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ВІДГУК 

Попадинця Назарія Миколайовича – офіційного опонента кандидата 

економічних наук, на дисертацію Шугало Вячеслава Миколайовича: 

«Еколого-eкономічна ефективність виробництва та використання біогазу в 

аграрній сфері економіки», поданої до захисту на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 051 Економіка (галузь знань 05 Суспільні та 

поведінкові науки) 

 

Відгук підготовлено на основі вивчення рукопису дисертації та наукових 

праць здобувача. 

 

1. Актуальність теми дослідження 

Питання ефективного використання відновлюваних джерел енергії сьогодні 

в Україні та загалом у світі є найактуальнішим з точки зору гармонійного 

економічного та соціального розвитку суспільства і збереження довкілля. Рівень 

забезпеченості енергетичними ресурсами суттєво впливає на стан соціально-

економічного розвитку країни, безпосередньо визначає якісь життя населення. 

Зараз у багатьох країнах світу концепції розвитку передбачають значне 

збільшення частки відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі. 

Широко використовуються такі альтернативні джерела енергії, як сонячні 

термічні та електричні системи, вітряні генератори, енергетичні системи для 

використання можливостей біомаси (відходів лісового і сільського господарства, 

звалищ побутових і промислових відходів) як сировини для виробництва твердого 

біопалива та біогазу тощо.  

Саме проблема дослідження теоретико-методологічних положень і 

практичних рекомендацій щодо еколого-eкономічної ефективності виробництва 



та використання біогазу в аграрній сфері економіки стала предметом дослідження 

В. М. Шугало. Дисертантом обрано суспільно значиму проблему, наукове 

розв’язання якої є на часі та спрягатиме вирішенню важливого практичного 

завдання щодо утилізації відходів аграрної сфери. 

 

2. Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами 

Матеріали наукового дослідження дисертантом використано також і під час 

розроблення науково-дослідних робіт, зокрема в науково-дослідній роботі 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету 

«Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки та села» (номер державної реєстрації 0116U003176).  

 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,  

висновків і пропозицій здобувача 

Дисертант чітко сформулював мету, завдання дослідження, виділив 

особистий внесок у розробку обраної проблематики, виважено підійшов до 

обґрунтування основних напрямів дослідження.  

Отримані наукові результати та висновки характеризуються високим рівнем 

обґрунтованості і достовірності, що забезпечено використанням сучасних методів 

наукових досліджень. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань у 

роботі було використано такі методи: статистико-економічний, монографічний, 

графічний, економіко-математичний, математичного моделювання і 

розрахунково-конструктивний, аналізу і синтезу, порівнянь, метод єдності 

історичного і логічного в економічних дослідженнях, метод експертних оцінок, 

системно-діагностичного, а також структурно-логічного аналізу. Обробка даних 

здійснювалася з використанням сучасного програмного  забезпечення. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти України з питань економіки, директиви країн-членів Європейського 

Союзу, офіційні дані Державної служби статистики України, власні дослідження 

автора, наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців, дані статистичної 



виробничої звітності діяльності біогазової установки ПРАТ «Оріль-Лідер», 

інформаційні матеріали, отримані з мережі Інтернет. 

Структура і кількість опрацьованих наукових джерел свідчить про глибину 

проведеного дослідження, велика кількість іноземних джерел підсилює отримані 

результати. Автор посилається на сучасні праці відомих фахівців і пропонує 

власне бачення певних явищ і процесів.  

Ознайомлення з науковими положеннями та основними результатами 

дисертації В. М. Шугало дає змогу зауважити ґрунтовність проведеного аналізу та 

практичну спрямованість його результатів.   

У вступі автором наведено актуальність дослідження, сформульовано мету 

та завдання, визначено новизну отриманих результатів і їх практичне значення, 

подано інформацію про впровадження та апробацію результатів. 

У першому розділі «Теоретичні і методичні основи дослідження еколого-

економічної ефективності виробництва і використання біогазу у аграрній сфері 

економіки» досліджено наукові підходи до сутності і значення поняття еколого-

економічної ефективності (с. 22-29); обґрунтовано особливості еколого-

економічної ефективності виробництва і використання біогазу (с. 30-44); 

охарактеризовано методику дослідження еколого-економічної ефективності 

виробництва і використання біогазу в аграрній сфері економіки (с. 44-55). 

