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Актуальність теми дослідження 

Формування галузі відновлювальної енергетики в Україні розпочалося не так 

давно, та, зважаючи на внутрішні ресурси країни, вона має великий потенціал 

швидкого розвитку. Зокрема, набуває активного розвитку використання таких 

відновлюваних джерел енергії, як: сонця, вітру, води, геотермальної енергії та 

енергії з біомаси тощо. Вагомим аргументом у розвитку цієї галузі вважається те, 

що для розвитку зеленої енергетики важливим є той момент, коли такі 

енергетичні культури, як енергетична верба, можуть рости на землях, які виведені 

з сільськогосподарського використання. Це сьогодні дозволяє сформувати такі 

умови, коли велику кількість біомаси можна отримувати з використання не 

сільськогосподарських земель, і ця біомаса потім може бути використана саме для 

заміщення газу. 

За оцінками експертів зазначено, що багато країн Європи, Америка, Китай та 

Японія сьогодні демонструють величезні темпи розвитку відновлюваних джерел 

енергії, зокрема з використання біомаси. Зауважено, що у всіх згаданих вище 

країнах вона використовується як при виробництві електрики, тепла, так і при 

виробництві рідких видів палива, зокрема, біоетанолу. Наголошено, що Україна 

має гарні передумови для динамічного розвитку біоенергетики та великий 

потенціал використання біомаси саме для заміщення газу.  

Тому дисертанткою у ролі об’єкта і предмета дисертації обрано суспільно 

значиму проблему, наукове розв’язання якої є як ніколи на часі, адже дозволяє 



вирішити важливе наукове та практичне завдання щодо оцінки ефективності 

виробництва енергетичної верби при застосуванні багатоваріантних моделей 

реалізації проєктів у сільськогосподарських підприємствах. 

 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами 

Результати наукових пошуків, розроблені та систематизовані теоретико-

методологічні положення й висновки дисертації відповідають тематиці 

науково-дослідних робіт Львівського національного аграрного університету, 

зокрема: «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне 

обґрунтування розвитку сільського господарства і села» (номер державної 

реєстрації 0111U001252) 2011–2015 рр., «Розробка проектно-керованих 

інноваційних систем, ресурсоощадних 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). 2016–2020 рр. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,  

висновків і пропозицій здобувача 

Дисертація Т. М. Станько є науковим дослідженням, у якому набули 

подальшого розвитку теоретичні, методологічні та прикладні дослідження щодо 

поглиблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо 

оцінки ефективності виробництва енергетичної верби при застосуванні 

багатоваріантних моделей реалізації проєктів у сільськогосподарських 

підприємствах. 

Автор дисертації чітко сформулював мету, завдання дослідження, виділив 

особистий внесок у розроблення обраної проблематики, виважено підійшов до 

обґрунтування основних напрямів дослідження.  



Методологічною основою дослідження є наукові положення загальної 

економічної теорії, теорії управління та державного регулювання, праці 

вітчизняних і зарубіжних учених. 

Інформаційну базу дослідження становлять директиви країн Європейського 

Союзу, законодавчі та нормативно-правові акти України, відомості Державної 

служби статистики України, матеріали Біоенергетичної асоціації України, 

публікації вітчизняних і зарубіжних учених із питань виробництва продукції 

вирощування енергетичних культур, результати власних досліджень автора.  

Структура дисертації є обґрунтованою, переконливою, логічно витриманою, 

що дало можливість автору розкрити зміст проблеми, дослідити її теоретичні й 

практичні аспекти, зробити висновки та сформулювати пропозиції.  

У вступі автором наведено актуальність дослідження, мету та завдання, які 

ставилися для виконання, а також новизна отриманих результатів. 

У першому розділі автором здійснено узагальнення закордонного та 

вітчизняного досвіду вирощування енергетичних культур, наведено механізми 

підтримки такої діяльності, обґрунтовано методику проведення економічного та 

інвестиційного аналізу проєктів виробництва енергетичної верби. 

Заслуговує на увагу проведене автором дослідження практик багатьох країн 

спрямоване визначення особливостей підтримки виробництва енергетичних 

культур в країнах Європи (с. 30-31), що дозволило автору обґрунтувати 

можливості апробації кращих практик в Україні.  

Позитивним є те, що під час дослідження автором визначено енергетичний 

потенціал біомаси України (с. 32-33) та здійснено класифікацію видів енергії в 

процесі виробництва енергетичної верби (с. 51-53). 

