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Сучасна енергетична криза потребус розробки стратегiчних орiсН'гирiв

i впровадження невiдкладних захо/tiв заllля вирiшtеrrня соцiально-

економiчноТ проблеми енергетичноТ безпеки, що може бути вирiшено тiльки

за рахунок рацiонального використаLIня Bcix iсt,tуючих на Землi i у

навколишньому просторi джерел IIаJIива ,га енергiТ або пошук

€uIьтернативних джерел. Потенцiйнi запаси енергетиI{них pecypciB у свi'гi

здатнi забезпечити безперервно зростаrочi енергетичнi потреби людства на

тривалу перспективу. Однак оцiнка Тх обсягу дозволяе зробити висновок, Що

альтернативнi джерела енергiТ за своТми запасами набагато переВИЩУЮТЬ

традицiйнi. IHTеHcивний розвиток госIto/tapcькоТ дiя-гtbItocTi тa використання

невiдновлюваних природних pecypciB I{a сьогоднi викликають ЗанеПоко€FIня

через небезпеку порушення еко.ltогiчноТ рitзt-tоваги у навколишньому

середовищi внаслiдок спалIовання веJIичезноТ Ki.llbKocTi органiчного палива i

викидiв рiзних шкiдливих речовиt{.

Наявнi запаси енергоресурсiв необхiдгrо рацiонаJIыIо ви користовувати,

забезпечуючи витрачання iх з максимальною економiчноlо ефективнiстtо.

Важливе соцiально-економiчне значення в аграрнiй сферi мас 'гакож

органiчна речови}Iа, що генерусться росJIинами у процесi фотосин,гезу як

бiомаса. Первинним джерелом бiомаси е дерева, сiльськогосподарськi

культури, водоростi. Пiсля збору та переробки бiомаси у T,oBapHi продукти

утворIоIоться вiltходи. Виробrrицтво i псреробка бiомаси лJlя о'гримаLIня

енергiТ мас TaKi переваги: здаr,нiсr,ь до акумуJIювання енергiТ лJIя

використання iT в буль-який час, вiдносно Llевисока BapTicTb, екологiчна
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безпека. У загальному обсязi бiомаси зIIачне MicLle займаюr,ь lrобiчнi

продукти рослинниt1тва i вiдходи тваринництва. Бiопаливо та бiоенерегiя на

ocHoBi бiомаси повиннi посiсти значну час,гину у обiгу на енергетичному

ринку, такому розвитку Ilодiй сприятиме активне застосування маркетингу

на ycix рiвнях. 
'Гому I]ивчення маркетингових засобiв i механiзмiв, Тх змiсту,

значення у розвитку бiоенергетичного ринку представля€ науковий iHTepec,

шо обумовлюе актуальнiсть теми дослiдження.

Теоретичнi та практичнi дослiдження у царинi бiоенерге,гики, а також

напрями пiдвищенt-tя ефективнос,гi /]iяльносr,i пiztгlрисмс,tв за рахунок

переробки вiдходiв, неодноразово висвiтлюI]аJIи у своТ працях вiтчизнянi

економiсти. Проте необхiдно зазначити, що лиlпе незначна Тх частина

присвячувала своТ дослiдження власI{е визIIачеIJrIю ролi риrrку у формуванrri

вiдповiдних JIанцюгiв вар,гос,гi, а з позицiй оцiнюванrrя ролi маркетиI]гу у
пiдвищеннi ефективrtостi розвитку ринку i виробничо-торговеjIьних

ланцюгiв бiопалива це питання у вi,гчизнянiй науковiй лiтера,гурi практично

не висвiтлювалось. Саме це й визначае aкTyaJtbнicTb ,геми дисертацiйrrоТ

роботи ГальчинськоТ IО.V[., яка спрямована на поглиблення теореr,ичних i

науково-методологiчних положень та розроблення практичних рекомендацiй

щодо розвитку бiоенергетичного ринку на заса/iах маркетингу.