Позитивне враження справляє уточнення автором концепції економічного аналізу 

витрат і вигід, який є основним аналітичний інструмент дослідження 

ефективності використання ресурсів з урахуванням змін добробуту, пов’язаних з 

проєктом. 

У другому розділі «Оцінка еколого-економічної ефективності виробництва 

та використання біогазу у аграрній сфері економіки» здійснено оцінювання 

можливостей виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки (с. 

58-117); досліджено результативність і еколого-економічну ефективність 

виробництва і використання біогазу в аграрній сфері економіки (с. 117-158); 

проаналізовано чинники, що впливають на еколого-економічну ефективність 

виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки (с. 158-174). 



Заслуговує на увагу проведений аналіз досвіду європейських країн щодо еколого-

економічної ефективності виробництва та використання біогазу в аграрній сфері 

економіки. 

У третьому розділі «Основні напрями розвитку виробництва і використання 

біогазу у аграрній сфері економіки та підвищення їх ефективності» визначено 

стратегічні напрями щодо поєднання інтересів стейкхолдерів у виробництві та 

використанні біогазу в аграрній сфері економіки (с. 178-208); запропоновано 

систему державної підтримки розвитку виробництва та використання біогазу в 

аграрній сфері економіки (с. 209-214); визначено переваги та можливості 

впровадження іноземних практик щодо виробництва і використання біогазу в 

аграрній сфері економіки (с. 214-223). Вартим уваги є дослідження ланцюгів 

зацікавленості у виробництві та використанні біогазу в аграрній сфері економіки 

різних стейкхолдерів. 

Робота завершується висновками, у яких у стислій формі подані основні 

наукові та практичні результати, отримані в процесі дослідження, що дозволяє 

вважати роботу В. М. Шугало самостійною і завершеною. Стиль написаної 

дисертації є грамотним і забезпечує легкість і доступність сприйняття поданих 

матеріалів. 

 

4. Найвагоміші результати дослідження, їх наукова новизна та 

практичне значення 

Наукова новизна результатів цього дослідження полягає у такому 

удосконалено:  

- методику оцінки еколого-економічної ефективності виробництва та 

використання біогазу, одержаного під час утилізації відходів від виробництва 

аграрної продукції;  

- методичний підхід до здійснення ідентифікації можливості одержання  

додаткового прибутку від утилізації органічних відходів шляхом доповнення 

цього підходу методикою визначення можливості впливу на ціноутворення 



основного продукту виробництва та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства у найменш прибутковий квартал року; 

- теоретико-прикладні засади тлумачення змісту еколого-економічної 

ефективності в частині їх доповнення  зв'язком з життєвим циклом продукту та 

збалансованим розвитком агропромислового комплексу;  

- методичні положення щодо підвищення рівня еколого-економічної 

ефективності функціонування агропідприємств у частині доповнення їх 

розрахунками щодо обґрунтування можливості одержання додаткового еколого-

економічного ефекту; 

набули подальшого розвитку: 

- науково-теоретичні засади створення ринку органічних відходів аграрного 

виробництва як потенціалу біоенергоресурсів у частині їх доповнення 

відповідним механізмом логістики та інформаційного забезпечення;  

- організаційно-економічний механізм застосування біогазових установок 

для виробництва біогазу в аграрній сфері економіки шляхом його доповнення 

відповідними засадами, використання таких установок малої потужності у 

домашніх господарствах; 

- теоретичні та методичні положення розвитку кооперації в аграрній сфері 

економіки шляхом їх доповнення методичними засадами здійснення та 

рекомендаціями щодо реалізації можливості і обґрунтування переваг 

кооперування у сфері виробництва біогазу з відходів аграрного виробництва та 

його комерціалізації на відповідному ринку біоенергоресурсів і визначення 

можливих обсягів одержання синергетичного еколого-економічного ефекту від 

співпраці виробників у цьому секторі. 