У другому розділі роботи автором розроблено багатоваріантні моделі 

поетапного виробництва верби в сільськогосподарських підприємствах, 

визначено показники економічної ефективності та здійснено інвестиційний аналіз 

розроблених моделей поетапного виробництва біопалива. 



Заслуговують на увагу розроблені моделі виробництва енергетичної верби 

(с. 77-82), а також аналіз і визначення обсягу інвестицій для понесення витрат при 

підготовці до реалізації проекту з вирощування енергетичної верби (84-85). 

У третьому розділі дисертанткою проведено багатокритеріальну оцінку 

вирощування енергетичної верби в сільськогосподарських підприємствах, SWOT-

аналіз вирощування енергетичної верби в цих підприємствах, окреслено 

логістичні схеми виробництва біопалива, досліджено альтернативні можливості 

підтримки та стимулювання реалізації біоенергетичних проєктів.  

Також дисертантом визначено ризики, що можуть проявитися під час 

зберігання значних обсягів біомаси (с. 152-154) та визначено напрями 

стимулювання розвитку біоенергетичних проектів в Україні (с. 155-164). 

Достовірність і наукова обґрунтованість викладених у роботі висновків і 

наукових пропозицій забезпечується використанням у процесі дослідження 

широкого спектру літературних джерел і статистичних матеріалів. Під час 

підготовки дисертації використано праці провідних вітчизняних і зарубіжних 

учених, методичні розробки науково-дослідних інститутів, міжнародних 

організацій, матеріали науково-практичних конференцій щодо досліджуваної 

проблематики. 

 

Найвагоміші результати дослідження, їх наукова новизна та практичне 

значення 

До найбільш вагомих наукових результатів виконаної дисертації належать:  

– розроблено багатоваріантні моделі поетапного виробництва енергетичної 

верби в сільськогосподарських підприємствах, що враховують сучасні технології, 

умови, базову площу та передбачають розрахунок грошових потоків з 

урахуванням фактору часу, що дає змогу підприємцю обрати економічно вигідний 

варіант реалізації проєкту серед усіх запропонованих альтернативних пропозицій; 

– удосконалено теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності 

виробництва продукції вирощування енергетичних культур в аграрних 

підприємствах, що передбачають здійснення комплексного аналізу економічної, 



енергетичної, екологічної, соціальної та політичної складових з метою визначення 

перспективності реалізації біоенергетичних проєктів згідно з обраними 

критеріями; 

–  запропоновано методичний інструментарій інвестиційного аналізу 

біоенергетичних проєктів, адаптований до умов циклічного виробництва 

багаторічних культур, що базується на застосуванні статистичних і динамічних 

методів, заснованих на концепції грошових потоків та врахуванні фактору часу, та 

забезпечує якісну оцінку ефективності розроблених моделей поетапного 

закладання плантацій енергетичної верби в сільськогосподарських підприємствах 

з урахуванням специфіки організації виробничого процесу та базової площі;  

– визначено систему показників ефективності вирощування енергетичних 

культур, включивши до неї оцінку виробництва біомаси за економічним, 

енергетичним, екологічним, соціальним та політичним критеріями, що дає змогу 

отримати узагальнені результати щодо реалізації біоенергетичного проєкту; 

– узагальнено наукові підходи до формування системи заходів зі 

стимулювання виробництва енергетичних культур у сільськогосподарських 

підприємствах, які, на відміну від існуючих, передбачають залучення до 

фінансування проєктів ресурсів територіальних громад, джерел національного та 

міжнародного рівнів, а також створення державно-приватного партнерства; 

– набули подальшого розвитку рекомендації щодо впровадження 

інвестиційно привабливих проєктів 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); 

– запропоновано перелік та зміст критеріїв оцінки ефективності 

вирощування багаторічних енергетичних культур і алгоритми їх прогнозування, 

що полягають у розрахунку очікуваних значень складових ефективності, зокрема: 

економічної, енергетичної, екологічної, соціальної, політичної ‒ та одержанні 

комплексної інформації щодо результативності проєкту; 

– обґрунтовано поняття моделей організації вирощування багаторічних 



культур з циклічним процесом збирання врожаю, що полягає в поетапному 

щорічному закладанні енергетичної верби на заданій площі при дво- та 

трирічному циклах виробництва, орієнтованих на одержання максимального 

прибутку за мінімальних витрат з урахуванням фактору часу. 