Також слiл зазначити, що /(исертаltiйна робо,га вiдповiда€ науковому

напряму кафедри маркетингу та мiжнародноТ торгiвлi Нацiонального

унiверситету бiоресурсiв i природlокористуl]ання УкраТr-rи i виконаttа у
межах держбrоджетttоТ теми: <УдоскоtIаJlеtlня метоlIичного iHcTpyMeHTapiro

маркетинговоТ дiяльностi гriдприсмст,в АГIК> (rroMep державноТ ресстрашiТ

0l1ЗU0076З2), у рамках якоТ автором розроблено рекомендаrtiТ IItодо

впровадження маркетингових стра,гег,iй, KoMtIJIeKciB марке,гингу для рiзtlих
цiльових ринкiв, застосування яких дасть можливiсть стимулIовати попит на

бiопаливо, шляхом збiльшенtlя обсягiв виробниrIтI]а, продажу та замirцення

частини,градицiйних джерел енергiТ.

Ступ i ll ь обгруllтова lrocTi llаукових

рскомеIIда lti й, ix достовiрlriсть, llовизttа т,а

СформульоваtIi у ;tисертаltiТ rrayKoBi

рекомендацiТ с достатrIьо обrруrIтованими та

IIoJloжetlbo висttовкiв i

l Ilрак,гичIlа зIIачимiсr,ь

ItоJIожеIlIIя l,а lIрак,ги,-ttti

:1осr,овiрними. Ав,гор чiтко

визI,Iачиl} йоl,о завдаIIIIя.сформував мету HayKoBoI,o /lос.ltilIжсtlttя ,га



СтруктуРа свiдчиТь прО гtослiдоВнiстЬ та заверIItенiстЬ дисер,tацiйноТ роботи.

змiст роздiлiв характеризус прагнення автора пос.lliдовно, вiд загаJIьноI,о до

часткового, дос-тtiдити предмет наукових поlшукiв та вирiшlити l(осJIiдlжувану

проблему. OcHoBHi теоретичнi положення та практичнi результати

дослiдження доповiдались здобувачем та отримали позитивну оцiнку на 20

науково-практичних конференцiях. kpiM того, у лисертацiт надано значний

перелiк використаних джереJI, що Сlзiд1,lц,,,о про високий piBeHb

ознайомлення автора з проблемою, яка лос"lriджувалась. Структурна

побулова роботи характеризусться логiчгtим i гrос-lriловним аналiзом

теоретико-методолоl,iчних засад та tIрикJIадних проблем, пов'язаних iз

визначенням мiсця i ролi маркетиt{l,у у розвиl,ку бiоеrrерг,е],ичного риFIку

УкраТни.

У перu,ло,wу розdiлi <<Теоретичшi заса/ци розвитку бiоенерl-е,гичIlого

риtIку>> узагальнеI]о класичrri Й сучасtлi ,l,eopiT розви,гку ринкiв, розглянуто

cyTHicTb ринку, його функшiТ та струкl,урУ l} кон,tеКстi розви,гку сучасних

концепцiй маркетингу, обrрунтовано передумови й особливос,гi розвитку

бiоенергетики та бiоенергетичного риIIку в YKpaTrri, розкрито концепr,уальнi

засади розвитку бiоенергетичного ринку L{а ocHoBi маркетингового

забезпечення.

Слiд зазначити авторський rriдхi/t, який знайшов прояв у

гносеологiчному аналiзi ,га уточненнi каr,егорiТ (ри[Iок) (с. 4l -42), LLlo llaJlo

змогУ дати надалi розгорFIуте визtIачення поIIя,гтя <бiоеrrергетичний ринок>.

Автором проведено е,гапiзацiю розвитку концепцiй марке,гингу у

зв'язку iз змiнами характеристик ринкових вiдносин, в основу якот

покJIадено особливостi його еволtоцiонуваI{ня (ринок продавця i покупця) та

превалюючi погляди на прiоритети та iнструме}Iти комплексу маркетинI,у, а

саме, сформованi TaKi етапи розвитку маркеl,ингу: 1)тралишiйнi коrrrtегrцiТ;

2) маркетинг Jlояльностi; З) маркет,инг вiдносин; 4) холiстичний маркетинг;

5) екологiчний марке,гинг; 6) маркеl,инI, прос,горово-часовоТ взасмодiТ r'a irl.

