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9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)
Організаційно-економічний механізм виробництва біопалив із агробіомаси: теорія, методологія, практика

Тема (англ.)
Organizational and economic mechanism of biofuel production from agrobiomass: theory, methodology, practice

Реферат (укр.)
У дисертації представлено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо розвитку виробництва
біопалив із агробіомаси в умовах сталого розвитку. Актуальність роботи обумовлена необхідністю науково-практичних
рекомендацій щодо інструментів стимулювання розвитку ринку біопалива в Україні та посилення енергетичної
незалежності держави. У дисертаційній роботі проведено аналіз еволюції теоретичних засад розвитку біоенергетики.
Визначено роль біоенергетики у контексті енергетичної безпеки України. Обґрунтовано соціально-економічне та
екологічне значення розвитку виробництва та споживання біопалив. Здійснено ретроспективний аналіз інституційноправових засад виробництва біопалива. Охарактеризовано понятійний апарат формування біоенергетичного потенціалу
агробіомаси. Вибудувано методичні підходи до визначення економічної ефективності використання агробіомаси на
виробництво біопалива. Обґрунтовано теоретико методичні засади формування стратегії виробництва біопалива.
Досліджено сировинний потенціал сільськогосподарської продукції для виробництва рідких видів біопалива. Проведено
економіко-математичне
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та
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сільськогосподарських культур. Здійснено аналіз потенційних можливостей вирощування біоенергетичної сировини на
виробництво твердого біопалива. Розроблено модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалив із агробіомаси.
Досліджено потенціал відходів сільського господарства як сировини для виробництва біопалива в Україні.

Реферат (англ.)
The analysis of the evolution of the theoretical foundations of bioenergy development is carried out in the dissertation.
Approaches to the definition of the term «energy security» are generalized. The components of the energy security system are
characterized. The generalization of approaches to the definition of the term «energy efficiency» and its derivatives is carried
out. A classification of barriers to the development of energy efficiency is formed. The generalization of internal and external
threats to the energy security of Ukraine is carried out. The basic principles of reducing anthropogenic emissions and increasing
absorption of greenhouse gases are summarized. The role of bioenergy in the context of Ukraine's energy security is
determined. The total supply of primary energy in Ukraine and its own production are analyzed. The socio-economic and
environmental significance of the development of production and consumption of biofuel is substantiated. A logical diagram of
the effects of the production and consumption of agrobiomass biofuel is built. A retrospective analysis of the institutional and
legal foundations of biofuel production is carried out. The structure of institutional support for the production, circulation, sale
and use of biofuels in Ukraine is generalized. The main legal and regulatory documents in the field of bioenergy in Ukraine are
analyzed. Measures for stimulating the development of the biofuel market in Ukraine are determined.
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