необхідними для України в зазначених сферах мають 
розглядатися стратегічно та забезпечуватися відповідними тактичними 
інструментами, що лежать в площині міжнародного права інтелектуальної 
власності. 

Організатори вдячні кожному доповідачу, який знайшов у собі 
наукове натхнення і мужність долучитися до заходу у складний час війни.  

Дякуємо Збройним Силам України за надану можливість! 
 

Оксана Кашинцева 
к.ю.н, доцент, 

завідувач відділу дослідження прав інтелектуальної власності  
та прав людини у сфері охорони здоров’я  

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 
НАПрН України 
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ВОВК В.Ю. 
аспірантка, науковий співробітник наукової тематики, 

асистентка кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ З АГРОБІОМАСИ ЯК ШЛЯХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 
Енергетична галузь України перебуває у стані війни з 2014 року, тому 

після повномасштабного вторгнення росії на територію України 24 лютого 

2022 року певні рішення були вже відпрацьовані на тих територіях, де 

раніше велися активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях. 

Незважаючи на це, вітчизняна енергетика зустрілася із новими ще більшими 

загрозами, як, наприклад, ядерний тероризм із захопленням найбільшої у 

Європі АЕС, численні пошкодження критичної інфраструктури – 

електричних і газових мереж, критичне зниження попиту на енергетичні 

продукти у зв’язку з виїздом населення і припиненням бізнесу, ще більш 

критичне зниження рівня оплат в енергетичній системі, та рішення не 

дивлячись на бойові дії по всій території країни продовжувати 

синхронізацію енергетичної системи України з енергосистемою 

Континентальної Європи, паливна криза та ін. Отримання Україною статусу 

кандидата на вступ до ЄС ставить додаткові виклики для енергетики та 

регулювання цієї галузі. 

Відновлювана енергетика України у свою чергу також опинилась в 

зоні високого ризику повного або часткового руйнування. Під обстріли 

потрапляють сонячні та вітрові електростанції, руйнуються електричні 

мережі, розкрадається обладнання станцій. Небезпека так само присутня і 

для об’єктів гідро- та біоенергетики, незалежно від розташування: в зоні 

бойових дій чи на іншій території.  

За 10 років Україні вдалося досягти значних результатів у розвитку 
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відновлюваної енергетики: на початку 2022 року встановлена потужність 

ВДЕ складала 9,5 ГВт, а обсяг інвестицій у галузь – понад 12 млрд дол США.  

Підприємства, що генерують електричну та теплову енергію з біомаси 

в Україні мають встановлену потужність 224,5 МВт (з них біомаса – 119,1 

МВт, біогаз – 105,4 МВт). Об’єкти біоенергетики розосереджені територією 

України та тяжіють до населених пунктів та великих агропідприємств [2, 

65]. Через розв’язання рф війни проти України, половина об’єктів ВДЕ 

перебуває під загрозою повної або часткової руйнації станом на березень 

2022 року. 

Отже, активи вартістю у понад 5,6 млрд дол США у капітальних 

інвестиціях наразі перебувають в зоні бойових дій. Також, більше 3,6 млрд 

дол капітальних інвестицій знаходяться в регіонах, сусідніх до областей, де 

ведуться активні бойові дії із захисту України від російської окупації. 

Відповідно, більше 3970 МВт перебуває в областях безпосередньої загрози 

повної або часткової руйнації станцій відновлюваної енергетики. Більше 

того, понад 2400 МВт знаходяться в сусідніх із активними бойовими діями 

областях, де вже є висока загроза руйнації, або вже зруйновані якісь станції. 

В областях, де наразі тривають активні бойові дії, перебуває 47% 

встановленої потужності електростанцій на відновлюваних джерелах 

енергії (за інформацією НКРЕКП на 1 січня 2022 року). Поза тим, багато 

станцій ВДЕ знаходяться в областях, суміжних із областями, де 

відбуваються активні бойові дії (рис. 1) [3].  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

ВЕС нСЕС фСЕС Біомаса Біогаз мГЕС

89%

37% 35%
48%

29%
16%9%

34%
19%

42%
28% 26%

Встановлена потужність ВДЕ в областях воєнних дій

Встановлена потужність ВДЕ в сусідніх областях

Рис. 1. Частка встановлених потужностей ВДЕ в областях активних  
бойових дій та сусідніх регіонах [3] 
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Так, переважна більшість вітроелектростанцій Україні збудовані у 

південних областях країни з найбільшим потенціалом вітру – Запорізькій, 

Херсонській, Миколаївській, Одеській. 89% встановленої потужності 

вітроелектростанцій встановлено в областях, де зараз тривають активні 

бойові дії, ще 9% розташовані в безпосередній близькості до регіонів з 

активними бойовими діями. Більше половини вітроелектростанцій вже 

припинили свою роботу. 37% наземних, 35% дахових/фасадних сонячних 

електростанцій та майже половина (48%) станцій на біомасі також 

опинилися в зонах активних бойових дій, 34%, 19% та 42% відповідно – у 

сусідніх областях із високою ймовірністю розгортання бойових дій.  

Дещо краща ситуація зі станціями на біогазі та малими 

гідроелектростанціями: 29% біогазових станцій розташовані в областях 

активних бойових дій, малих гідроелектростанцій – 16% [4]. 

За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, внаслідок російського вторгнення станом на березень 2022 року 

постраждало 10-15% встановлених потужностей ВДЕ. В першу чергу це 

стосується міст, інфраструктура яких зазнала бомбардування, та регіонів 

активних бойових дій: північ та схід Харківської області, Сумська та 

Чернігівська області, Миколаївський район, місто Житомир. 

