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Актуальність обраної теми дослідження

В сучасних складних умовах розвитку суб’єктів господарювання в аграрній 

сфері важливим є пошук і впровадження інноваційних рішень щодо 

диверсифікації своєї діяльності. Диверсифікація видів діяльності, і відповідно 

доходів сільськогосподарських підприємств є важливим альтернативним 

напрямком забезпечення своєї конкурентоспроможності у сучасних 

турбулентних економічних умовах.

Одним з можливих перспективних шляхів диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств є розвиток біоенергетичного напряму. При 

цьому даний напрям має не лише важливе економічне значення для самих 

підприємств, але й дає надзвичайно потужний енергетичний та економічний 

ефект для розвитку економіки країни загалом. Це підтверджується тим, що, по- 

перше, виробництво біогазу шляхом вирощування енергетичних культур

дозволяє підвищити економічну ефективність діяльності сільськогосподарських
*>

підприємств, а по-друге, цей напрям має важливий енергетичний та екологічний 

ефекти, оскільки сприяє забезпеченню збереження енергетичної безпеки країни 

та уникненню використання вичерпуваних джерел енергії. Тому питання, які 

пов’язані з розробкою і впровадженням проектів щодо виробництва 

енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах є надзвичайно 

актуальними і потребують досліджень.

У зв’язку з цим проведене дисертантом дослідження та наукове 

обґрунтування положень і підходів до забезпечення впровадження ефективних 

проектів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських



підприємствах є актуальним і має вагоме теоретичне, методичне й практичне 

значення.

Дисертаційне дослідження Т.М. Станько є складовою частиною науково- 

дослідних робіт Львівського національного аграрного університету, є складовою 

наукових тем досліджень на 2011-2015 рр. «Теоретико-методологічне та 

організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і 

села» (номер державної реєстрації 0111U001252) та на 2016-2020 рр. «Розробка 

проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоогцадних технологій і 

технічних засобів в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» 

(номер державної реєстрації 0116U003179), «Організаційно-економічний 

механізм забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та 

села» (номер державної реєстрації 0116U003176).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 
і рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Аналіз дисертаційної роботи показав, що вона є комплексним дослідженням 

теоретико-методологічних, методичних і прикладних засад вирішення проблем 

оцінки ефективності виробництва енергетичної верби при застосуванні 

багатоваріантних моделей реалізації проектів у сільськогосподарських 

підприємствах.

У процесі роботи над дисертацією автором застосовувалась значна кількість 

загальнонаукових та специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції 

та дедукції, порівняння, економіко-математичного моделювання, інвестиційного 

аналізу, системно-структурний та абстрактно-логічний, SWOT-аналіз та інші.

Наукові положення, висновки і рекомендації сформульовані в дисертації є 

достатньо обгрунтованими і достовірними. Це підтверджується опрацюванням 

при дослідженні достатньої кількості наукових праць -  219 джерел, нормативно- 

правових актів, матеріалів статистичної звітності та проведених досліджень.

Достовірність результатів досліджень також підтверджується їх 3 довідками 

про впровадження та апробацією на 7 всеукраїнських науково-практичних 

конференціях.



Порушень академічної доброчесності у роботі не виявлено.

Все це дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і 

пропозиції є обгрунтованими і достовірними.

Наукова новизна і практична цінність 
одержаних результатів

Узагальнення результатів наукового дослідження Т.М. Станько свідчить, 

що значна їх частина відзначається науковою новизною, практичною 

спрямованістю та системністю. Слід відзначити, що більшість наукових 

розробок вміщують пропозиції не лише загальнотеоретичного характеру, але й 

прикладні рекомендації щодо механізмів впровадження цих пропозицій у 

практичну діяльність суб’єктів господарювання аграрної сфери.

У рамках теоретико-методологічних напрацювань автора позитивно 

оцінюємо розробки щодо удосконалення теоретико-методичних підходів до 

визначення оцінки ефективності вирощування енергетичних культур в 

сільськогосподарських підприємствах, які включають:

- удосконалення класифікації видів енергії в процесі виробництва 

енергетичної верби (с. 50-52),

- деталізацію класифікації енергетичних витрат на виробництво біопалива 

(с. 53-55);

- обгрунтування методики аналізу економічної, енергетичної, екологічної, 

соціальної та політичної ефективності вирощування енергетичної верби (с. 56- 

58);

- удосконалення методичного інструментарію інвестиційного аналізу 

біоенергетичних проектів, адаптованого до умов циклічного виробництва 

багаторічних культур, що базується на застосуванні статистичних і динамічних 

методів, заснованих на концепції грошових потоків та врахуванні фактору часу 

(с. 59-72);

- уточнення наукових підходів до формування системи заходів зі 

стимулювання виробництва енергетичних культур у сільськогосподарських 

підприємствах (с. 154-155).