(с. 50-52).

Обгругrтовано змiст, кlttочовi аспек,ги ,га с,грук,гуру маркеl'иНгоВОI'О

забезпечення розвитку ринку, його принLtипи ,га 
фуllкuiТ ( с. 58-61).

У першому розлiлi розкрито також ,георс,гичtli основи роЗвиткУ

бiоенергетики та бiоенергетичIIого ринку, шlо базуються на
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фунламен,гаJIьних працях С. Подtолинськоl,о, В. Вернадського, М. Руленка

(с. 61 -62, с.87-90), уточнено TepMiH <бiомаса)) 1,а джерела iT походження (с.

66-6s). У роботi запропоновано класифiкацiйнi ознаки бiоенергетичних

pecypciB, якi грунтуються на тому, що початковим етапом утворення

бiоенергетики (бiомаси та похiдних вiд нет) с бiологiчнi проLlеси

перетворення сонячнот енергiт в органiчнi речовиIlи пiд лiсrо фотосин,гезу.

ТакиМ чином, KpiM загальноПрийнятиХ, ДО бiоенерг,е,гичних pecypciB

належать, насамперед, продовольчi ресурси 1,а викопrti види паJlива (нафта,

природний газ, вугiлля) (с,92).

У lpyzoMy розdiлi <<Методологiчrli заса/Iи llосlliджеtlltя Й роЗВитКУ

бiоенергетичного риtIку> опрацьовано Meтol]o"ltol,iю ,га методику

дослiдження процесiв розвитку бiоегlергетичного ринку, удоскоFIалено

науково-методичнi пiдходи до оцiнювання розвитку бiоенергетичного

ринку, визначеНо показники його розвитку та критерiТ оцiнrованIlя.

Характеризуючи методологiю ринкових дослiджень, автор ДоВоДИ'ГЬ,

шо найбiльш суттсвими недолiками сучаснот парадигми розвитку механiзмiв

ринкових вiдносиtr в YKpaTHi с недост,атнiй Bt-IecoK у cBiToBy eKoHoMiKy,

вимушений, а iнодi й заrriзнiлий характер реакцiя вi,гчизняtIоТ системИ

державного управлirrня на глобалiзаItiйгri впливи, недостатНЬо роЗВИнеНа

технологiчна база у бiльшостi сфер i га;rузей економiки, недостатньо

iнновацiйний характер тощо (с. 1 19- l21 ).

Двтором доведено, що одним iз важJlиIзих елементiв метоДоltОГiТ

дослiдження ринку с пiдходи холiстичного маркетингу, у Межах ЯКОгО

досягаеться рiвнозначнiсть використа}Iня основних концепцiй маркетингу ts

управлiннi галуззю, впливу I{a ринок, проникнення маркетингових

iHcTpyMeHTiB у Bci сфери дiяльностi (с. 127-\28). У робо,гi також виЗнаЧенО

ocHoBHi методи та етапи дослiдження бiоенергетичного ринкУ (С. 129-IЗ7).

На ocHoBi застосування систем}lо-сиFlергетичноl'о Iliдходу

Гальчинською IO.M, обгруrлт,овано, Illo /tocltillжet{Hя проблема'гИкИ роЗВИ'ГкУ

ринкових процесiв у бiоенергетицi покJlикано вирirшити наступнi завДаННЯ:

1) узагальнення скJIадових сиIIерге,гичllоТ коttt(егIцiТ 'га вияВJIеIiня

особливостей розвитку риFIкових проuесiв I{a octIoBi системtrоt'о гtiлхолУ; 2)

оцiнювання наявного потенцiалу розви,гку бiоеrrергеl,ичного ринку; З)

iдентифiкацiя та врахування потреб учасникiв риrlку на засадах маркетинГ},
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4) уточнення маркетингових дiй r,a скJlадових iнновацiйно-iнвест,ицiйrtоl,о

процесу як джерел синергетичних ефек,гiв ( с. 1а7).

