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Актуальність теми дисертації 

Однією з найважливіших складових добробуту в цивілізованих 

державах є забезпечення громадян і компаній необхідними енергоресурсами. 

Запорукою реалізації цієї мети має стати надійне, економічно обґрунтоване й 

екологічно безпечне задоволення потреб населення й економіки в енергії 

шляхом впровадження у всі сфери економіки нових енергоощадних технологій 

і розвиток альтернативних та екологічно чистих джерел енергії, в першу чергу, 

за рахунок ролі використання біоенергетичних ресурсів, до яких, в тому числі, 

відноситься біомаса. 

Економіка України є енергозалежною, імпортуючи значні обсяги 

паливно-енергетичних ресурсів. Україна забезпечує себе лише на 25% 

власними ресурсами, а 75% енергоресурсів – імпортні. Україна щороку 

витрачає на імпорт нафтопродуктів до 6 млрд. дол., що є однією з найбільших 

статей у платіжному балансі країни. В той же час, Україна наразі використовує 

не більше 10% економічно досяжного потенціалу біомаси. 

Наявність цих проблем зумовлює пошук передумов, які б забезпечили 

формування конкурентоспроможного ринку біоенергії в Україні та розробку 

теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо забезпечення 

конкурентоспроможності технологій отримання енергії на підприємствах 

енергетики з огляду на відповідність концептуальним засадам сталого 



розвитку, а саме орієнтуючись на низьковуглецеві технології отримання 

енергії. 

За таких умов дисертаційна робота Чебан Ірини Вікторівни, яка націлена 

на поглиблення теоретико-методологічного обґрунтування та розроблення 

практичних рекомендацій щодо формування і функціонування ринку 

біоенергії в Україні з акцентом на ринку рідкого біопалива в умовах 

нестабільного розвитку ринку традиційних ресурсів та виконання Україною 

взятих на себе зобов'язань щодо відновлюваної енергетики, безумовно є 

актуальною у науковому контексті та своєчасною для практики.  
 

Зв’язок роботи з науковими програмами,  планами, темами  

Дисертаційне дослідження здобувача пов’язане з тематикою наукових 

досліджень Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, зокрема в рамках теми «Прогнозування біоекономічного потенціалу 

сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін» (номер 

державної реєстрації 0115U003458). Здобувачкою визначено і обґрунтовано 

науково-прикладні засади формування та функціонування ринку 

біоенергетичних ресурсів в Україні.   

 

 Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій, сформульованих  у дисертації 

Основні наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані у 

дисетраційній роботі, є обґрунтованими та достовірними, відповідають 

фундаментальним положенням економічної теорії, основним положенням 

ринкової економіки, концепціям та теоріям розвитку ринку біоенергетики, 

енергетики, біоекономіки та аграрного ринку України. Обґрунтованість 

наукових положень, результатів і висновків роботи забезпечує використання 

(залежно від завдань, що вирішуються) сучасних загальнонаукових і 



спеціальних економічних методів дослідень – абстрактно-логічного, 

порівняльного, економіко-статистичних методів тощо та опрацювання вагомої 

за обсягами інформаційної бази. 

Здобувач у процесі досліджень використовував офіційні дані 

профільних міністерств, державних служб і агентств, асоціацій. Достовірність 

та обґрунтованість сформульованих у дисертації наукових положень, 

висновків та рекомендацій базується на аналізі значної кількості праць 

вітчизняних та іноземних вчених, що стосуються предмету дисертації. Їх 

опрацювання дало можливість розкрити сутність категорії «ринок біоенергії», 

обґрунтувати методичний інструментарій 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. 

Основні ідеї, висновки та рекомендації, що містяться в дисертаційній 

роботі, пройшли апробацію на 10 міжнародних науково-практичних 

конференціях, де автором висвітлювалися основні положення проведеного 

дослідження. 

 

 Повнота викладу наукових положень, висновків і пропозицій в 

наукових фахових виданнях 

Основні результати дисертаційного дослідження Чебан І.В. достатньо 

повно викладених з 2016 року у 19 опублікованих наукових працях. У доробку 

здобувачки наявні 1 стаття у наукових виданнях інших держав, які 

індексуються науко метричними 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. 



Опублікування результатів дисертації відповідає вимогам, встановленим 

МОН України. 

