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Актуальність теми дисертації 

 

Розвиток альтернативної енергетики та прагнення до дотримання 

принципів сталого розвитку вносять значні зміни в економічні умови 

функціонування галузей національної економіки та їх суб'єктів. Вітчизняна 

економіка має можливість забезпечувати суттєві обсяги виробництва біоенергії, 

передусім, за рахунок енергетичної біомаси, що створює передумови для 

відповідної трансформації економічного середовища ринків енергетичних 

ресурсів. Наслідком цього є організаційно-економічні перетворення, які 

передбачають виокремлення біоенергетики в окрему підгалузь національної 

економіки, передусім, процеси формування та функціонування ринку біоенергії, 

в цілому, та біопалива, зокрема.  

Для ефективного розвитку біоенергетики необхідно дотримуватися 

виважених дій, які забезпечують трансформацію умов і механізмів 

функціонування ринку біопалив, що відбивається економічній та ринковій 

поведінці суб'єктів ринку та на регуляторній політиці держави.  

В свою чергу, відсутність комплексності при використанні інструментів 

державного регулювання ринку біопалив та процесів виробництва біоенергії, 

зумовили значне відставання розвитку останнього у порівнянні із розвинутими 

країнами, а отже недостатньо ефективного формування та неповного 

використання біоенергетичного потенціалу національної економіки. 

Вказане переконує, в тому, що проведене І.В. Чебан дослідження 

проблемних питань формування, функціонування та розвитку ринку біоенергії в 

Україні є своєчасним та актуальним. 

Актуальність теми також підтверджується виконанням дослідження у 

межах науково-дослідної роботи Національного університету біоресурсів і  

 



 

природокористування України за темою: «Прогнозування біоекономічного 

потенціалу сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних 

змін» (номер державної реєстрації 0115U003458), де автором обґрунтовано 

науково-прикладні засади формування та функціонування вітчизняного ринку 

біоенергетичних ресурсів. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,  

висновків і рекомендацій, їх достовірність 

В представленій дисертації отримане нове вирішення наукового завдання 

обґрунтування теоретико-методичних засад та розробки практичних 

рекомендацій щодо формування та ефективного розвитку ринку біоенергії в 

Україні. Дисертантом залучено достатню кількість інформаційних джерел, до 

складу яких увійшли наукові праці з питань економічної теорії, аграрної 

економіки, економічної та енергетичної безпеки, а також нормативні, правові, 

статистичні та аналітичні матеріали. Дисертація характеризується чітким 

дотриманням при поданні матеріалів та результатів обраної автором логіко-

структурної схеми дослідження. Сформульована мета та визначені завдання 

дослідження дозволили дисертанту вдало застосувати залучений методичний 

інструментарій. Зміст дисертації повною мірою відповідає обраній темі 

дослідження. Обґрунтовані в дисертації рекомендації пройшли апробацію, що 

підтверджується відповідними документами. Отже, отримані при виконанні 

дисертаційної роботи Чебан І.В. наукові положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації є достатньо обґрунтованими та достовірними. Критичний аналіз 

тексту дисертації та публікацій автора дозволяє дійти висновку про відсутність 

в роботі неправомірних та надмірних текстових запозичень. 

 

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи 

Дисертантом отримані наступні основні наукові результати: 

- вперше розроблені сценарії розвитку ринку рідкого біопалива в Україні 

на період до 2030 року та обґрунтовано економічні наслідки застосування 

окремих інструментів державного регулювання з огляду на забезпечення 



 

збалансованого розвитку ринку за рахунок нарощування обсягів виробництва 

біопалива та широкого його використання для задоволення внутрішніх потреб 

споживачів моторного біопалива в Україні, а також виконання взятих на себе 

міжнародних зобов’язань; 

- удосконалено методологічні засади ідентифікації сутності ринку 

біоенергії, як системи відносин суб'єктів з приводу купівлі-продажу біоенергії 

(електричної, теплової), виробленої з біопалива (твердого, рідкого, 

газоподібного) та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання 

біоенергії; 

- удосконалено методичний підхід до класифікації ринків з 

виокремленням в ній ринку біоенергії, що поглиблює пізнання і врахування в 

управлінні ринками особливостей економічних відносин на енергетичному 

ринку; 

- розвинуто наукові підходи щодо визначення сутності «ринок», «ринок 

біоенергії», «ринок біопалива» в контексті їх генезису та сучасних концепцій 

розвитку біоенергетики; 

- набуло подальшого розвитку обґрунтування методичного 

інструментарію побудови алгоритму дослідження ринку біоенергії й біопалива 

на основі теоретичних та методичних положень щодо формування ринку 

біоенергії і його суб`єктів та кількісної оцінки впливу на нього екзогенних 

факторів з використанням економетричної моделі часткової рівноваги 

AGMEMOD; 

- розвинуто напрями нарощування ресурсно-енергетичного потенціалу 

агробіомаси за рахунок повнішого використання відходів аграрного 

виробництва та підвищення врожайності енергетичних культур; 

- набула розвитку система заходів державної підтримки формування і 

функціонування ринку біопалива, розроблена з урахуванням світового досвіду, 

що сприяє адаптації вітчизняного ринку біоенергії в Україні до світових 

тенденцій; 

- розвинуто ідентифікацію стратегічних орієнтирів розвитку ринку 

біоенергії за рахунок удосконалення інструментів державного регулювання для 



 