!осить логiчним у cTpykTypi rrроведеного дослiдження i аtrалiтичt-tим

за змiстом с mреmiй розdiл <<С"гаrt еIIергеl,ичltоt,о забезпечеIll|я економiки

украirrи та оцitlка можливостей розвитку бiоенерl,ет,ичllого ринку>>, в

якому дисертантом дослiдIжено стан забезпечення економiки паливLIо-

енергетичними ресурсами, в l,.ч. бiоресурсами, виявJlено r,сн/lеllцiТ у

виробницr,вi i сtlоя<иваttнi бiоttа;tиlза, IIроl]едеtIо оtIitIlоваtIня

бiоенергетичного потенцiалу, визначено мож.ltивос,гi його розвитку за

допомогоЮ маркетиtIгового irrc,гpyMerrTapiro. Заслуговус уваги,

загIропонована автором методика розрахунку бiоенергетичного IIо,генцiалу

бiомаси (с.2а). Для оцiнки економiчного енергетичI{ого потеrrцiалУ В

ринковому обiгу було застосовано критерiт зiбраних IlJlощ ],а урожайностi

побiчнот продукцiт зернових i олiйних культур, що с бiосировиною для

виробництва тепловот енергiт, а ,гакож потужностi обладнання, якi

забезпечуrоть ефективнiсть виробниrIтI]а IIeJleTiB та брике,гiв iз ttих.

чеmверmuй розditt дисертацiт <с,гратеl,iчlлi tIаtlрями розвит,ку

бiоенергетичного риlIку УкраТlrи> IlрисвячеIIо розробui стратегiчr,Iих

орiснтирiв, уточненню ознак сегмен,гування ],а характеристик rIi"ltьових

сегментiв (с. 28З-285), розробленнlо вi:lпоlзiдних KoMtIJteKciB маркетингу та

системи маркетингових заходiв щодо активiзаttiт гrопиту на бiопаливо (с.

303-304).

здобувачем виявлено проблеми органiзаrцii збут,у на бiоеrtергетичному

ринку та доведено, Lцо механiзмом оргаIliзацiТ продажу I]a вFIу,грiшгtьому

ринку бiопалива повинна стати сдина електроI-1на гlлатформа (с, 3 13-з 1 6).

Обrрунтовано формування доданоТ BapT,ocTi в рiзних техI{ологiчних

ланцюгаХ та встанОвлено, що найбi.ltьш-tий розмiр накопичуваltьноТ лодапоТ

BapTocTi на 1 га, що створIоеться при llереробrli осtlоtзноТ гrролукuiТ (зерrlо,

силос) на пролукцiю тваринниц,гва, а гrобiчноТ llродукцiТ (стеб.тrа, гнiЙ

тварин) череЗ бiогаз у еJlектричну та теплову еrrергiю (с.328-329).

вагомим внеском автора у вирiшення завдань /tослiдження с

запропонованi шляхи удосконаJIеrIня .шаttцlоt,iв збуту продукrliт rrа

бiоенергетичному ринку, уточнення чинникiв т,а механiзмiв формування tliH

на бiопаливо (с. З28-ЗЗ1, с, З42-З4З).
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У п'яmо"uу розdiлi <<Забезпечення розвитку бiоенергетичного ринку

на ocHoBi використаllня економiко-ма,гематичlIого моделIоваtIIIя))

вагомим здобутком автора с науково обГрунт,оваI]а rrропозиrцiя ЩО/lО

розробки кластерноi моделi розвитку бiоеrrергетичного ринку в YKpaTHi, ЩО

с дiсвим iHcTpyMeHToM реалiзаuii масшtтабних бiоегlергетичFIих гtроектiв

пiдприсмств l] умовах сучасноТ itlтеtiсивttоТ когtкуренuiТ (с. 356-358). З

використанням адаптивt{ого модеJIIоваI]ня ['aJlt,-lиltcbкolo Io.M. llpoвelleнo

прогнозування розвитку бiоеrrергетичного ринку }ta oclloBi обчис,цення

потенцiалу бiомаси за iT видами та обласr,ями за адап,гивFIим МетОдlОМ.

