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1. Актуальність теми дисертації. Встановлено, що сьогодні формування та розвиток 

ринку біоенергії має достатньо важливе значення. Щодо економічної і соціальної необхідності 

формування ринку біоенергії в Україні існує декілька основних причин, починаючи  

з міркувань енергетичної безпеки, диверсифікації національного виробництва, покращення 

екології міст, зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, зменшення викидів 

парникових газів, надійності постачання та розвиток сільськогосподарського сектора,  

які зіграли свою роль у запровадженні біопалива, підтримки інновацій і закінчуючи 

економічно-соціальною ефективністю розвитку ринку біоенергії на основі високої мотивації 

зростання аграрного сектора, позитивного соціального зрушення щодо росту зайнятості 

сільського населення (створення додаткових робочих місць), підвищення ефективності 

виробництва та добробуту селян та екологічною безпекою завдяки енергії біомаси.  

Тому необхідно вже зараз працювати над створенням конкурентного ринку біоенергії  

для досягнення вищезазначених цілей. Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-

методологічного обґрунтування та розробленню практичних рекомендацій щодо  

формування і функціонування ринку біоенергії в Україні, з акцентом на ринок рідкого 

біопалива в умовах нестабільного розвитку ринку традиційних ресурсів та виконання 

Україною взятих на себе зобов’язань щодо відновлюваної енергетики. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Наукові результати, теоретичні положення та висновки 

дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язані з темою науково-дослідної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Прогнозування 

біоекономічного потенціалу сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних 

змін» (номер державної реєстрації 0115U003458). Результати дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі Національного університету біоресурсів і природо-

користування України при викладанні дисциплін «Аграрна політика» та «Прикладні 

програмні рішення». 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. 

Усі розробки, висновки, пропозиції, що виносяться на захист, є результатом власних 

досліджень і авторських здобутків. Вперше здобувачем розроблено сценарії розвитку ринку 

рідкого біопалива в Україні на період до 2030 року за допомогою економетричної моделі 



часткової рівноваги AGMEMOD. Вперше було використано для дослідження ринку  

біоенергії в Україні модель часткової рівноваги AGMEMOD. Запропоновано визначення 

«ринку біоенергії» 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. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Здобувачем запропоновано та отримано  

наукові висновки, теоретично обґрунтовано принципові наукові положення, використано 

сучасні методи наукових досліджень та підтверджено практичну значимість дисертаційного 

дослідження. Вперше для моделювання та створення проекцій розвитку ринку біопалива  

було застосовано економетричну, динамічну, мультипродуктову, мультинаціональну модель 

часткової рівноваги AGMEMOD. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

фундаментальні положення теорії ринкової економіки, методологія і загальносистемні 

принципи проведення комплексних наукових досліджень, праці вітчизняних та іноземних 

вчених щодо проблем реформування ринків електроенергії, ринків біопалива  

із застосуванням біотехнологій, розвитку біоекономіки, зокрема щодо подальших напрямів 

формування та розвитку ринку біоенергії з біомаси. 

З метою проведення комплексного економічного дослідження, вивчення і реалізації 

поставлених у дисертації завдань, використано загальнонаукові та спеціальні методи  

пізнання, а саме: абстрактно-логічний – при визначенні мети і завдань дисертаційного 

дослідження; аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел, законодавчих  

та нормативно-правових актів у сфері альтернативної енергетики; метод групування – при 

систематизації та класифікації ринків, видів біомаси; факторний аналіз – при визначенні 

факторів, що впливають на формування ринку біоенергії; причинно-наслідковий аналіз – при 

визначенні низки бар’єрів, що перешкоджають поширенню та розвитку рідких біопалив  

у вітчизняному транспортному секторі; логіко-конструктивного методу та структурного 

аналізу (при визначенні фактичних і прогнозних цін на біопаливо, попит та пропозицію  

на біопаливо та на товари-замінники), графічного (для характеристики динаміки та 

структурних змін окремих показників та уточнення результатів дослідження); пропорційних 

залежностей показників – при вивченні та виявленні залежностей між досліджуваними 

показниками; економіко-статистичний – у процесі збору, обробки статистичних даних  

та оцінюванні сучасного стану розвитку та функціонування ринку біоенергії в Україні; 



економічного моделювання – економетрична динамічна модель часткової ринкової рівноваги 

AGMEMOD. 

