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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Економіка сучасних розвинених країн 

характеризується превалюванням високотехнологічних галузей та сфери послуг 

у своїй структурі. Особливого значення у даному контексті набувають нано- та 

біотехнології, які вже стали певного роду візитівкою не лише країн Європи, а й 

багатьох розвинених країн із різних регіонів світу. Тенденція останнього 

десятиріччя свідчить про чіткі тенденції пріоритетності аграрної галузі в 

економіці України. Розвиток біотехнологій став базисом для формування та 

розвитку концепту біоорієнтованої аграрної економіки, яка включає сільське 

господарство, лісівництво та рибництво.  

Зауважимо, що достатньо невелика кількість сучасних українських 

науковців визначає біоорієнтовану аграрну економіку в якості своїх наукових 

інтересів. Однак, роботи деяких авторів досліджено досить детально і вони варті 

уваги. Зокрема, відмітимо напрацювання Байдали В.В., Бутенко В.М., Воливач 

В.О., Готри В. В., Герасимчук Н.А., Данька Ю.І., Дульської І.В., Гелетухи Г.Г., 

Железної Т.А., Козловської М.В., Кравченко О.І., Красноруцького О.О., 

Кучерук П.П., Мартусенко І.В., Олійника Е.Н., Погріщука Б.В., Селінного М.М., 

Талавирі М.П., Шубравської О.В., Федулової Л.І. та інших. Стосовно 

закордонного досвіду, він є набагато ширшим та фундаментальним. На особливу 

увагу заслуговують роботи Харфоухе А., Хоури С., Фаббіні Ф., Скарасіа-

Мугноза Дж., Біртч К., Левідов Л., Папаіоннау Т., Такакс І., Наги-Ковакс Е., 

Холло Е., Марселек С., Мачейчак М., Пфау С. Ф., Хагенс Дж. Е., Данкбаар Б., 

Смітс А. Дж. М., Віаггі Д., Мантіоно Ф., Мацоччі М., Морро Д., Стефан Дж., 

Карре Д., Ларсон Д., Батцер Р. Незважаючи на наявні наукові доробки у вивченні 

даної проблематики, існує низка питань, яка потребує детального аналізу, що й 

обумовлює актуальність теми та мету проведення дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національного університету біоресурсів і природокористування України за 

темою: «Розвиток біосоціальної економіки та управління 

природокористуванням» (0114U000663), де автором досліджено європейський 

досвід інфраструктурної підтримки розвитку агробіокластерів; Донецького 

національного університету імені Василя Стуса за темою: «Формування 

міжнародної конкурентоспроможності регіону на основі інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку (0113U003959 – представлено національну 

інноваційну систему для біоорієнтованої аграрної економіки, що складається із 

таких підсистем: створення знань та інновацій, освіта, трансфер знань та 

інновацій, фінансування, виробництво; «Інтеграція України в процес 

інтернаціоналізації сфери освітніх послуг» (0113U003658) – надано прогноз 

ефективності біоорієнтованої аграрної економіки в Україні на основі теорії 

нечітких множин; «Формування конкурентних стратегій національних 

виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища» 

(0118U002395) – запропоновано інструментарій щодо прогнозування розвитку 

біоорієнтованої аграрної економіки. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічного базису та розроблення практичних рекомендацій 

щодо управління та розвитку ефективності біоорієнтованої аграрної економіки в 

Україні. Для досягнення вказаної мети поставлено та вирішено такі завдання: 

- удосконалити понятійно-категоріальний апарат наукового дослідження 

біоорієнтованої аграрної економіки; 

- дослідити хронологію формування вартості в біоорієнтованій аграрній 

економіці; 

- обґрунтувати доцільність побудови концептуальної моделі вітчизняної 

аграрної біоекономіки; 

- розробити концептуальні основи розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки та підвищення її ефективності; 

- оцінити ефективність біоорієнтованої аграрної економіки шляхом 

розрахунку зведеного індексу та спрогнозувати його динаміку в 

середньостроковій перспективі; 

- розробити модель агробіокластеру, яка дозволить визначити основних 

учасників процесу конверсії біомаси; 

- надати пропозиції щодо створення платформи інформаційної взаємодії 

стейкхолдерів біоорієнтованої аграрної економіки; 

- обґрунтувати наукові засади формування інноваційної системи розвитку 

аграрної біоекономіки; 

- запропонувати створення системи агрознань та інновацій, яка дасть 

можливість оцінювати ефективність біоорієнтованої аграрної економіки; 

- провести SWOT – аналіз ефективності біоорієнтованої аграрної 

економіки з метою визначення перспективних напрямів майбутнього розвитку її 

галузей;  

- надати пропозиції щодо проекту Концепції розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки, реалізація якої дасть можливість створити в Україні 

біоорієнтовану аграрну економіку як систему; 

-  визначити пріоритетні напрями розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки України. 

Об’єкт дослідження є процес формування ефективності біоорієнтованої 

аграрної економіки. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів впливу різних факторів на галузі біоорієнтованої аграрної 

економіки з метою підвищення їх ефективності.  

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження є роботи українських та зарубіжних вчених з питань формування та 

розвитку біоорієнтованої аграрної економіки. 