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 за 

напрямом – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

Практичне значення основних положень дисертації Т. М. Станько полягає 

в можливості використання теоретико-методичних положень і практичних 

рекомендацій щодо оцінки ефективності виробництва енергетичної верби при 

застосуванні багатоваріантних моделей реалізації проєктів у 

сільськогосподарських підприємствах. 

 

Значимість результатів дослідження для науки та практики та 

повнота їх висвітлення в опублікованих працях 

Основні положення дисертації використано під час розроблення наукової 

теми. Результати дослідження в частині пропозицій щодо оцінки ефективності 

виробництва продукції вирощування енергетичних культур у 

сільськогосподарських підприємствах активно використовуються в процесі 

діяльності підприємствами Жовківського району Львівської області, зокрема в 

розробці бізнес-планів з виробництва відповідної продукції (довідка № 02.36/199 

від 26.02.2020 р.). Результати дослідження, які стосуються моделей поетапної 

реалізації проєктів з організації вирощування енергетичної верби, методики 

проведення інвестиційного аналізу та багатокритеріального підходу до оцінки 

ефективності передані Львівській філії Державної наукової установи 

Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування 

техніки та технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда 

Погорілого (довідка № 24 від 4.03.2020 р.). 



Окремі положення дисертації використовуються в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету під час викладанні курсів 

«Інвестування», «Обґрунтування господарських рішень» студентам економічного 

факультету (акт від 15.12. 2020 р.). 

За результатами дослідження 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. 

Обсяг друкованих праць і їх кількість відповідають вимогам МОН України 

щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук. Наведені публікації відображають основний зміст 

дисертації і отримані автором наукові результати. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

За структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає вимогам, 

встановленим МОН України до кандидатських дисертацій. Дисертація 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг дисертації складає 224 сторінки, з них основний 

текст – 156 сторінок. Робота містить 42 рисунки, 32 таблиці, список використаних 

джерел налічує 219 найменувань. 

 

Дискусійні положення щодо змісту дисертації 

Поряд з позитивною оцінкою дисертації в ній містяться окремі дискусійні 

положення. Зокрема: 

1. На с. 24-32 дисертації Вами зроблено дослідження закордонного досвіду 

з вирощування енергетичних культур в країнах Європи, що дає можливість 

визначити основні нормативні акти, які можна імплементувати у вітчизняну 

практику. Однак у цьому питанні потрібно було також розглянути ті нормативно-

правові документи, які на сьогодні прийняті в Україні, і побудувати таблицю 



відмінностей, у якій показати, що в нас є, а на що потрібно звернути увагу при 

удосконаленні законодавчої бази. 

2. На с. 42-51 проведено ґрунтовний аналіз наукових праць щодо 

дослідження ефективності вирощування енергетичної верби. Та з наведених праць 

залишився не розкритим термінологічний апарат дослідження, зокрема нема 

визначення, що Ви розумієте під відновлювальними джерелами енергетики, 

біоенергетичним потенціалом чи енергетичними культурами. 

3. У розділі 2 (с. 75-131) здійснено оцінку ефективності вирощування 

енергетичної верби шляхом використання запропонованої методики та з 

визначенням різних моделей. Однак більшої ваги додало б цьому питанню, якщо 

було б розраховано потенціал внутрішнього ринку щодо вирощування 

енергетичної верби, що дозволило б представити попит і пропозицію на цей 

продукт.  

4. У п. 3.1. «Енергетична, екологічна, соціальна та політична ефективності 

виробництва біопалива на основі енергетичної верби» Вами представлено 

розрахунок показників енергетичної ефективності верби (рис. 3.1) і коефіцієнта 

енергетичної ефективності верби при різних циклах (рис. 3.2), однак мало уваги 

приділено дослідженню екологічної, соціальної та політичної ефективності 

виробництва біопалива на основі енергетичної верби. 

5. При дослідженні логістичного забезпечення виробництва енергетичної 

верби (с. 147-154) розраховано орієнтовану вартість транспортування біомаси, (с. 

149), визначено основні етапи господарських відносин під час виробництва 

енергетичних культур (с. 151), а також охарактеризовано вагомі ризики, що 

можуть проявитися під час зберігання значних обсягів біомаси (с. 152-153). Однак 

у дослідженні не запропоновано механізми економічних відносин, що виникають 

між суб’єктами господарювання у процесі здійснення логістичного забезпечення 

виробництва, а також збуту готової продукції. 

Водночас вказані дискусійні положення не мають принципового характеру 

та не зменшують загальної позитивної оцінки виконаного дослідження, його 

теоретичної та практичної значущості.  



 