За оцінками Української асоціації відновлюваної енергетики, вартість 

капітальних інвестицій у відновлювану енергетику України складає понад 

12 млрд дол. США. Отже, активи вартістю у понад 5,6 млрд дол США у 

капітальних інвестиціях наразі перебувають в зоні бойових дій. Також, 

більше 3,6 млрд дол капітальних інвестицій знаходяться в регіонах, сусідніх 

до областей, де ведуться активні бойові дії із захисту України від російської 

окупації. Відповідно, більше 3970 МВт перебуває в областях безпосередньої 

загрози повної або часткової руйнації станцій відновлюваної енергетики. 

Більше того, понад 2400 МВт знаходяться в сусідніх із активними бойовими 

діями областях, де вже є висока загроза руйнації, або вже зруйновані якісь 
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станції [4]. 

Наразі частина станцій ВДЕ вже припинила свою роботу, зафіксовано 

випадки знищення вітротурбін, сонячних панелей, електрообладнання 

станцій, ліній електропередач, підстанцій. Крім того, російські окупанти 

крадуть обладнання зі станцій ВДЕ.  

Війна рф проти України суттєво вплине на стан ВДЕ на всьому 

континенті. Приєднання України до єдиної європейської електромережі 

ENTSO-E насамперед означає ще більш тісний взаємозв’язок української та 

загальноєвропейської енергетичної галузі та пов’язані впливи, в тому числі 

і в галузі ВДЕ, включно із тенденціями розвитку та сталого функціонування. 

Збройний напад на мирну країну – це військовий злочин. Враховуючи 

вартість капітальних інвестицій, вартість відновлення потужностей 

генерації, ліній електропередач, обладнання, відшкодування втрат здоров’я 

та життя працівників відновлюваної енергетики України, українська 

відновлювана енергетика буде вимагати компенсації від російських 

загарбників у міжнародних судах. 

Для вирішення енергетичних проблем України в умовах воєнного 

стану оптимальним рішенням є перехід від традиційних джерел енергії на 

відновлювані джерела енергії та біоенергетику. Найбільш ефективно 

енергія біомаси використовується в Португалії, Франції, Німеччині, Данії 

Італії та Іспанії. Швеція і Австрія забезпечує від 15% потреби в первинних 

енергоносіях за рахунок біомаси. В США 4% енергії отримують з біомаси 

(майже стільки ж, як від атомних електростанцій). Сьогодні біомаса – 

четверте за значенням паливо в світі, що дає близько 2 млрд т умовного 

палива за рік, що складає біля 14% загальносвітового споживання 

первинних енергоносіїв (у розвинутих країнах – більше 30%, а інколи і 50-

80%). Досить інтенсивно у зарубіжних країнах використовують 

біоенергетичні методи утилізації відходів. Такі методи вирішують одразу 

декілька задач: збору та переробки відходів тваринництва з нейтралізацією 
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шкідливих газів, отримання екологічно чистих добрив, а також метану для 

міні-ТЕЦ. 

Україна ще до війни забезпечувала значну частку ВДЕ у загальній 

кінцевій структурі енергоспоживання, у більшій мірі за рахунок 

виробництва біогазу з агробіомаси. Окрім того, що за рахунок виробництва 

біогазу вирішується проблема енергозабезпечення, не менш важливим є 

вирішення проблеми поводження із сільськогосподарськими відходами. 

Наприклад, стоки тваринницьких комплексів викликають одночасно і 

хімічне, і біологічне забруднення (мікроорганізмами). Причому 

забруднюють вони як ґрунти безпосередньо, так і воду, і повітря. З одного 

свинокомплексу на 10-40 тис. тварин за 1 год у повітря надходить до 605 кг 

пилу, 14,4 кг аміаку, 83,4 млрд мікроорганізмів. 

Біогаз, отриманий з біомаси, використовується як паливо та не є 

шкідливим для навколишнього середовища, оскільки не спричиняє 

додаткову емісію парникового газу СО2 і зменшує кількість органічних 

відходів. На відміну від енергії вітру і сонячного випромінювання, біогаз 

можна отримувати незалежно від кліматичних і погодних умов. На відміну 

від викопних джерел енергії біогаз в Україні має відновлюваний          

потенціал – 3,2 млрд м2, який залишається невикористаним [7].  

Одержаний на виході з біогазової станції продукт містить 50-70% 

метану. Для використання його в паливних системах транспорту або 

передачі в газотранспортні системи необхідно провести так звану 

модернізацію, або максимально повну очистку від домішок. Перш за все до 

них відносять сірководень та вуглекислий газ. Вміст метану необхідно 

довести до рівня природного газу, а це 95-99%. Тільки після цього біометан 

може бути передано в загальну газорозподільну мережу. Там він змішується 

з природним газом і використовується: для отримання електроенергії; в 

опалювальних цілях; на газових заправках для автомобілів. Крім цього, 

альтернативне паливо з відходів дешевше покупного природного газу, що 
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дозволяє зекономити значні кошти. 

Отже, основною перевагою виробництва біогазу є наближення галузі 

до енергонезалежності в умовах воєнного стану та отримання додаткових 

економічних вигод через виробництво електро- і теплової енергії з власної 

сировини та зменшення залежності від зовнішніх енергоносіїв. Також 

важливим економічним та агротехнічним ефектом від впровадження 

безвідходних біогазових установок є утворення органічних добрив у процесі 

анаеробного бродіння біомаси. 

Поширення біогазових комплексів в Україні, яка володіє значним 

потенціалом для виробництва біологічних видів палива, необхідно стрімко 

та масштабно розвивати. Виробництво біогазу з агробіомаси з урахуванням 

успішного світового досвіду не тільки вирішило б проблему енергетичної 

незалежності АПК у сучасних умовах, але і надало б можливість 

стабілізувати економічну ситуацію в галузі та залучити додаткові 

інвестиційні ресурси. 
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