В роботі застосовано логіко-діалектичний метод пізнання для 

узагальнення наукових підходів до визначення понять «ефективність» та 

«біоорієнтована аграрна економіка». Методом комплексного підходу виявлено 

сучасні тенденції та досвід європейських країн у сфері формування та розвитку 

біоорієнтованої аграрної економіки; статистичного аналізу – визначено 

показники, зо формують ефективність біоорієнтваної аграрної економіки. На 
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основі застосування індексного методу оцінено ефективність біоорієнтованої 

аграрної економіки в Україні. Методом структурного аналізу проведено SWOT 

– аналіз ефективності розвитку біоорієнтованої аграрної економіки в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 

розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій, які 

спрямовані на підвищення ефективності біоорієнтованої аграрної економіки в 

Україні, зокрема:  

уперше: 

- запропоновано теоретико-методичний підхід до формування вартості в 

біоорієнтованій аграрній економіці з метою комплексної оцінки процесу 

комерціалізації біомаси, в основу якого покладено чотирьох етапний алгоритм: 

перший етап охоплює процес створення біомаси галузями сільського 

господарства, лісівництва та рибництва під впливом природніх факторів; другий 

- переробку біомаси; третій - виробництво готової біопродукції (продуктів 

харчування та кормів для тварин); четвертий - реалізацію продукції на ринку;  

- розроблено методичний підхід до оцінки ефективності біоорієнтованої 

аграрної економіки шляхом розрахунку зведеного індексу на основі виділення 

трьох груп показників: економічних, соціальних та екологічних методом 

багатофакторної регресії, що дозволяє оцінити вплив кожної із груп на 

результуючий показник та спрогнозувати його динаміку в середньостроковій 

перспективі; 

- доведено доцільність побудови концептуальної моделі вітчизняної 

аграрної біоекономіки на основі філософії сталого розвитку, в основу якої 

покладено циклічність виробництва та ресурсоефективність основних галузей 

агропромислового комплексу. 

удосконалено: 

- понятійно-категоріальний апарат через виділення авторського 

визначення біоорієнтованої аграрної економіки, що на відміну від існуючих, 

розглядається як сукупність галузей (сільське господарство, лісівництво та 

рибництво), які є основними продуцентами відновлюваних ресурсів (біомаси), 

що в подальшому виступають сировиною для переробних галузей по 

виробництву продукції з високою доданою вартістю та задовольняють потреби 

споживачів, підвищують їх якість життя і не здійснюють негативного впливу на 

довкілля; 

- організаційно-економічний механізм розвитку ефективної 

біоорієнтованої аграрної економіки шляхом формування всебічного бачення 

явища, постановки стратегічних цілей, визначення інструментів досягнення, що 

дає можливість сформувати уявлення про очікувані соціально-економічного 

результату та розробити комплекс заходів по його досягненню; 

- науковий підхід до побудови моделі агробіокластеру, складовими якого є 

інституції виробництва та переробки біомаси, зокрема галузі, що виробляють 

біомасу (сільське господарство, лісівництво, рибництво); науковий сектор 

(дослідницькі інститути та заклади вищої освіти), який продукує агрознання, 

інновації та біотехнології, та представники агробізнесу (підприємства, які на 

основі біологічної сировини виробляють готову конкурентоспроможну 
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продукцію з високою доданою вартістю, задовольняючи попит та потреби 

споживачів); 

- наукові засади формування інноваційної системи розвитку аграрної 

біоекономіки на основі використання узагальненого світового досвіду та 

потенційних можливостей існуючого науково-технічного потенціалу 

вітчизняного аграрного сектору економіки. 

набули подальшого розвитку: 

- теоретичні основи формування модернізованої інфраструктури 

біоорієнтованої аграрної економіки, яка на відміну від існуючих, базується на 

системі агрознань та інновацій, до якої належать підсистема їх створення 

(дослідницькі інститути, університети, індивідуальні дослідники), підсистема 

освіти (заклади вищої освіти, які готуватимуть відповідних фахівців), підсистема 

трансферу (технопарки, бізнес-інкубатори, агробіокластери) та підсистема 

фінансування (банківське кредитування, венчурний бізнес, гранти); 

- пропозиції щодо створення платформи інформаційної взаємодії 

стейкхолдерів, через конкретизацію груп потенційних учасників від уряду, 

бізнесу, наукового та освітнього секторів, що сприятиме діалогу між ними для 

визначення спільних цілей щодо розвитку галузей біоорієнтованої аграрної 

економіки та підвищення їх синергічної взаємодії; 

- SWOT-аналіз аграрної біоекономіки, за результатами якого визначено 

сильні сторони (значний природний потенціал, трудові ресурси, зростання 

попиту на здорові продукти харчування); слабкі сторони (фрагментарність 

досліджень у науковому секторі, низький рівень комерціалізації досліджень, 

нераціональне використання біомаси, відходів сільського господарства та 

сміття); можливості (стимулювання агробізнесу; створення ринків біопродукції 

розробка регіональних програм підтримки агробіокластерів); загрози (зростання 

імпорту продуктів харчування, відсутність дієвих стимулів для виробників 

біопродукції); 

- проект Концепції розвитку біоорієнтованої аграрної економіки, 

реалізація якої дасть можливість створити в Україні біоорієнтовану аграрну 

економіку як економічну систему, яка сприятиме підвищенню якості життя, 

поліпшенню стану довкілля, розвитку сільського господарства, лісівництва та 

рибництва  на принципах  сталого розвитку; 

- пріоритетні напрями розвитку біоорієнтованої аграрної економіки 

України, які на відміну від існуючих враховують збільшення врожайності рослин 

та плодючості тварин та пристосування виробничих систем для найбільш 

ефективного використання генного потенціалу, а також розвиток інноваційних 

технологій, підвищення економічної ефективності шляхом створення ланцюгів 

вартості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

пропозицій щодо створення в Україні біоекономічних платформ та рекомендацій 

щодо запровадження інновацій у галузях біоорієнтованої аграрної економіки, що 

підтверджено відповідною довідкою департаменту продовольства Міністерства 

аграрної політики та продовольства України (довідка №32-01-01/193 від 

17.05.2016 р). Практичну значущість мають пропозиції щодо оцінювання 
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ефективності біоорієнтованої аграрної економіки, що підтверджено довідкою 

Вінницької обласної державної адміністрації №01.01-55/1167 від 27.02.2018 р. 

Наукові доробки автора активно використовуються ТОВ «Аграна Фрут 

Україна», зокрема пропозиції автора щодо створення та розвитку 

агробіокластерів у Вінницькій області та Україні в цілому (довідка №27 від 

20.02.2018 р). Громадською організацією «Єврорегіон Дністер» використано 

наукові результати автора при розробці аграрної стратегії Вінниччини, зокрема 

представлений інструментарій для спрощення транскордонної співпраці у сфері 

інноваційного сільського господарства, який було використано при реалізації 

проекту «Транскордонна мережа інноваційного сільського господарства».  