Проведенi розрахунки засвiдчили зrtачнi перспективи збiльшення проtlозицiТ

на ринку бiопалива завдяки можливостi зростання енергетичного по"генцiалУ

майже Bcix видiв бiомаси за пропонованими сценарiями роЗвиТкУ (с. З67-

з77). Двтором на ocHoBi провелеFIих дос-ltiлжень правових аспек,гiв

функцiонування бiоенергетики розроб-тrено пропозицiТ tцодо удосконаЛеННЯ

механiзму державного регулIовання бiоегtерI,е,гиLII{ого риIJку (с. 389-З90).

Практична opicHToBaHicTb дисерташiТ забезпечусться апробацiеrО

теоретико-методологiчних положень l,a /lове/tенням Тх до рiвrrя конкрет}rих

рекоменлаuiй та прикладних розробок, якi можуl,ь використовуватися у

дiяльностi органiв державноТ в;tади, I,аJ]узевих асоцiацiй 'га окреМИх

госrrодарюючих суб'сктiв при формуваннi стратегiчних напрямiв Та

механiзмiв подальшого розвитку бiоенергетичноI,о ринку.

Новизна IIаукового дослiлжеIII|я, висtlовкiв i рекомеrrдаltiй

Наукова новизна дисерl,ацiйноТ робо,ги I'а.ltьчиtrськоТ IOлiT N{ико.llаТвIlи

полягас у розробленнi теоретико-методологiчних положень та I{ayKoBo-

практичних рекомендацiй стосовно розвитку бiоенергетичного ринку На

засадах маркетингу.

Що вагомих наукових результ:атiв можна вiднести:

на теоретичtIому piBlli:

- обrрунmовано класифiкацiйнi ознаки еt{ергетичних pecypciB, якi

iдентифiкуIоть бiоенергетичнi ресурси шляхом наявностi бiологiчних

перетворень сонячноТ енергiТ та утворення органiчноТ речовини За

допомогою процесiв фотосинтезу незалежно вiд напряму Тх використання та

часового лагу мiж первинIJим накопиченFIям сонячноТ енергiТ Та

використанням лIодиною енергетичних pecypciB (с, 92);
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_ уmочнено трактуваI{ня поня,гтя <бiоенергеr,ичний ринок)) як систеМИ

обмiну та розподirrу бiомаси, продовольства, бiопа-ltива ,га бiоенергiТ, щО

функuiонуе за законами товарI{ого виробницr,ва, з урахуванням

економiчних' екологiчних, правових i фiнаrrсових вiдносин учасникiв риFIКУ

у процесi kyrriB-lli бiосировини ,га кiтlцевих lrролук,гiв iT rlереробки,

виробництва, постачання i реалiзацiТ сrrоживачам продовольчих pecypciB,

бiопалива, тепловоТ та електричноТ ettepl,iT (с. ]0-72):

diсmала поdальu,tоzо розвumку сl,руктурно-логiчна iнтерпретацiя

маркетингового забезпечення розвитку бiоеtlерге,гичного ринку, tIIo

передбачас визначення даного поняття як процесу, вкJlЮчаС НабiР

маркетингових метолiв та iнструмен,гiв, Iцо зас,госоt]уIо"tься для роЗРОбЛення

й реалiзацiТ стратегi,rних i тактичних маркетиFII-ових рiruень на MiKpo-, МеЗо-

й MaKpopiBHi, т&, на вiдмiну вiд iсную,rих, мiсt,ит,ь еJIементи, важелi i

процедури в межах аналiтично-стратегiчного, так,гичного, коIIтроЛЬноГО

блокiв (с. 96-97);