 

Наукова новизна та практичне значення результатів дослідження 

У дисертаційній роботі отримано результати, які відзначаються 

науковою новизною, становлять певну цінність для теорії та практики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

методологічних підходів та практичних положень щодо понятійного і 

інструментального апарату для формування напрямів розвитку та 

регулювання ринку біоенергії України, які допоможуть приймати 

обґрунтовані рішення органами державного управління та використовувати 

запропоновані здобувачем пропозиції щодо оцінки базових регуляторів прямої 

і непрямої підтримки галузі та переходу до широкого впровадження 

біоенергетики в Україні при розробці довгострокової стратегії її розвитку, 

через інструментарій специфічного управління ринком біоенергії більшості 

суб'єктів господарювання; розробку моделей та стратегій формування і 

подальшого розвитку ринку біоенергії та біопалива на підставі сценаріїв 

моделювання ринку рідкого біопалива в Україні за допомогою моделі 

AGMEMOD до 2030 року. 

Зокрема, здобувачем вперше з використанням економетричного 

моделювання (модель часткової рівноваги AGMEMOD) розроблено сценарії 

розвитку ринку рідкого біопалива в Україні на період до 2030 року (с. 187-207) 

та обґрунтовано економічні наслідки застосування окремих інструментів 

державного регулювання (прямої підтримки виробників та податкових 

преференцій у вигляді зменшення та відміни акцизу вирбникам біопалива), що 

дозволяє забезпечувати збалансований розвиток 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 щодо 

обов’язкового вмісту (10% рідкого біопалива (біокомпонентів)) у загальному 

річному обсязі продажу моторних біопалива. 

У дисертаційній роботі удосконалено низку методичних положень та 

підходів, зокрема, науково - методологічні засади пізнання сутності ринку 

біоенергії (с. 60-63) як систему відносин між виробниками, постачальниками, 

фінансовими установами, державою, з одного боку, та покупцями – з іншого, 

з приводу купівлі-продажу біоенергії (електричної, теплової), виробленої з 

біопалива (твердого, рідкого, газоподібного) та/або допоміжних послуг, 

передачі та розподілу, постачання біоенергії, для отримання максимального 

економічного ефекту всіма суб'єктами відносин.  

Здобувачем запропоновано розширену авторську класифікацію ринків  

(с.274) та виокремлено в ній місце ринку біоенергії в системі ринків України, 

що дасть змогу поглибити знання щодо особливостей економічних відносин у 

галузі електроенергетики паливно-енергетичного комплексу та АПК України. 

Набули подальшого розвитку теоретичні засади пізнання сутності 

понять «ринок», «ринок біоенергії», «ринок біопалива» (с.32-50) через 

уточнення їх функцій, основних елементів, класифікації та завдань, які вони 

виконують, теорій біоенергетики та біоекономіки з різних точок зору 

вітчизняних та зарубіжних економістів.  

Обґрунтовано, з використанням економетричної моделі часткової 

рівноваги – AGMEMOD, методичний інструментарій побудови алгоритму 

дослідження ринку біоенергії та біопалива, що враховує теоретичні й 

методичні положення формування ринку біоенергії та його суб’єктів і 

результати  кількісної оцінки впливу екзогенних факторів на функціонування 

цільового ринку (с.81-92).  



Виявлено резерви збільшення ресурсно-енергетичного потенціалу 

біомаси для виробництва біоенергії. Україна має значний технічно-досяжний 

потенціал виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, який становить понад 98,0 млн. т у. п. на рік. 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні станом на 2018 рік складав 23 млн. 

т н. е. Потенціал біомаси не задіяний і залишається практично невикористаним 

через відсутність інвестицій у сучасні технології вирощування та переробки 

біомаси. Доведено, що повне використання цього потенціалу може 

забезпечити покриття близько 20 % річних енергетичних потреб України (с.95-

104). 

 Оцінено сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку ринку 

біоенергії в світі з метою адаптування ринку біоенергії в Україні до його 

окремих елементів, що забезпечить системність прогнозування його розвитку. 

Дійсно, енергетику України, її стан та перспективи неможливо розглядати 

окремо від загальносвітових тенденцій на відповідних ринках (с.111-124). 

Автором оцінено стан виробництва рідкого біопалива в Україні та 

реалістичність виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо 

моторного біопалива, виявлено перешкоди досягнення вищевказаних цілей, а 

також запропоновано заходи для уможливлення досягнення вищевказаних 

зобов'язань.  