Наукові результати дисертаційного дослідження використано у 

навчальному процесі Донецького національного університету імені Василя 

Стуса під час викладання дисциплін «Глобальна економіка», «Міжнародний 

фінансовий менеджмент» та «Міжнародна економічна діяльність України» (акт 

№245/01-13/01.1.3 від 16.09.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, рекомендації та 

пропозиції, які викладено у дисертаційному дослідженні та винесено на захист, 

отримано здобувачем особисто. Із наукових праць, які підготовлено у 

співавторстві, використано лише ті положення, які є результатами власних 

досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження були представлені та обговорювалися на: Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової 

молоді» (м. Одеса, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для 

студентів, аспірантів та молодих учених «Аспекти розвитку фінансово-

економічної системи в умовах глобалізацій них процесів» (м. Київ, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне економічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (м. Київ, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та 

молодих учених «Актуальні проблеми економіки в умовах фінансової кризи» (м. 

Київ, 2015 р.); XI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фундаментальні та прикладні науки» (м. Шеффілд, Великобританія, 2015 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна стратегія розвитку 

України в умовах сучасних геополітичних викликів» (м. Київ, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи стабілізації фінансово-

економічного стану країни» (м. Львів, 2015 р.); IX науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції в економіці та управління: новий погляд» (м. 

Запоріжжя, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ресурсний 

потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку» (м. Львів, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та 

перспективи економічного розвитку держави» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «From Baltic to Black Sea: National 

Models of Economic Systems» (м. Рига, Латвія, 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Прогнозування та моделювання соціально-

економічних процесів сьогодення» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-
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практичній конференції «Съвременни предзвикателства пред финансовата наука 

в променяща се Европа» (м. Свищов, Болгарія, 2017 р.); ІІ Міжнародному 

науково-практичному семінарі «Розвиток біоенергетичного потенціалу в 

сільському господарстві» (м. Київ, 2017 р.); 167 Семінарі EAAE «European 

Agriculture and the Transition to Bioeconomy» (м. Пулави, Польща, 2018 р.); V-му 

міжнародному науково-практичного семінарі « Розвиток біоенергетичного 

потенціалу в сільському господарстві» (м. Київ, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

знайшли відображення у 48 наукових працях (39,12 друк.арк.), з яких: 

1 одноосібна монографія, 3 колективні монографії, 22 статті у наукових фахових 

виданнях України, 6 публікації у виданнях включених до міжнародних 

наукометричних баз даних  та наукових виданнях інших держав, 16 тез доповідей 

на наукових конференціях.   

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (324 найменування), містить 77 

таблиць, 105 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 447 сторінок. 

Основний текст викладено на 403 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації, окреслено 

особистий внесок здобувача.  

У першому розділі «Теоретичні основи визначення ефективності 

біоорієнтованої аграрної економіки» досліджено наукові підходи до розуміння 

ефективності в контексті економічної справедливості, проаналізовано еволюцію 

поглядів на поняття ефективності в економічній науці та вивчено теоретичні 

підходи до розуміння дефініції біоорієнтованої аграрної економіки. Також 

досліджено концептуальні засади визначення ефективності біоорієнтованої 

аграрної економіки. 

Встановлено, що швидкий розвиток природничих наук та наук про життя 

зумовили підвищення інтересу до використання новітніх, заснованих на 

біологічних ресурсах, технологій, які використовують органічну сировину для 

виробництва продукції, що призначена як для споживання людиною, так і для 

використання у виробництві. Так, з'являється категорія, в певній мірі 

міждисциплінарна, яка охоплює нові процеси, пов’язані з використанням 

біотехнологій в ході виробництва, обміну, розподілу та споживання благ – 

біоорієнтована економіка. Доведено, що концепція біоорієнтованої економіки 

має на увазі раціональне використання природних відновлюваних ресурсів; вона 

об’єднує весь спектр екосистем, наземних і морських ресурсів, біорізноманіття 

та біологічної сировини (рослин, тварин та мікроорганізмів).  

На основі вивчення літературних джерел були систематизовані підходи до 

аналізу ефективності біоорієнтованої аграрної економіки, в основу яких 
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закладені такі характеристики як витрати-випуск, ланцюг доданої вартості та 

стан функціонування ринку. 

Таблиця 1 

Підходи до оцінки ефективності біоорієнтованої аграрної економіки 

Підходи Характеристика 

Витрати-

випуск  

Базується на визначенні галузей, що забезпечують пропозицію біомаси, та 

галузей, що формують попит на біомасу та використовують її в якості 

сировини для виробництва біологічної продукції шляхом застосування 

традиційних та інноваційних технологій. Даний підхід відображає класичні 

економічні відносини, які мають враховуватись політиками при розробці 

інструментів державної підтримки. Система генерує прямий та непрямий 

вплив на бізнес, суспільство та довкілля 

Ланцюг 

доданої 

вартості  

Охоплює процес перетворення біомаси на біологічну продукцію та вихід її на 

ринок. Даний підхід використовує принцип економіки замкнутого циклу, яка 

використовує знання та інновації для забезпечення свого функціонування 

Ринковий  

Презентує біоорієнтовану аграрну економіку з таких сторін: як процес 

перетворення біомаси на продукцію та послуги завдяки використанню 

різноманітних технологій та знань; як систему інституціонального 

забезпечення розвитку, на яку впливають зовнішні ефекти  

Запропоновано авторське визначення біоорієнтованої аграрної економіки, 

що є сукупністю таких галузей, як сільське господарство, лісівництво та 

рибництво, які є основними продуцентами відновлюваних ресурсів (біомаси), 

яка в подальшому є сировиною для переробних галузей. Саме тут виробляють 

продукцію з високою доданою вартістю, що задовольняє потреби та попит 

споживачів, підвищує їх якість життя і не здійснює негативного впливу на 

довкілля. 