У рамках прикладних напрацювань автора позитивно оцінюємо пропозиції 

щодо обгрунтування механізму забезпечення ефективності вирощування 

енергетичних культур в сільськогосподарських підприємствах, які включають:

- проведення порівняльної оцінки інвестиційної ефективності розроблених 

шести моделей виробництва біопалива з енергетичної верби (с. 177-120);

- рекомендації щодо впровадження інвестиційно привабливих проектів з 

виробництва біопалива, які передбачають вирощування енергетичних культур на 

землях, непридатних для ведення сільського господарства (на вироблених та 

деградованих торфовищах, землях, забруднених радіонуклідами та важкими 

металами тощо) (с. 139-144);

- рекомендації щодо впровадження інвестиційно привабливих проектів з 

виробництва біопалива з виробництва енергетичної верби в Україні за рахунок 

внутрішніх ресурсів територіальних громад; джерел національного рівня; 

джерел міжнародного рівня (с. 156-158).

Одержані результати дослідження мають практичне застосування, що 

підтверджується довідками про впровадження департаментом економічного 

розвитку Жовківського району Львівської області, Львівської філії Державної 

наукової установи Українського науково-дослідного інституту прогнозування та 

випробування техніки та технологій для сільськогосподарського виробництва ім. 

Леоніда Погорілого, а також результати досліджень використовуються у 

навчальному процесі Львівського національного аграрного університету.

Повнота висвітлення результатів дослідження 
в опублікованих роботах

За темою дисертаційної роботи автором опубліковано 13 наукових праць, у 

тому числі 6 наукових статей, серед яких 5 - у  наукових фахових виданнях 

України, одна -  у зарубіжному науковому періодичному виданні та 7 публікацій 

у тезах і матеріалах наукових конференцій.

Публікації автора розкривають зміст дисертаційної роботи. Автореферат 

відображає основні положення і висновки дисертації.



Оцінка змісту дисертації, її завершеність 
та зауваження до роботи

За змістом і структурою дисертаційна робота в цілому узгоджується з її 

темою, метою та завданнями. Дисертація викладена в логічній послідовності, є 

завершеною науковою працею, виконаною на достатньому теоретико- 

методологічному рівні.

Разом з тим дисертаційна робота Станько Т.М. має певні недоліки та 

дискусійні положення.

1. Дискусійним вважаю підхід автора щодо висвітлення закордонного 

досвіду вирощування енергетичних культур у І розділі, зокрема у параграфі 1.1 

«Узагальнення закордонного досвіду з вирощування енергетичних культур». 

Вважаю, що доречніше було дані результати дослідження висвітлити у другому

аналітичному розділі.

2. У параграфі 3.2. «SWOT-аналіз виробництва енергетичної верби у 

сільськогосподарських підприємствах» наведено лише окремий фрагмент, а саме 

І етап загальної методики стратегічного SWOT-аналізу, а не відображено усі 

етапи даного методу і не розкрито висновки за результатами його проведення, 

зокрема не виділено стратегічні напрями удосконалення існуючої ситуації.

3. У роботі удосконалено методику оцінки ефективності виробництва 

біопалива на основі енергетичної верби, зокрема в розрізі енергетичної, 

екологічної, соціальної та політичної складових, але не розкрито результати 

апробації використання даної методики на реальних показниках. Вважаю, що 

варто було це зробити у рамках параграфу 3.3 «Енергетична, екологічна, 

соціальна та політична ефективності виробництва біопалива на основі 

енергетичної верби».

4. У роботі доцільно було детальніше розкрити існуючі наукові підходи 

(вітчизняних та зарубіжних науковців) до розробки і впровадження проектів 

виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах, 

зокрема варто було висвітлити результати такого теоретичного дослідження у 

межах 1 розділу.



Однак наведені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи.

Дисертаційна робота Тетяни Миколаївни Станько на тему “Ефективність 

проектів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських 

підприємствах” виконана на актуальну тему, є завершеною науковою працею, в 

якій отримано науково обґрунтовані результати теоретичного і практичного 

значення, що в сукупності сприяють вирішенню проблем, пов’язаних з 

розробкою і впровадженням проектів щодо розвитку біоенергетики у 

сільськогосподарських підприємствах.

Дисертація відповідає вимогам “Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, а її авторка -  

Тетяна Миколаївна Станько заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності).
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