стимулювання попиту та пропозиції біоенергії через механізм їх коригування; 

- набула розвитку систематизація чинників регулювання ринку біопалива 

в Україні, яка виступає основою для обґрунтування напрямів стратегічного 

розвитку ринку біоенергії і визначає засоби ефективного її функціонування. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Полягає в можливості використання теоретико-методичних положень і 

практичних рекомендацій щодо регулювання процесів формування та розвитку 

вітчизняного ринку біоенергетичних ресурсів. Рекомендації використовуються 

у практичній діяльності Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, Української асоціації виробників альтернативних 

транспортних палив «Укрбіопаливо», у роботі Німецько-українського 

агрополітичного діалогу, а також у навчальному процесі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, що пітверджується 

відповідними документами. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях 

Основні наукові положення, висновки та результати дослідження 

викладено у 19 наукових працях, з яких: 1 стаття – у наукових виданнях інших 

держав, які індексуються наукометричними базами Scopus, 5 статей – у 

наукових фахових виданнях України, включених до наукових баз даних Index 

Copernicus, 3 статті – у наукових фахових виданнях України, 10 тез наукових 

доповідей.  

Відображені в зазначених публікаціях наукові результати не містять 

протиріч з положеннями сучасної економічної науки, а також повністю 

відповідають меті та завданням дослідження. На основі аналізу змісту 

публікацій можна зробити висновок, що основні положення представленої 

дисертаційної роботи Чебан І.В. знайшли достатнє відображення у відкритому 

друку. Діючі вимоги щодо необхідної кількості публікацій дотримані.  

 



 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

261 сторінка. Робота містить 23 таблиць, 48 рисунків та 52 додатки. Список 

використаних джерел налічує 259 найменування. 

В першому розділі визначено економічну сутність, передумови та 

особливості формування ринку, ідентифіковано особливості ринку біоенергії та 

соціально-економічне значення його розвитку для України, обґрунтовано 

методологічні основи функціонування ринку біоенергії в Україні. 

В другому розділі виконано аналіз ринку біомаси в Україні, надано 

оцінку сучасним тенденціям та світовому досвіду формування ринку біоенергії, 

а також визначено тенденції та особливості розвитку і функціонування 

вітчизняного ринку рідкого біопалива. 

В третьому розділі обґрунтовано напрями та шляхи удосконалення 

нормативно-правового забезпечення функціонування та розвитку ринку 

біопалива в Україні, наведено результати моделювання ринку рідкого біопалива 

в Україні за допомогою моделі AGMEMOD, а також визначено стратегічні 

пріоритети формування та розвитку ринку біопалива в Україні на 

середньострокову та довгострокову перспективу. 

Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, конкретно і 

стисло висвітлюють основні наукові результати. Обсяг цитувань та 

використання результатів досліджень інших авторів є правомірним та 

виправданим з огляду на необхідність всебічного дослідження теоретичного 

базису дослідження та повномірного обґрунтування нових наукових 

результатів. Дисертація є завершеною науковою роботою, в якій отримані нові 

наукові результати, які мають теоретичну та практичну цінність. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Не дивлячись на високий науковий рівень, оригінальність та новизну 

результатів представленого дослідження, їх значення для теорії та практики, 

слід звернути увагу на такі зауваження, побажання та дискусійні питання по 



 

дисертаційній роботі Чебан І.В.: 

1. Потребує уточнення формулювання винесеного на захист положення 

наукової новизни в рубриці «вперше», адже авторкою, скоріше, обґрунтовано 

концептуальні засади дотримання збалансованого характеру розвитку 

вітчизняного ринку біопалива, які передбачають застосування визначеної 

типології інструментів державного регулювання функціонування вказаного 

ринку, визначення економічних наслідків використання вказаних інструментів 

та розробки сценаріїв розвитку ринку з використанням прогресивних засобів 

економетричного моделювання, адже в авторській редакції вказаний науковий 

результат має більшою мірою прикладне та практичне значення, а не науково-

теоретичне, в пріоритетності якого переконують представлені в дисертації 

матеріали дослідження. 

2. На С. 42-43 дисертації за результатами виконаного в підрозділі 1.1 

критичного аналізу наукових позицій дослідників щодо ідентифікації змісту 

категорії «ринок» авторка надає власне визначення цієї дефініції, нажаль, не 

визначившись, чи є ринок сукупністю елементів, системою або явищем, а 

неоднозначно характеризуючи його як «складне утворення», «сферу обміну» та 

«момент», що потребує додаткових пояснень, не дивлячись на формулювання 

першого положення наукової новизни в рубриці «удосконалено». 

3. В підрозділі 2.1 авторкою детально розглянуто тенденції розвитку 

альтернативної енергетики, втім, увага приділена лише позитивним наслідкам в 

сфері стимулювання виробництва електроенергії за «зеленим тарифом» 

безвідносно до питань збалансованості енергетичної системи держави та впливу 

поточної регуляторної політики на розвиток інших галузей національної 

економіки (С. 109-111 дисертації). 

4. Потребує уточнення склад та найменування державних інституцій, які 

здійснюють регулюючі впливи на функціонування ринку біопалива та 

діяльність його суб'єктів (рис. 3.1, С. 171 дисертації), зокрема, це стосується 

діяльності Державної фіскальної служби України та застосування норм 

податкового законодавства, яке наразі здійснюється Державною податковою 

службою, рівно як і ліцензування виробництва біоетанолу.



 