Інформаційною базою дослідження є наукові монографії, статті зарубіжних  

і вітчизняних науковців, аналітичні журнали, нормативно-правові акти, що регулюють 

функціонування відновлювальної енергетики на державному та міжнародних рівнях,  

офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, Міністерства енергетики  

та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, Української асоціації альтернативних та транспортних 

палив «Укрбіопаливо», Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України, Державної фіскальної служби України, міжнародних організацій у сфері енергетики, 

зокрема Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency, ІEA), 

Міжнародного агентства з відновлювальної енергії (International Renewable Energy Agency, 

IRENA), комерційно-господарська та фінансова звітність підприємств, профільних асоціацій, 

консалтингових та інжинірингових компаній у галузі виробництва біоенергії та офіційних 

сайтів Інтернет, а також результати власних досліджень та розрахунків автора. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження визначена сформульованими 

завданнями дослідження і полягає в наступному: 

вперше розроблено сценарії розвитку ринку рідкого біопалива в Україні на період  

до 2030 року за допомогою економетричної моделі часткової рівноваги AGMEMOD  

та визначено основні напрями його розвитку при введенні підтримки виробників біопалива  

у вигляді прямих дотацій та податкових преференцій, реалізація яких забезпечить 

збалансований розвиток ринку за рахунок збільшення обсягів виробництва біопалива  

та широкого його використання для задоволення внутрішніх потреб споживачів моторного 

біопалива в Україні та виконання, взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо 

впровадження 10 % біопалива до 2020 року мінімальної частки у загальному споживанні 

автопалив; 

удосконалено: 

– теоретико-методологічну сутність ринку біоенергії 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 розподілі, постачанні біоенергії, для отримання максимального економічного 

ефекту всіма суб’єктами відносин; 

– класифікацію ринків та виокремлено в ній місце ринку біоенергії, що дасть змогу 

поглибити знання щодо особливостей економічних відносин у галузі електроенергетики 

паливно-енергетичного та агропромислового комплексів України; 



набули подальшого розвитку: 

– узагальнення та систематизація еволюції наукових підходів щодо визначення 

категорій «ринок», «ринок біоенергії», «ринок біопалива» з урахуванням технологічної 

характеристики об’єкту дослідження в контексті їх генезису та сучасних концепцій розвитку 

біоенергетики і біоекономіки, що поглиблює його пізнання, розкриває зміст та особливості 

для забезпечення методологічної бази дослідження; 

– розрахунок економічної ефективності виробництва основних культур для 

виробництва біопалива в Україні та рентабельності його виробництва з власної та купленої 

сировини; 

– аналіз та виявлення резервів підвищення ресурсно-енергетичного потенціалу  

біомаси для виробництва біоенергії в Україні; 

– система заходів державної підтримки формування і функціонування ринку  

біопалива, розроблена з урахуванням світового досвіду, що сприяє адаптуванню його окремих 

елементів до теперішніх умов становлення ринку біоенергії в Україні; 

– систематизація інструментів державного регулювання ринку біоенергії, зокрема 

механізми стимулювання попиту на біоенергію та її пропозицію з метою визначення 

необхідності та можливості їх коригування; 

– систематизація чинників регулювання ринку біопалива в Україні, яка виступає 

основою для обґрунтування напрямів стратегічного розвитку ринку біоенергії і визначає 

засоби ефективного її функціонування, що, на відміну від інших, узагальнює і визначає 

найбільш широкий спектр інструментів і показників державного регулювання, які можуть 

бути використані у сфері біоенергетики. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичне 

значення одержаних результатів полягає у розробленні методологічних підходів  

та практичних положень щодо понятійного та 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 розробленні 

довгострокової стратегії її розвитку, через інструментарій специфічного управління ринком 

біоенергії більшості суб’єктів господарювання; розроблення 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. 