Ila методологiчrlому й мето/Iичlrому рiвtlях:
_запропоновано методичний iнструмент,арiй побудови аJIгоритму

визначення екоrrомiчноТ доцiльностi рiзних BapiaHTiB перерОбКи

бiоенергетичноТ сировини, який враховус формування економiчних

передумов для виробrrикiв сировиrIних pecypciB через дотриманIIя

еквiвалентностi у рiвнях економiчноТ ефек,гивностi викорИстання

виробничих pecypciB за yciMa пропонованими напрямами переробки

бiосировини залежно вiд ринковоТ ситуаrцiТ в конкретний перiол часу (с. 29l-

292):

_ уdосконалено науково-мето/Iичний гriлхiд щодо оцiнlовання

комплексного бiоенергетичного ltотенцiалу вiдtхолiв та енерГеТиЧНих

культур у ринковому обiгу який перелбачас всl,ановJIення обмежуваJ-Iьних

критерiТв за мiнiмально допус,гимими пJIоIцами ,га пого.ltiв'ям

сiльськогосподарських тварин для ефективноr,о забезпечення iснуючих

потужностей для переробки бiосировиrrи та визIlаLIеIIня коlttцентраlliТ

бiоенергеl,ичних pecypciB у pel,iorrax УкраТrrи (с. 2а5);

Ila прикJlадtlому piBlli :

-розроблено комплексний пizrxi,rl шlо/tо розвиl,ку бiоеr,rергеl'ичноI'о

ринку УкраТни, який базусться на Bpaxyвatttti екоttомiчttих та органiзаt(iйrlих



8

причин стримування процесiв використання бiомаси для

енергii на макро- i MiKpopiBHi, та передбачас узгодження

виробrtицr,ва

iHTepeciB у техFIологiчному JIанIlIогу мiж виробниками бiосировини та

енергетичних pecypciB з урахуваI{ням rзарiантносr,i використання бiомаси на

ocHoBi визначеFIня розмiру накоIIиLIуваJ]ьноТ доltагrоТ lзарт,остi на оltиницIо

основного виробничого ресурсу (с. З27 -ЗЗ0),

-розроблено органiзацiйrlо-функцiональний механiзм створенrrя та

функuiонування бiоенергетичних кластерiв , який базусться на оцiнtованнi й

моделюваннi бiоенергетичних потенцiалiв окремих облас,гей i гlередбачас

формування управлiнських структур, Цiо вiдtповiда,гимуть ринковим умовам

i сучасним маркетинговим конr(епцiям (с. 356-З60);

- уdосконалено FIауково-методичний пiдхiд до прогнозування розвитку

бiоенергетичного ринку, який вiдрiзняс,гься Bi.rr iснуlочих базуванням на

адаптивнiй моделi розвитку бiоенерге,гичних поr,егtцiалiв, у якiй на кожному

наступному Kpoui проводиться корегуваI{ня параметрiв моделi у часi, Тх

адаптацiя до нових, змiнюваних умов розвитку (с. З64-З67);

- сфор,мовано маркетинговий пiдхiд ло акт,ивiзацiт попиту на

бiопаливо i впливу на цiльового споживача за допомогою сучасних засобiв

iнтернет-маркетингу, соцiальноТ рекJIами, стимуJlIовання збуту, пропаганди

та персонаJIьного продажу, що характеризу€,гься етапнiстю просування

бiопалива до покупцiв, використоt]усться як ittсr,румен,г активiзацiт

дiяльностi суб'ектiв риr-rку i дас змогу збirrьши,ги обсяги реалiзацiТ ycix видiв

бiопалива кiнцевим споживачам (с. 303-305);

- dicmaB поdальutоzо розвumку науковий пiдхiд до формування

пропозицiТ на бiоеrrергетиI-Iному ринку LLIJIяхом у,гочнення криl,ерllв

сегментацiт, виокремлення цiльових сегментitl вrrутрiшнього i зовнirшrriх

ринкiв, застосування маркетингових с,гра,гегiй розвитку ринку та

розроблення деталiзованих комплексiв маркетингу, посилення

конкурентних позицiй, розширення iсrrуtочих ринкiв збуту i rrошуку нових,

(с. 283-288).