З цією метою було розроблено сценарії розвитку ринку рідкого 

біопалива в Україні до 2030 року та сценарії розвитку ринку за умови введення 

політики прямої державної підтримки та податкових преференцій виробникам 

біопалива. Для кількісної оцінки виконання вищевказаних цілей використана 

модель AGMEMOD – економетрична, динамічна модель часткової рівноваги, 

яка моделює наслідки змін в аграрній політиці на виробництво, споживання, 

імпорт, експорт та ціни на сільськогосподарську продукцію. Вперше у модель 



AGMEMOD Україна 2018 – 2030 додано і розширено новий ринок – ринок 

рідкого біопалива (біоетанол, паливо моторне альтернативне, біодизель). 

Для оцінки розвитку ринку біоетанолу, палива моторного 

альтернативного, біодизеля і досягнення вищевказаних цілей, було розроблено 

сім сценаріїв розвитку ринку рідкого біопалива в Україні до 2030 року: 

«Політичний_10%», «Пряма підтримка_10% до 2025 року», «Пряма 

підтримка_10% до 2030 року», «Зменшення акцизу», «Відміна акцизу», 

«Covid-19», «Базовий» (с.185-208). 

В дисертації підкреслено, що для розвитку та розширення використання 

біоетанолу, біодизелю та продукції на їх основі, в Україні рекомендовано 

ввести як пряму підтримку виробників, так і податкові преференції у вигляді 

зменшення (відміни) акцизу виробникам вищевказаної продукції на певний 

строк для налагодження та розширення їх виробництва. Для досягнення 

індикативної цілі споживання 10% біопалива у транспортному секторі 

запропоновано також і ввести обов’язкове його домішування в традиційні 

бензини та дизель і повернути безакцизне виробництво моторного палива 

альтернативного та біодизеля на певний період (до 10 років), а після 

досягнення 10% використання біопалива ввести стимулюючий акциз на 

економічно обґрунтованому рівні 10-20% від ставки акцизу на традиційні 

бензини та дизель. Однак, всі вищеперераховані заходи, мають бути 

законодавчо врегульованими, контролюватися з боку держави на 

відповідність чинному законодавству (с.204). 

У дисертації висвітлено та проаналізовано розвиток ринку на його 

основі з урахуванням економічної та політичної ситуації в Україні до 2030 

року, спричиненої пандемією COVID-19, для чого було розроблено сценарій 

«COVID-19». Встановлено, що виробництво біопалива у 2020 році у 

порівнянні з Базовим сценарієм, знизиться на 30%, а споживання біоетанолу -  



на 11%. З 2024 року спостерігатиметься поступове збільшення виробництва та 

споживання біопалива в середньому на 2% на рік (с.204-207). 

Проаналізовано та систематизовано інструменти державного 

регулювання ринку біоенергії, зокрема механізми стимулювання попиту на 

біоенергію та її пропозицію з метою визначення необхідності та можливості їх 

коригування (с.328). Сформулювано науково-обґрунтовані рекомендації щодо 

удосконалення структури інституційного механізму управління розвитком 

біоенергетики та виробництвом біопалива в Україні, а саме: запровадження 

ліцензій на виробництво, експорт, імпорт, оптову торгівлю біоетанолом та 

закріплення за біоетанолом окремий код класифікації продукції; скасування 

або часткове зниження ставки акцизного податку на біодизель і його суміші та 

зниження ставки акцизного податку на бензини моторні із вмістом біоетанолу 

понад встановлені державою граничні показники (наприклад 10%); скасування 

необхідності подання векселя при здійсненні господарських операцій з 

біоетанолом, за умови контролю його цільового використання; запровадження 

на законодавчому рівні графіку підвищення обсягу реалізації моторного 

біопалива; запровадження субсидій (допомоги) виробникам бензинів з 

додаванням біоетанолу  при його продажу, на літр продукції; зобов'язати 

операторів АЗС диверсифікувати власне «меню» шляхом включення до нього 

визначеної законодавством частки біодизелю; законодавчо запровадити 

графік підвищення частки біодизелю на паливному ринку України; 

запровадження обов'язкового застосування критеріїв сталості для моторного 

біопалива, одночасно гармонізувавши систему контролю та моніторингу за їх 

дотриманням з нормами ЄС; гармонізування термінології, що регулює 

питання виробництва та використання біопалива, з законодавством ЄС, 

залишивши принцип добровільної відповідності критеріям сталості; 

забезпечення оновлення національних стандартів якості моторного біопалива 



з урахуванням вимог до аналогічної продукції в ЄС; передбачити можливість 

застосування декларованого принципу при повідомленні зацікавлених осіб 

про якість моторного біопалива з одночасним сторенням дієвої системи 

державного реагування на повідомлення про неякісну продукцію; посилити 

систему контролю за обігом моторних палив, як це передбачено Законом 

України № 2628-VIII; скасування визначеного переліку підприємств, що 

мають право виробляти бензини з добавками на основі біоетанолу; розробка 

формату та запровадження звітування учасниками ринку щодо виробничих 

потужностей обсягів виробництва та реалізації біопалива, а також його впливу 

на довкілля (с.324-327). 