На основі теоретичних досліджень було визначено хронологію етапів 

створення вартості у біоорієнтованій аграрній економіці. (рис.1). Так, первинним 

блоком представлено галузі, зокрема сільське господарство, лісівництво та 

рибництво, які завдяки природним факторам (вода, повітря, земля, 

мікроорганізми) продукують біомасу. На наступному етапі біомаса підлягає 

переробці. До даного блоку включено біопереробку, процесну інженерію та 

біотехнології. Далі йдуть галузі, що формують попит на перероблену біомасу, 

зокрема харчова промисловість, виробництво кормів для тварин, галузі, що 

виробляють біопродукцію та біопаливо. Наступним етапом є вихід готової 

продукції на ринок, де використовується маркетинговий інструментарій для 

зацікавлення та задоволення потреб споживачів. Останнім етапом є відповідні 

надходження до державного бюджету, які формуються в результаті купівлі 

продукції галузей біоорієнтованої аграрної економіки.  

Таким чином на кожному із етапів формується додана вартість: від етапу 

продукування біомаси до готової біопродукції, яка потрапляє на ринок. Дана 

схема включає всі етапи перетворення біологічної сировини на готову 

продукцію, яка здатна задовольнити попит і потреби споживачів та не нанести 

шкідливий вплив довкіллю. 
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Рис.1 Хронологія етапів створення вартості у біоорієнтованій аграрній економіці 
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Актуалізовано, що на етапах продукування біомаси, її переробки, 

виробництва біопродукції, продуктів харчування, кормів та біопалива, а також 

просування даної продукції на ринок використовуються інновації та знання 

висококваліфікованих фахівців, що засвідчує провідну роль закладів вищої 

освіти та наукових установ у цьому процесі.  

У другому розділі «Методологічні засади визначення ефективності 

біоорієнтованої аграрної економіки» проаналізовано іноземний досвід 

визначення ефективності біоорієнтованої аграрної економіки; структуровано 

підходи до визначення показників впливу на ефективність біоорієнтованої 

аграрної економіки та надано пропозиції щодо формування методики оцінки 

ефективності біоорієнтованої аграрної економіки.  

Розглядаючи біоорієнтовану аграрну економіка, як складне соціально-

економічне явище в контексті переходу до концепції сталого розвитку, її аналіз 

має виключати економічну, соціальну та екологічну складову. Методом 

експертних оцінок було виділено три групи показників: економічні, соціальні та 

екологічні, кількісні значення яких було взято з офіційного сайту Державної 

служби статистики України. Обрані дані мають різні одиниці виміру, що 

унеможливлює процес аналізу. Тому для оцінки ефективності біоорієнтованої 

аграрної економіки на основі даних показників буде використано індексний 

метод, зокрема буде розрахований зведений (загальний) індекс, який відіграє 

важливу роль при дослідженні саме соціально-економічних явищ.  

Запропоновано методологічні основи визначення ефективності 

біоорієнтованої аграрної економіки. (рис. 2). Передбачається, що на першому 

етапі необхідно вивчити та проаналізувати існуючі наукові підходи до поняття 

біоорієнтованої аграрної економіки, що дасть можливість сформувати авторське 

бачення концепту біоорієнтованої аграрної економіки. На даному етапі важливо 

сфокусувати увагу на первинних секторах виробництва, зокрема сільському 

господарстві, лісівництві та рибництві, що дасть можливість правильно зробити 

акцент саме на аграрній складовій поняття. Також важливим є проведення 

аналізу існуючих підходів до оцінки ефективності, щоб в подальшому визначити 

показники, які буде покладено в основу загального індексу ефективності саме 

біоорієнтованої аграрної економіки.  

Аналітичний блок дослідження включає дослідження динаміки 

показників, які поєднано у три групи: економічні, соціальні та екологічні. Дані 

показники мають різні одиниці виміру, що робить процес їх зіставлення та 

аналізу неможливим. Саме цей факт обумовлює вибір індексного методу 

визначення ефективності біоорієнтованої аграрної економіки. 

Завершальним етапом є розробка пропозицій щодо підвищення 

ефективності біоорієнтованої аграрної економіки України: зокрема розробка 

моделі агробіокластеру, надання пропозицій щодо Концепції стратегії розвитку 

біоорієнтованої аграрної економіки та створення Департаменту з підтримки 

розвитку біоорієнтованої аграрної економіки.  
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Розроблено методологія базується на підходах, що галузі біоорієнтованої 

аграрної економіки України не мають розвиватися хаотично та самостійно, вони 

повинні підтримуватися стейкхолдерами на усіх рівнях. Діяльність учасників 

має бути скоординована по вертикалі, від національного рівня до місцевого, крім 

того по горизонталі всі стейкхолдери повинні співпрацювати та підтримувати 

зв’язок. Проаналізований досвід європейських проектів підтверджує 

необхідність координації дій, щоб забезпечити ефективність не лише окремих 

галузей, а біоорієнтованої аграрної економіки в цілому. Ефективність може бути 

підвищена при задіянні агрознань та інновацій та використанні результатів 

НДДКР, які приведуть до інтенсивного розвитку галузей і, як наслідок, якісного 

зростання показників. Відповідно, має бути розроблена інноваційна система, яка 

визначатиме місце та роль стейкхолдерів, зацікавлених у підвищенні 

ефективності біоорієнтованої аграрної економіки України. 

У третьому розділі «Сучасний стан галузей біоорієнтованої аграрної 

економіки України» визначено передумови розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки в Україні; проаналізовано економічні показники галузей 

біоорієнтованої аграрної економіки; надано оцінку соціальної складової 

біоорієнтованої аграрної економіки; проведено аналіз екологічних показників 

біоорієнтованої аграрної економіки та досліджено інституціональні фактори 

впливу на стан галузей біоорієнтованої аграрної економіки.  