-обrрунmовано науково-пракl,ичнi пiдходи tцо/lо удосконаJlення

державного регулIовання бiоенергетичного ринку, якi дадуть змогу

уточнити складовi механiзму державIIоI,о регуJIюваIlIIя даного ринку з

позицiт суб'скr,а та об'сктiв регу;rrоваI]ня, а ,гакож сгlособiв регулIоваЕIня, до

екоtlомi,лttих
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яких вiднесено прийняття законiв, нормативних aKTiB, стандартiв,

державних програм розвитку гаrrузi, тарифне регуJIювагrня (с. 396, 40l )

Про завершений характер дослiдженI{я та дост,атнiй piBeHb науковоТ

новизни свiдчить i обrрунтованiсть та виваженiсть висновкiв i рекомендацiй

автора. Отже, змiст дисертацiйrrоТ робо,ги засвiдi,lус, Що oкpecJleНa мета

досягнута, постаI]ленl завдаLIrIя вирiпrеrli, висIlовки /1остаl,ньо

аргуменТованi. ЗдобуваЧем викоНано теоретичнО i гrрак,гично цiнну робо,гу.

Повшота викладення осtIовIIих положеIIь дисертацii в

опублiкова IIих робоr,ах

Матерiаrrи дисертацiйrrоТ роботи [IаJIежL{им чином огIриJIюдrlенi.

ocHoBHi положення дисертацiйrrоТ роботи знайшt.ltи вiлОбРаЖеННЯ У 45

наукових працях, з яких одlrrоосiбl]а моноI,рафiя, 4 ко:lективI{их монографii,

23 cTaTTi у наукових фахових виданнях Укратни, вклtочених до мiжнародних

наукометричних баз даних, 4 cTa,TTi у наукових виданнях iншlоТ держави:,

стаття у науковому виданнi, включеному до мiжнародних наукометричних

баз даних, |2 тез наукових доповiдей. Ознайомлення з публiкацiями

здобувача дозволяс зробити висЕIовок про Те, Iцо в них повноIо Miporo

вiдображено результати дисертацiйrrоi роботи.

двтореферат повнiстtо вiдображас осъtовгti гIоJIоження, висновки i

рекомендачiт дослiджеtlня i с iдентичtrим з резуJIьтатами дисер,гаIliйгrот

роботи.

Щискусiйrli положеIlllя ,га критичlli зауважеIlI|я щодо змiсту

дисертацiйноi робоr-и

оцiнюючи виконану Гальчинською ю. ]\4. дисертаrriйну роботу в

цiлому позитивно, необхiдно вiдзначити oKpeMi лискусiйнi положення i

зауваження.

1. У першому розлiлi роботи (пп. 1 .l ) автор при дослiдженнi

особливостей ринкУ енергiТ в YKpaTHi робить висновок про його

монополiзацiю, iснування сутl,евих диспроrlорrцiй, низький piBeHb

конкурентних вiдносин (тх недосконалiсть), що негаl,ивно вплива€ не лише

на BapTicTb паливно-енергетичних pecypciB, але й tta якiсть послуг (с. а6).

при цьому € не зовсiм зрозумiлим, чи зазначеtti характеристики с,госую,гься

також бiоенергеl,ичного ринку як скJIа/{овоТ риrrку еrrергiТ в YKpaTrri,
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2. У розлi.lri 1 автором провелено грунтовний аналiз тралишiйних та

альтернативних концепцiй маркетингу (табл.1.1, с. 50-52), серед них

значний iHTepec представляють концепцiя реабiлiтацiйнот економiки та

гIросторово-часовот взаемодiт. Проте у подаJIьlпих роздiлах роботи зазначенi

концепцiТ автором не використовуються. 13важаемо, що доцiльно буrrо б

бiльш активно використати в роботi концепцirо реабiлiтацiйноТ економiки,

оскiльки вона opieHTyc на задоволення потреб не тiльки ринкових

контрагентiв а й потреб усього людстI]а.