 Обґрунтовано та сформульовано стратегічні пріоритети сталого 

розвитку ринку біопалива в Україні, оскільки він неможливий без вирішення 

низки економічних та організаційних проблем, зокрема запровадження 

фінансово-економічних стимулів для виробників біопалива та формування 

гарантованого попиту на моторні біопалива. Розвиток ринку біопалива 

залежить від державної політики у сфері заміщення традиційних видів палива 

альтернативними, цін на традиційні енергоносії, політичної та економічної 

ситуації в країні (с.207-223).  

З цією метою Україні необхідна добре скоординована стратегія для 

виробництва біопалива різних видів та створення чіткого і прозорого 

законодавства, яке визначить основні напрямки для сприяння розвитку 

біопаливної галузі, що підтвердили результати PESTEL – аналізу (с.209). Для 

активізації ринку моторного біопалива в Україні можливі наступні заходи: 

законодавче розширення видів моторного біопального; проведення широких 

інформаційних компаній щодо популяризації біопального та стимулювання 

попиту на нього; налагодження системи обліку та контролю виробництва 

біодизеля та біоетанолу; сприяння переоснащенню наявних цукрових заводів, 



перш за все для зниження енергоємності виробничих процесів; максимальне 

стимулювання продажів на ринку моторного біопального з високим вмістом 

біологічного компонента (Е85); надання фінансових преференцій продавцям 

традиційних нафтопродуктів з метою формування інфраструктури для 

домішування біологічного компонента палива протягом визначеного періоду 

часу, після чого передбачення системи санкцій за відсутність такої 

інфраструктури; уведення контролю за виконанням положень закону та 

системи економічних санкцій для продавців нафтопродуктів, оскільки 

відсутність контролю та покарання в реаліях України призводить до не 

виконання положень закону (с.210-223). 

Отже, варто відзначити, що ринок біоенергії – вибір, який має глобальну 

перспективу для подальшого успішного розвитку цивілізації, що дасть змогу 

зменшити залежність національної економіки від імпорту енергоносіїв, 

знизити енергоємність і забезпечити її економічний розвиток. 

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

Дисертаційна робота містить окремі недоліки та положення 

дискусійного характеру, зокрема: 

1. Авторка посилається на Концепцію «зеленого» енергетичного 

переходу України до 2050 року, однак проект Концепції станом на січень 2021 

р. офіційно не затверджений. 

2. Недоцільним вбачається наведення одиниць вимірювання енергії 

(с.56-57), оскільки це очевидна інформація, а І-ий розділ є надзвичайно 

насиченим інформаційно. 

3. Потребує коригування назва параграфу 2.3.: поточна назва передбачає 

огляд ринку рідкого біопалива в Україні, в той же час параграф містить багато 



(цікавої) інформації про світовий досвід виробництва біоетанолу другого 

покоління. 

4. Наявні незначні редакційні неточності (напр., вказано некоректний 

період дії оновленої Енергетичної стратегії (с.18) тощо.) 

Зазначу, що висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки 

дисертації у її змістовно-суттєвій частині. 

 

 Відповідність роботи вимогам, які встановлені МОН України 

Дисертаційна робота за своїм змістом, структурою та оформленням 

відповідає вимогам пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №167 (зі змінами). Робота 

містить анотацію, вступ, три основні розділи, висновки до розділів та загальні 

висновки, список використаних джерел, додатки. Матеріали дисертаційної 

роботи викладено послідовно та логічно. Загальний обсяг дисертації становить 

261 сторінки, робота містить 23 таблиці, 48 рисунків та 52 додатки. Список 

використаних джерел налічує 259 найменування. 
 

Загальний висновок 

Ознайомлення з текстом дисертації та публікацій за темою 

дисертаційного дослідження дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота Чебан Ірини Вікторівни «Формування біоенергії в Україні» є 

самостійною завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено 

актуальне наукове завдання – поглиблення теоретико-методологічного 

обґрунтування та розроблення практичних рекомендацій щодо формування і 

функціонування ринку біоенергії в Україні, а саме, з акцентом на ринку 

рідкого біопалива в умовах нестабільного розвитку ринку традиційних  



 


