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Demand for agricultural products, food processing and other industries exist in all socio-

economic conditions in the region and the country as a whole, because of problem of their disposal 
has not lost its relevance. Among the ways of organic waste recycling had recently proven a new 
methods of treatment such as bioconversion biotechnology. Another promising area of 
biotechnology is bioenergy – alternative energy sector, which involves selection of organic 
substances (including wastes) for obtaining of different fuels, such as biogas, biodiesel, bioethanol 
etc. 

 
Попит на продукцію сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та 

деяких інших галузей господарства існує за будь-яких соціально-економічних умов в регіоні 
та країні в цілому. З огляду на цей факт, а також завдяки специфічності відходів зазначених 
виробництв, проблема їх знешкодження не втрачає своєї актуальності. Особливістю даного 
виду відходів є переважання у їх хімічному складі органічної речовини, що за умов 
недостатньо якісної утилізації або накопичення її у значних об’ємах, може бути причиною 
суттєвого погіршення стану навколишнього середовища (неприємний запах, забруднення вод 
та ґрунтів на прилеглих територіях). Крім того надлишок органічної маси може стати 
поживним субстратом для розвитку патогенної мікрофлори, що в свою чергу являє 
додаткову екологічну та епідеміологічну небезпеку для регіону. 

Серед способів утилізації органічних відходів останнім часом добре зарекомендували 
себе методи біотехнологічної переробки або біоконверсії. За їх допомогою стає можливим 
отримання цінних речовин, виробництво яких іншими способами є занадто складним або 
економічно невигідним. Ще одним перспективним біотехнологічним напрямком є 
біоенергетика – галузь альтернативної енергетики, що передбачає отримання з органічної 
речовини (в тому числі відходів) різних видів палива, таких як біогаз, біодизель, біоетанол 
тощо. 

Деякі з подібних технологій традиційно широко використовуються у країнах з теплим 
кліматом, що дозволяє максимально здешевити процес видобутку біопалива. Але розвиток 
науки та промислових технологій дозволив останнім часом суттєво розширити межі їх 
застосування як географічно так і в плані використання різних типів субстратів. Серед 
сучасних тенденцій у цьому напрямку особливо перспективними можна вважати перехід від 
біопалива третього покоління, де джерелом біомаси є види організмів, що спеціально 
культивуються з метою отримання енергії, до біопалива, отриманого із нових гібридних 
організмів, виведених за допомогою методів генетичної інженерії – четверте покоління 
біопалива. 

Разом з цим не припиняються пошуки нових біологічних агентів, які б дозволили 
підвищити ефективність процесів отримання біоенергії. Так в результаті досліджень 
лабораторій провідних промислових корпорацій вдалося виявити і отримати масові культури 
штамів метаногенних бактерій та інших мікроорганізмів, що значно прискорюють 
протікання процесів бродіння в індустріальних масштабах чи підвищують якість 
отримуваного виду біопалива. 

Слід зауважити, що в кожному окремому випадку вибір енергетичного продукту та 
способу його отримання, здійснюється виходячи з цілого комплексу факторів (доступність 
субстрату, зручність його транспортування до біоконвертора чи отриманого палива до місць 
його використання, економічна привабливість та ін.) і є прерогативою виключно 
господарчого суб’єкту. 