3. у розлiлi 2, пп. 2.1, 2.2 ав,гором iдентифiковано та

охарактеризовано методологiю дtoc-lr iдженt{я бiоеrrерr,е,гичноI,о ринку (с. 1 2 l -

122), зазначено ocHoBHi методи дослiдження (с. |24-1,25). Вважасмо, Iцо

автору варто було б бi-lrьш чiтко вилi"тlити ме,го/lи, якi стосу}оться

конкретних параметрiв розвитку саме бiоенерге,гичного ринку.

4. У третьому розлiлi роботи, лля оцirtювання стану розвитку

бiоенергетичного ринку (пп. 2.3) ав,гором проаналiзована iнформаrtiя щодtо

обсягiв виробництва бiопалива та вiдходiв, динамiки енергоспожиI]аЕIFIя на

ocHoBi вiдновлtованих джереJl енергiт, використання енергетичного

потенцiалу бiомаси УкраТни у 2017 роui, проl,е /tJIя характеристики стану

ринкУ слiд було б застосуват,И показники поIlитУ i пропозиl(iТ, динамiки

ринкових цiн, розрахувати елас,ги,,tIliс,гь поtlиту тоIцо. Вважасмо, що

використання цих показникiв значно посилиJIо б змiстовне наповненнЯ

параграф а З.З .

5. У четвертому розлiлi роботи (пп.4.1) rlри визначеннi страr,егiчних

напрямiв розвитку автором запропоновано цiкавий пiдхiд щодо визначення

характеристик цiльових сегментiв споживачiв бiопалива, а також

сформованi вiдповiднi комплекси маркетингу, розроблеНа СИСТеМа ЗаХОЛlВ

щодо активiзацiТ попиту на бiопаливо (пп.4.2), гrрот,е цi заходи не знайшли

належного економiчного обгрунтуваIIIlя.

вказанi недолiки не впливають на загальну позитивну оцiнку

проведеного дослiдження, не знижуIоть його практичноТ та теоретичноТ

цiнностi.
зага.ltьtl ий висllовок

Щисерт.аrriйна робо,га Га.тlьчигtськот Iолiт МиколаТвttи виконаI]а tIa

належному науково-теоретичному piBHi, мас практичне значення. Текс,г
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викJIадено Jlогiчно, IlocJIi/ioBl{o i t,рамотно, вис}Iовки i проLlозицiТ € досl'атньо

аргументованими. (),гриманi резулы,ати с обгруrlтоваIlими i вrrроваllженими

в лiяльнiсть органiв державноi tsлади i галузеtзих асоt{iацiй. Тема i змiст

дисертацiТ та автореферату вiдповiдають паспорту спецiальностi 08.00,03 -
eKoHoMiKa та управлiння нацiональним господарством i профi;rrо

спецiа;riзованоТ вченоТ ради Д 26.004.0l. Автореферат оформ"ltений згiДtlО

вимог МОН УкраТни i не мiстить iнформацiТ, яка не розгJIянута у роботi.

Все це да€ можливiсть зробити висновок про те, що дисер,гацiйна

робот,а l-альчинськоТ IО.пiТ I\4икоrrаТвlIи tla 1,ему: <<Розвиr,ок бiоеrrергеl,ичtIого

ринку УкраТни на заса/lах маркеl,иIlI,у)), по/IаtIа IIа з7lобуr,1я rIayKoBoI,o

ступеня доктора наук, с завершеноIо, самос,гiйно виконаною роботоtо,

вiдповiдас вимогам <Порядку присудження наукових стугtенiв>> (п.п. 9, l0,

|2, |З,14), а iT автор заслуI,овус на присудження наукового ступеня доктора

економiчних наук за спецiальнiст,tо 0S.00.03 <L]когtомiка та управлiнt-lя

нацiональним господарством.
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