Результати дисертаційного дослідження у вигляді пропозицій щодо формування  

та розвитку ринку біоенергії використано при розробленні нормативно-правових актів 



Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Зокрема, 

аналітичні розрахунки та прогнози розвитку ринку рідкого біопалива, заходи щодо 

стимулювання його виробництва і споживання, розроблення пропозицій щодо удосконалення 

системи підтримки та запровадження обов’язкового вмісту рідкого біопалива у традиційних 

видах палива, має дати новий імпульс науковим пошукам і практичному вирішенню 

актуальних питань і проблем на основі формування та впровадження концептуальних 

організаційних структур. Позитивно схвалені та рекомендовані до застосування пропозиції 

автора дозволять визначити перспективні напрями удосконалення та розвитку державної 

політики на різних рівнях управління. 

Висновки і практичні рекомендації дисертаційного дослідження знайшли практичне 

застосування в аналітичній та практичній роботі Української асоціації виробників 

альтернативних транспортних палив «Укрбіопаливо». Позитивно схвалені та рекомендовані 

до застосування запропоновані автором: науково-обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення та приведення вітчизняних норм законодавства у сфері альтернативних  

палив у відповідність з нормами ЄС; удосконалення структури інституційного механізму 

управління розвитком та виробництвом біопалива в Україні; сценарії розвитку ринку  

рідкого біопалива в Україні до 2030 року за умови введення політики державної підтримки  

та податкових преференцій виробникам біопалива (звільнення або зменшення акцизів  

на альтернативні палива); науково-методичні засади щодо формування скоординованої 

стратегії для стимулювання та розвитку ринку біопалива в Україні на довгострокову 

перспективу. 

Формування скоординованої стратегії для стимулювання та розвитку ринку біопалива 

в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу на основі: удосконалення 

законодавчої та нормативної бази щодо функціонування та розвитку ринку біопалива,  

а також гармонізації її із відповідними законами та нормами європейських країн; створення 

системи фінансових заохочень господарським суб’єктам у вигляді дотацій та субсидій  

для стимулювання виробництва та споживання біологічного пального, а також надання  

їм податкових преференцій при виробництві та реалізації біопалива позитивно схвалено  

та використано Біоенергетичною асоціацією України. Крім того, пропозиції щодо створення 

системи моніторингу і системи контролю виконання поставлених цілей, що дозволить 

об’єктивно оцінювати стан біоенергетичного потенціалу, здійснювати прогнозування 

тенденцій подальшого розвитку галузі в Україні також набуло позитивного схвалення  

та запропоновано до подальшого впровадження. 

Результати дослідження ринку рідкого біопалива були використані та набули 

подальшого використання у роботі Німецько-українського агрополітичного діалогу. Вперше 

у модель AGMEMOD було імплементовано ринок рідкого біопалива та, відповідно,  



створено базу даних для ринку. Використання моделі в подальшому рекомендовано ввести  

у навчальний процес для аграрних економічних спеціальностей в Україні, як приклад, 

моделювання з використанням моделей часткової ринкової рівноваги із залученням 

міжнародного досвіду. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 19 наукових працях, з яких  

2 колективні монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України, стаття  

у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 10 тез наукових доповідей. 

Колективні монографії 

1. Діброва А. Д., Потапенко В. М., Рябченко О. О., Діброва Л. В., Кірейцева О. В., 

Кирилюк Д. О., Макарчук О. Г., Лабенко О. М., Передерій Н. О., Янчевський Р. В., 

Козирська Т. О., Колісник В. П., Крилов Я. О., Кухар О. Г., Ільчук О. М., Рахметов С. Д., 

Чебан І. В., Діброва М. А., Кутуков Г. Є. Формування біоекономічного потенціалу  

сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін: колективна монографія. 

За редакцією А. Д. Діброви. Ніжин, 2017. 256 с. (Здобувачем викладено основні положення 

підрозділу 1.2 колективної монографії). 