На основі узагальнення результатів дослідження автором зроблені змістовні 

висновки та конкретні пропозиції, що визначають економічний напрям дисертації 

і мають практичне та наукове значення у розвитку галузі економіки. 

Практичне значення основних положень дисертації В. М. Шугало полягає в 

можливості використання теоретико-методичних положень і практичних 



рекомендацій щодо еколого-економічної ефективності виробництва біогазу з 

відходів аграрного виробництва та його використання. 

 

5. Значимість результатів дослідження для науки та практики та 

повнота їх висвітлення в опублікованих працях 

Основні положення дисертації використано під час розроблення наукового-

дослідних тем. Результати дослідження використані Львівською обласною 

адміністрацією (довідка №372/2-52 від 14.09.2020 р.); Розлуцькою сільською 

радою Львівська обл., Турківський р-н, с. Розлуч (довідка №491 від 25.09.2020 р.), 

Львівським національним аграрним університетом при викладанні дисциплін 

«Економіка природокористування» та «Зрівноважений розвиток сільських 

регіонів» (довідка №01-28-03-987 від 24.09.2020 р.). 

Результати дослідження опубліковані автором у 6 наукових працях, 3 з них 

– у фахових виданнях України та одна – у закордонному періодичному виданні, 2 

публікації в матеріалах і збірниках тез конференцій. 

Обсяг друкованих праць і їх кількість відповідають вимогам МОН України 

щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 051 «Економіка». Наведені публікації відображають 

основний зміст дисертації і отримані автором наукові результати. 

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

За структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає вимогам, 

встановленим МОН України. Повний обсяг дисертації складає 284 сторінки, 

список використаних джерел налічує 222 найменування. Робота містить 10 

таблиць, 48 рисунків і 7 додатків.   

Результати, які наведені у дисертації, є новими і оригінальними і не містять 

запозичень з наукових робіт інших авторів. Дослідження вповні відповідає 

вимогам академічної доброчесності. 

 

7. Дискусійні положення щодо змісту дисертації 

Поряд з позитивною оцінкою дисертації в ній містяться окремі дискусійні 

положення. Зокрема: 



1. На с. 22-29 автором проведено дослідження сутності понять 

економічної, екологічної, технологічної та соціальної ефективності, а також 

розкрито поняття еколого-економічної ефективності господарської діяльності 

підприємств. Однак найменш розкритим питанням у роботі залишається 

соціальна ефективність, адже саме на покращення соціальних критеріїв життя 

населення спрямована будь-яка діяльність суб’єктів господарювання. 

2. Не знайшов відображення у роботі аналіз нормативно-правових актів 

щодо регулювання діяльності підприємств виробництва біогазу з відходів 

аграрного виробництва та загалом аграрного сектору. На наш погляд, це дало б 

змогу краще дослідити можливості залучення у процес виробництва усіх 

механізмів та інструментів, які передбачені законодавчо, або запропонувати на 

основі аналізу європейського досвіду відповідні зміни у вітчизняне 

законодавство. 

3. На с. 58-117 Вами здійснено оцінку можливостей виробництва і 

використання біогазу в аграрній сфері економіки. Однак більшої ваги додало б 

цьому питанню, якщо було б розраховано потенціал внутрішнього ринку щодо 

виробництва та споживання біогазу і таким чином визначити реальних 

споживачів цього продукту в середині країни. 

4. Аналізуючи другий розділ дисертації, вважаємо, що для ґрунтовнішого 

розкриття визначених завдань автору варто було б приділи увагу фінансовим 

інструментам, які здійснюють стимулювання діяльності та розвитку підприємств 

виробництва та використання біогазу, зокрема грантовим коштам, податковим 

інструментам тощо. 

5. На с. 214-223 Вами представлено аналіз зарубіжного досвіду 

виробництва і використання біогазу в аграрній сфері економіки, зокрема в частині 

різних програм, законів і директив. На наш погляд, варто було б результати цього 

аналізу представити в більш практичній формі, а саме запропонувати механізм 

реалізації у вітчизняній практиці норм і правил, які використовують країни-члени 

ЄС для виробництва і використання біогазу, або запропонувати програму 

розвитку цієї сфери на сонові іноземних практик. 



 