Визначено, що для розвитку біоорієнтованої аграрної економіки в 

контексті сталого розвитку важливою є наявність природно-ресурсного 

потенціалу, який характеризується певною структурою, де представлено всі види 

ресурсів – земельні, водні та та лісові. Станом на 01.01.2018 року земельна площа 

України становить 603,5 тис. км2 і складається із земель різного функціонального 

призначення, якісного стану та правового статусу.  

Базовою галуззю для розвитку біоорієнтованої економіки в Україні є 

галузь лісівництва. В останні роки спостерігається значне скорочення площ лісів, 

що негативно відображається як на економіці, так і на екологічній ситуації в 

країні. Відповідно до розрахованого прогнозу на 3 періоди вперед, у 2021 році 

потенціал лісівництва України складе приблизно 2500 млн. м3 (прогноз 

побудовано за лінійним рівнянням коефіцієнт детермінації складає 0,96). 

Розробка державних заходів по розвитку біоорієнтованої економіки має 

виходити зі стратегічної цінності лісівничої галузі для наступних поколінь, а 

відповідно має бути удосконалена система державного контролю за 

збереженням та відновленням лісів та зелених насаджень. 

В дослідженні біоорієнтованої аграрної економіки України рибництво 

віднесено до її базових галузей. Встановлено, що за харчовим потенціалом ця 

галузь випереджає птахівництво та тваринництво. Проте, добування водних 

біоресурсів в Україні характеризується волатильністю. Аналіз динамки та 

статистичні розрахунки вказують на те, що в майбутньому показник при 

збереженні наявної тенденції буде й надалі зменшуватися, що об’єктивно є 

негативним фактором для розвитку галузі рибництва України та розвитку 

економічного потенціалу.   
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Рис. 3 Динаміка та тенденції видобування водних біоресурсів в 

Україні в 2010-2018 рр., т* 

Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва 

енергії, що є передумовою для динамічного розвитку сектора біоенергетики. 

Теоретичний потенціал біомаси в країні складає 91,64 млн. т. Основними 

складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського виробництва (солома, 

стебла кукурудзи, стебла соняшнику і тому подібне) і енергетичні культури.  

 

 

Рис. 4  Динаміка випуску продукції сільського господарства, 

лісівництва та рибництва в 2010-2018 рр., млн. грн.* 
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За результатами проведених досліджень встановлено що, випуск продукції 

сільського господарства, лісівництва та рибництва демонструє стійку динаміку 

зростання. За період з 2010 до 2018 року показник зріс більш ніж у 4 рази і склав 

842925 млн. грн. Визначено, що сільське господарство України складає 30% 

українського експорту, що обумовлює беззаперечну його важливість для всієї 

економіки, однак для того, щоб дана галузь стала певним локомотивом, має бути 

пройдений шлях модернізації, який включає збільшення в обсязі виробництва 

екологічно чистої продукції, зменшення витрат, використання сучасних 

технологій та підвищення продуктивності праці. Не останню роль в такій 

модернізації можуть зіграти іноземні інвестиції.  

В період 2010-2014 рр. спостерігалося зростання обсягів іноземних 

інвестицій як в економіку України в цілому, так і в сільське господарство, 

лісівництво та рибництво. Даний показник збільшився з 38002,9 млн. дол. США 

у 2010 році до 53794 млн. дол. в 2014 році; відповідно інвестиції в сільське 

господарство, лісівництво та рибництво зросли з 680 до 779, млн. дол. США. В 

2015 році через воєнні дії на східній території України іноземне інвестування 

економіки значно зменшується, за один рік приблизно на третину, так тенденція 

відповідно спостерігається й в галузях сільського господарства, лісівництва та 

рибництва. На додаток, з 2015 року в інвестування даних галузей повільно 

зменшуються і в 2018 році складає 578,6 млн. дол. США. Стосовно частки 

інвестицій в сільське господарство, лісівництво та рибництво в загальному 

обсязі інвестицій в економіку України, протягом 2010-2018 рр. вона коливається 

на рівні приблизно 1,5-1,9%, тобто потенціал даних галузей є значно 

недооціненим іноземними інвесторами. 

Виходячи з того, що екологічна складова та її показники є однією із сторін 

розвитку біоорієнтованої аграрної економіки, було проведено детальне 

дослідження показників її розвитку.  

 

Рис. 5 Динаміка утворення, утилізації та поховання відходів в 

Україні в 2010-2018 рр., тис. т* 
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Встановлено, що протягом 2010-2018 рр. обсяги зібрання відходів в 

Україні зростали більше ніж на 18%. В той же час спостерігалося плавне 

зменшення обсягів утилізованих відходів з 145710,7 тис. т у 2010 році до 84630,3 

тис. т у 2016 році. В 2017 році відбулося зростання показнику; в 2018 році 

динаміка зростання зберіглася і сягнула відмітки 103658,1 тис. т. Щодо 

поховання відходів, протягом 2010-2018 рр. динаміка демонструє плавне 

зростання з 105965,5 тис. т у 2010 році до 143218,2 тис. т у 2018 році. Таким 

чином, поводження із відходами в Україні характеризується позитивною 

динамікою. Проте, необхідно констатувати, що Україна має поступово 

переходити до концепції циркулярної економіки та забезпечувати правильне 

поводження з побутовими відходами, яке передбачає їх повторну переробку, в 

тому числі і в сільському господарстві.  

Розуміючи, що діоксид вуглецю є одним із найголовніших чинників, які 

негативно впливають на атмосферне повітря і в цілому погіршують екологічну 

ситуацію через провокацію виникнення парникового ефекту, досліджено стан 

викидів діоксиду вуглецю в Україні, та встановлено що цей показник 

зменшуються з 193215,1 тис. т у 2010 році до 126378,3 тис. т у 2018 році. Проте, 

таке явище може пояснюватися змінами в економіці країни, які полягають у 

зменшенні обсягу промислового виробництва, яке і є головним джерелом 

забруднення. Враховуючи, що в Україні поступово має відбуватися зміна 

структури виробництва з поетапним нарощуванням частки промисловості, слід 

забезпечити дотримання світових стандартів по контролю за викидами за 

рахунок впровадження нових екологічно чистих технологій.  