2. Діброва А. Д., Андрієвський В. Є., Даценко М. С., Діброва Л. В., Лабенко О. М., 

Воляк Л. Р., Кінєва Т. С., Маршалок М. С., Музиченко А. О., Нагорний В. В., Передерій Н. О., 

Тараканов С. В., Шиш А. М., Волівач В. О., Даценко І. М., Ільчук О. М., Козирська Т. О., 

Колісник В. П., Чебан І. В., Діброва М. А. Організаційно-економічний механізм відродження 

і розвитку меліорації в Херсонській області: колективна монографія. За редакцією 

А. Д. Діброви, В. Є. Анрієвського. Київ, 2017. 350 с. (Здобувачем викладено основні 

положення підрозділу 2.4 колективної монографії). 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Чебан І. В., Діброва А. Д. Теоретичні і практичні засади формування ринку 

біоенергії в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. 

Вип. 25. Ч. 2. С. 8–11. (Здобувачем визначено сутність дефініції «ринок біоенергії»  

та визначено його головні особливості). 

4. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок біоенергії в Україні. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Ч. 2. С. 176–181. (Здобувачем 

обґрунтовано та визначено необхідність формування і розвитку ринку біоенергії в Україні; 

розроблено авторську розширену класифікацію ринків і виокремлено в ній місце ринку 

біоенергії в системі ринків країни). 

5. Чебан І. В., Діброва А. Д. Сучасний стан формування та розвитку ринку рідкого 

біопалива в Україні. Вісник Одеського національного університету. «Економіка». 2017. Т. 22. 



Вип. 5 (58). С. 83–88. (Здобувачем відображено та проаналізовано сучасний стан ринку 

рідкого біопалива в Україні та розраховано потребу в біопаливі для забезпечення внутрішніх 

потреб країни). 

6. Чебан І. В., Діброва А. Д. Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні. 

Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2018. № 12’201(290).  

С. 16–25. (Здобувачем вперше імплементовано ринок рідкого біопалива в модель AGMEMOD 

та використано її для створення сценаріїв розвитку ринку). 

7. Cheban I., Dibrova A. Creating conditions for the sustainable development of the liquid 

biofuel market in Ukraine. Біоекономіка та аграрний бізнес. 2019. Т. 10. № 2. С. 43–51. 

(Здобувачем оцінено та подано результати впровадження підтримки виробникам біопалива). 

8. Чебан І. В., Діброва А. Д. Стратегічні пріоритети формування та розвитку ринку 

біопалива в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу. Економіка, 

управління та адміністрування. 2019. № 4. С. 81–92. (Здобувачем запропоновано основні 

стратегічні напрями розвитку ринку біопалива в Україні та шляхи їх досягнення). 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

9. Cheban I., Dibrova A. Development of liquid biofuel market: Impact assessment  

of the new support system in Ukraine. Journal of International Studies. 2020. № 13 (1). Р. 262–278. 

(Здобувачем розглянуто та оцінено впровадження нового виду підтримки виробникам 

біопалива та оцінено цей вплив за допомогою моделі AGMEMOD). 

Тези наукових доповідей 

10. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок біоенергії – шанс до енергетичної незалежності 

України та її європейської інтеграції. Economy and management: modern transformation  

in the age of globalization: International scientific conference, Klaipeda, Lithuania, March 24, 2017: 

proceedings of the conference. Klaipeda, 2017. С. 105–107. (Здобувачем обґрунтовано значення 

та актуальність розвитку ринку біоенергії в Україні). 

11. Чебан І. В., Діброва А. Д. Формування ринку біоенергії – шлях до енергетичної 

незалежності України. Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Ніжин, 6–7 квітня 2017 року: тези доповіді. 

Ніжин, 2017. С. 394–397. (Здобувачем запропоновано визначення поняття «ринок біоенергії» 

та обґрунтовано значення його розвитку в Україні). 

12. Чебан І. В. Сучасний стан та перспективи формування ринку біоенергії в Україні. 

Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Ужгород, 5–6 травня 2017 року: тези доповіді. Ужгород, 

2017. С. 47–51. 



13. Чебан І. В., Діброва А. Д. Сучасні тенденції та міжнародний досвід формування  

та стимулювання розвитку ринку біоенергії. Economy and society: a modern foundation  

for human development: II International scientific conference, Leipzig, Germany, June 23th, 2017: 

proceedings of the conference. Leipzig, 2017. С. 112–115. (Здобувачем висвітлено сучасні 

тенденції та міжнародний досвід формування ринку біоенергії в світі). 

14. Чебан І. В., Діброва А. Д. Стимулювання виробництва та споживання моторних 

біопалив в Україні. Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні  

проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпро,  

29–30 вересня 2017 року: тези доповіді. Дніпро, 2017. С. 58–61. (Здобувачем 

охарактеризовано та висвітлено основні механізми стимулювання споживання моторних 

біопалив в Україні). 

15. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок рідких біологічних видів палива в Україні.  

Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 29–30 вересня 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 55–58. 

(Здобувачем охарактеризовано сучасний стан розвитку рідких біопалив в Україні та наведено 

основні проблемні питання). 

16. Cheban I. V., Dibrova A. D. Liquid biofuel market as а basis for sustainable development 

in Ukraine. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems: 

Conference International scientific days 2018, Nitra, Slovak Republic, May 16–17, 2018: conference 

proceedings. Nitra, 2018. Р. 967–976. (Здобувачем обґрунтовано необхідність розвитку ринку 

рідкого біопалива в Україні та запропоновано заходи, що сприятимуть розвитку його 

виробництва для досягнення міжнародних зобов’язань України щодо моторного біопалива  

та забезпечення його розвитку в Україні). 

17. Чебан І. В., Діброва А. Д. Ринок біоетанолу в Україні – шлях до енергетичної 

безпеки та якості життя. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 

120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, 23–25 травня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 291–293. (Здобувачем 

обґрунтовано необхідність розвитку ринку біоетанолу в Україні). 

18. Cheban I., Dibrova А., Pylaieva A., Bogonos M. Modelling future prospects of liquid 

biofuel market in Ukraine with a focus on larger producers: a partial equilibrium analysis. Large-

scale agriculture – for profit and society?: IAMO Forum 2018, Halle, Germany, 27–29 June 2018: 

conference proceedings. Halle, 2018. URL: https://forum2018.iamo.de/presentations. (Здобувачем 

вперше представлено результати моделювання ринку біоетанолу до 2030 року за допомогою 

моделі AGMEMOD). 

https://forum2018.iamo.de/presentations


19. Чебан І. В., Діброва А. Д. Сталий розвиток аграрного сектору – основа формування 

конкурентоспроможного виробництва біологічних видів палива в Україні. Конкуренто-

спроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі  

з Європейським Союзом: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Київ,  

11 квітня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 239–241. (Здобувачем обґрунтовано  

значення аграрного сектору як виробника біосировини для виробництва біопалива в Україні 

та їх нерозривний зв’язок). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні результати досліджень 

доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науковій конференції «Economy and 

management: modern transformation in the age of globalization» (м. Клайпеда, Литовська 

Республіка, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна модель 

сучасності: завдання, виклики, перспективи» (м. Ніжин, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного 

зростання» (м. Ужгород, 2017 р.); II Міжнародній науковій конференції «Economy and society: 

a modern foundation for human development» (м. Лейпциг, Федеративна Республіка Німеччина, 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація економіки  

та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи» (м. Дніпро, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові підходи до модернізації економіки  

та системи управління» (м. Київ, 2017 р.); конференції Міжнародні наукові дня 2018  

«Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems» (м. Нітра, 

Словацька Республіка, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого 

розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); 

IAMO FORUM 2018 «Large-scale agriculture – for profit and society?» (м. Галле, Федеративна 

Республіка Німеччина, 2018 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Чебан Ірини Вікторівни 

на тему: «Формування ринку біоенергії в Україні» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, у якій вирішено наукове завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних  

засад та розроблення практичних рекомендацій щодо формування та ефективного розвитку 

ринку біоенергії в Україні, що дозволяє зменшити залежність національної економіки  

від імпорту енергоносіїв, знизити її енергоємність та сприяє підвищенню якості життя 

суспільства, забезпечуючи його сталий розвиток, що має важливе значення для економіки 

України, а також галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 



З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Чебан Ірини 

Вікторівни дисертація на тему: «Формування ринку біоенергії в Україні» рекомендується  

для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня  

доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності  

051 «Економіка». 
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