Не менш значущим для дослідження є визначення показників забруднення 

та охорони водних ресурсів. Наявність водних ресурсів є важливим чинником 

розвитку агропромислового виробництва. Крім того, галузь рибництва є однією 

з базових для розвитку біоорієнтованої аграрної економіки. Впродовж 2010-

2018 років показник збирання води з природних водних об’єктів України тримав 

наступну тенденція: протягом 2010-2015 рр. відбувається стабільне зменшення 

показника з 14846 млн. м3 до 9699 млн. м3. В 2016 році показник дещо зростає до 

9907 млн. м3, в 2017 році падає до 9224 млн. м3, і в 2018 році значно зростає до 

11296 млн. м3. Щодо відтворення зворотних вод, в даній ситуації тенденція є 

наступною: з 2010 до 2013 року показник стабільно зростає; в 2014 році він різко 

зменшується до 8710 млн. м3; в 2015 році – падає до 7125 млн. м3; в 2016 році – 

піднімається до 7169 млн. м3; в 2017-2018 рр. відбувається падіння до 6753 

млн. м3. Проте, необхідно констатувати, що протягом 2010-2018 рр. відбулося 

стабільне зменшення показника обсягів забруднених вод, які протягом 2010-2018 

рр. було скинуті у поверхневі водні об’єкти з 7817 млн. м3 до 5343 млн. м3.  

В цілому необхідно констатувати, що в Україні наявний суттєвий 

потенціал для розвитку біоорієнтованої аграрної економіки, проте, його 

реалізація напряму залежить від ефективності державної політики в цих галузях. 

Наразі, в Україні недостатньо розвинена система контролю за дотриманням 

екологічного законодавства, не реалізуються програми поводження з твердими 

побутовими відходами, відсутні ефективні заходи по збереженню та 

відтворенню водних ресурсів.  
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У четвертому розділі «Система біоорієнтованої аграрної економіки, 

заснованої на знаннях» проведено аналіз наукової та інноваційної складової 

біоорієнтованої аграрної економіки; оцінено регіональний потенціал для 

формування та розвитку агробіокластерів в Україні; визначено інноваційну 

система як необхідну передумову розвитку біоорієнтованої аграрної економіки, 

заснованої на знаннях; запропоновано систему агрознань та інновацій для 

біоорієнтованої аграрної економіки. 

Важливою умовою переходу до біоорієнтованої економіки є наявність 

достатнього наукового потенціалу. В Україні фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження проводяться в науково-дослідних інститутах Національної 

академії аграрних наук України та в закладах вищої освіти. Проте, необхідно 

констатувати, що на сьогодні відсутня повноцінна лабораторна база для 

проведення досліджень світового рівня.  Крім того, аналіз кадрового потенціалу 

вказує на те, що найбільша питома вага науковців в Україні, задіяних в науково-

дослідній роботі, є представниками технічних - 24138 осіб  та природничих наук 

- 16301 осіб. В той час у сільськогосподарських науках задіяні 4790 науковців.  

 

 

Рис. 6 Кількість науковців, задіяних в НДР, у 2018 році, ос.  

В 2018-2019 роках Міністерство освіти і науки України започаткувало 

практику створення в провідних університетах центрів колективного 

користування науковим обладнанням, що дало можливість концентрувати 

матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень. Два таких 

центри, що передбачали дослідження в сфері екологічного землеробства та 

природокористування були створені в аграрних ЗВО в Києві та Сумах. Щодо 

витрат на інновації, найбільша їхня частка спрямована на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення. 
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Природничі Технічні Медичні

Сільськогосподарські Суспільні Гуманітарні
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Рис.7 Інформаційна взаємодія стейкхолдерів біоорієнтованої аграрної економіки України* 
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СУСПІЛЬСТВА 

 

Члени громадських 

організацій, політичних 

політичних партій 

 

Пересічні громадяни  

 

 



Перехід до біоорієнтованої аграрної економіки можливий за умови 

розуміння усіма стейкхолдерами необхідності цих процесів та побудова чіткої 

системи взаємодії між ними на основі функціональних алгоритмів та механізмів.  

Відповідно має бути створений загальний інформаційний простір у вигляді баз 

даних або знань про найсучасніші новації, відкриття або технології у сільському 

господарстві, лісівництві та рибництві. Необхідно констатувати, що у 

вітчизняному науковому середовищі відсутня культура і практика організації 

трансферу технологій у виробництво. Більшість наукових результатів, 

підтверджених патентами так і не були впроваджені. 

Вивчення досвіду провідних країн світу вказує на те, що ефективність 

національних економік та побудова системи міжнародних економічних зав’язків 

залежить від наявності розвиненої системи проведення наукових досліджень та 

впровадження інновацій у виробництво. Зокрема, державна підтримка аграрного 

сектору може відбуватися не через систему прямих дотацій, а за рахунок 

фінансування наукових досліджень, впровадження яких забезпечує надходження 

додаткового фінансового доходу. На сьогоднішній день така система відсутня, а 

вітчизняний агропромисловий сектор використовує наукові розробки та 

інновації винахідників інших країн.  

 

 
Рис.8 Система агрознань та інновацій для біоорієнтованої аграрної 

економіки України  
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університети, 

індивідуальні 
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Визначено п’ять основних підсистем системи агрознань та інновацій для 

підвищення ефективності біоорієнтованої аграрної економіки України, до яких 

належать: створення знань та інновацій, трансфер знань та інновацій, 

фінансування, виробництво та освіта. (рис.8) Особлива роль в цій системі 

належить саме міжсистемним зв’язкам між підсистемами, від ефективності 

функціонування яких залежить комплексний ефект. Побудова на рівні держави 

такої системи може забезпечити повноцінний розвиток біоорієнтованої аграрної 

економіки та виведення її на міжнародний рівень. 

Передбачається, що в для повноцінного переходу до біоорієнтованої 

економіки має бути сформована інформаційна система щодо наявної 

нормативно-правової бази, яка регулює діяльність у сфері біоорієнтованої 

аграрної економіки, та змін, які до неї мають регулярно вноситися. Стейкхолдери 

від агробізнесу можуть розміщувати вакансії та створювати попит на фахівців 

галузей біоорієнтованої аграрної економіки; науковий та освітній сектори 

повинні розробляти нові технології або покращувати існуючі, пропонувати 

інноваційні проекти у сфері біотехнологій та готувати відповідно до попиту 

агробізнесу фахівців. Між усіма стейкхолдерами має відбуватись зворотній 

зв’язок на кожному із етапів співпраці, за чим можуть спостерігати представники 

від громадськості або політичних партій. Таким чином, відбуватиметься 

прозорий процес перетворення біомаси на екологічно безпечну біопродукцію з 

високою доданою вартістю для задоволення попиту та потреб споживачів, що в 

цілому у перспективі позитивно відобразиться на їхньому добробуті.  

Визначено, що центрами розвитку галузей агропромислового сектору 

України можуть стати агробіокластери, які є доцільними для розвитку 

ефективної біоорієнтованої аграрної економіки України. Наведена модель 

агробіокластеру передбачає наявність груп учасників, які беруть участь у 

процесах, отримують особисту вигоду, а від їх взаємодії позитивний 

синергетичний ефект отримує економіка та суспільство в цілому. Першу групу 

учасників формують сільськогосподарські підприємства, а також суб’єкти 

ринкової діяльності в сфері лісівництва та рибництва, які відповідають за 

виробництво біомаси. До другої групи мають ввійти представники наукового 

сектору, до яких віднесені дослідницькі інститути та заклади вищої освіти, а 

також наукові лабораторії і центри на підприємствах. Саме на цю групу 

учасників покладена функція продукування агрознань, інновацій та 

біотехнології. При цьому має бути сформована система взаємозв’язків, яка 

передбачає передачу наукового продукту на основі ліцензійних договорів з 

врахування наявності права інтелектуальної власності. Важливу роль мають 

відігравати законодавчо визначені форми організації науково-інноваційної 

діяльності, зокрема наукові парки, які можуть бути сформовані на базі закладів 

вищої освіти та забезпечити спрощення механізму взаємодіє науки і бізнесу.  

Третя група учасників агробіокластеру формується з представників 

підприємств, які на основі біологічної сировини виробляють готову 

конкурентоспроможну продукцію з високою доданою вартістю, задовольняючи 

попит та потреби споживачів. Важливу роль у формуванні агробіокластеру 

відведено постачальникам різних видів ресурсів, зокрема фінансових, людських 



 19 

та інших, які мають забезпечити його безперебійне функціонування в 

середовищі відкритого ринку. Також окремо виділено контролюючу складову в 

особі уряду та представників громадськості.  

 

 

Рис. 9 Модель агробіокластеру  

 

Ключова роль у формуванні ефективної біоорієнтованої аграрної 

економіки в Україні належить державі. Державна політика у сфері аграрного 

виробництва має передбачати поступовий перехід від сировинної моделі до 

високорозвиненої економічної підсистеми з формування високого рівня доданої 

вартості. Державна підтримка усіх учасників процесу полягає у визначенні 

ключових цілей на довгострокову перспективу та налагодження системи 

міжнародних відносини з потенційними споживачами продукції, товарів і 

послуг. Удосконалення законодавчої бази має відбуватися з врахуванням потреб 

національного товаровиробника та передбачати умови введення та 

функціонування ринку землі в Україні.  

У п’ятому розділі «Підвищення ефективності біоорієнтованої аграрної 

економіки в Україні» визначено пріоритетні напрями розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки; проаналізовано сценарії розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки; проведено SWOT-аналіз біоорієнтованої аграрної економіки 

України; розраховано ефективність біоорієнтованої аграрної економіки та 

надано пропозиції щодо підвищення ефективності біоорієнтованої аграрної 

економіки. 
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Перехід до моделі біоорієнтованої аграрної економіки в Україні має 

відбуватися на основі вивчення сильних та слабких сторін галузі та врахування 

можливостей і загроз, які потенційно можуть очікувати учасників процесу.  

Таблиця 2 

SWOT – аналіз ефективності біоорієнтованої аграрної економіки 

України 

Сильні сторони (Strengths): 

 

1. значний природний потенціал; 

2. наявний людський потенціал; 

3. зацікавленість населення 

покращити якість життя;  

4. зростання попиту на здорові 

продукти харчування 

Можливості (Opportunities): 

1. стимулювання агробізнесу;  

2. створення ринків біопродукції 

(держзамовлення як інструмент створення 

ринків, преференції для біопродукції, 

дестимуляція застарілих технологій); 

3.  розробка регіональних програм 

підтримки агробіокластерів;  

4. системна, перегляд та глибока зміна 

законодавства 

Слабкі сторони (Weaknesses): 

1. фрагментарність досліджень у 

науковому секторі; 

2.  низький рівень комерціалізації 

досліджень, нераціональне 

використання біомаси, відходів 

сільського господарства та сміття; 

3.  відсутність загальноприйнятих 

метрик для оцінки індикаторів; 

4.  незацікавленість влади у 

розвитку концепту на всіх рівнях: 

національному, регіональному, 

місцевому;  

5. відсутність національної 

інноваційної системи агрознань та 

інновацій, 

6.  низькій рівень витрат на 

НДДКР, недостатнє фінансування 

досліджень (державне та приватне) 

Загрози (Threats): 

1. важкість оцінки ланцюга створення 

доданої вартості, 

2.  неповноцінні внутрішньо- та 

міждисциплінарні зв'язки, 

3.  зростання імпорту продуктів 

харчування, 

4.  відсутність дієвих стимулів для 

виробників біопродукції 

Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки потребує низки заходів, які 

охоплюють різноманітні сфери: сировинні матеріали, процеси, продукти та 

технології. Окремі заходи відносяться до різних соціальних, економічних та 

наукових викликів, кожен з яких виходить за межі певної сфери. Кінцевою 

метою є підвищення якості життя та добробуту населення. Проте запровадження 

біоорієнтованої економіки, заснованої на знаннях, матиме позитивний результат 

для усіх галузей, якщо розроблені заходи будуть розроблені з урахуванням 

цільового підходу «зверху донизу» (top-down).  

Сфери діяльності не можуть розглядатися ізольовано. Це важливо для 

запобігання потенційному протиріччю цілей. У лімітованій 

сільськогосподарській сфері існує напруженість між адекватним попитом на 

продукти харчування з одного боку та біоорієнтованими,  використовуваними 

АПК продуктами та біоенергетикою – з іншого. 
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В роботі запропоновано концептуальне бачення майбутнього розвитку та 

підвищення ефективності біоорієнтованої економіки в Україні (рис. 10).  

 
Рис. 10 Концептуальне бачення розвитку та підвищення 

ефективності біоорієнтованої аграрної економіки України* 

БАЧЕННЯ 

Економіка замкненого циклу, що базується на природних, відновлюваних ресурсах, 

яка спрямована на виробництво екологічно чистої, безпечної продукції з високою 

доданою вартістю, яка задовольняє попит і потреби споживачів, а також в цілому 

підвищує їхній добробут 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

1. На національному рівні стати центром динамічних досліджень та наукових 

розробок у сфері виробництва продуктів харчування та кормів для тварин на 

основі біологічної сировини або використовуючи біотехнології 

2. Завдяки результатам досліджень виконувати зобов’язання стосовно  

здорового споживання в межах національної економіки, а також захисту 

довкілля, ресурсів та клімату 
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Обов’язковий базис для підвищення ефективності: розвиток міждисциплінарних 

зв’язків, поглиблення міжгалузевої кооперації, практична реалізація, інтенсифікація 

діалогу із громадськістю 
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тракт, органи дихання; збільшення 

тривалості життя; покращення якості 

життя 
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Даною структурно-логічною схемою відображено концептуальне бачення 

розвитку та підвищення ефективності біоорієнтованої аграрної економіки 

України. Завдяки наявності потужного природного та людського потенціалу 

біоорієнтована аграрна економіка має сприятливі передумови для ефективного 

розвитку. Вона включає як галузі, що продукують біомасу, так і ті, що її 

переробляють на екологічно чисту біопродукцію (продукти харчування та корми 

для тварин).  

Враховуючи необхідність стратегічного бачення перспектив 

впровадження біоорієнтованої національної економіки наведено прогнозування 

її ефективності як за фактором часу, так і в залежності від економічних, 

соціальних та екологічних показників (рис. 11). Для прогнозування ефективності 

біоорієнтованої аграрної економіки використано програмне забезпечення 

BP_STAT. Побудовано декілька моделей, але найбільші коефіцієнти 

детермінації при розрахунках як показників за окремими групами, так і 

загального показнику ефективності, має метод Бокса-Дженкінса, тому саме ці 

результати наведено в роботі.  

 

Рис. 11 Прогнозування ефективності біоорієнтованої аграрної 

економіки за показниками* 

 

Показник ефективності на основі індексів розраховано на основі 

середнього арифметичного зваженого, що розраховується за формулою:  

                                              �̅� = 
∑ 𝑤𝑖∗𝑥𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖𝑛
𝑖=1

 , де                                                  (1) 

x1…xn – набір показників для аналізу; 

w1…wn – ваги, які присвоюються кожному показнику. 
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Отже, прогнозування ефективності біоорієнтованої аграрної економіки 

України проведено за багатофакторною регресією з надання факторам ваги 

впливу на результуючий показник. Для об’єктивності результатів розраховано 

як прогноз, який пролонговано у часі (трендова модель), так і прогноз, який 

залежить від представлених факторів. Обидва прогнози, демонструють динаміку 

зростання. Таким чином математично доведено, що біоорієнтована аграрна 

економіка України має потужний потенціал розвитку, при чому її ефективність 

на найближчу перспективу, зокрема до 2023 року зростатиме. На додаток, 

тренди, які представлено в роботі, показують, що економічні показники мають 

найбільший вплив на загальний показник ефективності, тому що вони 

демонструють стабільне зростання із мінімумом коливань та невизначеностей.  

На основі системного підходу та вивчення існуючого світового досвіду 

запропоновано Концепцію стратегії розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки до 2030 року, метою якої є об’єднання зусиль всіх стейкхолдерів для 

підвищення попиту на біопродукцію та стимулювання раціонального 

використання ресурсів. Визначено такі цілі розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки України: стале продовольство для кожного члена суспільства; стале 

сільськогосподарське виробництво; здорові та корисні продукти харчування; 

використання відновлюваних ресурсів; розвиток виробництва енергії з біомаси. 

Концепція націлена на: 

- підтримку досліджень у сфері галузей біоорієнтованої аграрної 

економіки шляхом створення системи підготовки та підвищення кваліфікації 

науковців та допоміжного наукового персоналу;  

- запровадження механізмів підтримки малого та середнього 

агробізнесу, який залучає у виробництво біопродукції інновації та наукові 

результати;  

- сприяння комерціалізації наукових результатів, пришвидшуючи 

їхній трансфер із наукового сектору у галузі сільського господарства, 

лісівництва, рибництва та виробництва біородукції;  

- створення функціонуючої інфраструктури біоорієнтованої аграрної 

економіки з агробіокластерами, інжиніринговими та венчурними фірмами;  

- сприяння підвищенню попиту на біологічну продукцію, просування 

її на ринок та задоволення потреб споживачів;  

- сприяння підвищення обсягів переробки сміття та відходів 

(прагнення до замкнення циклів переробки), забезпечення умови для 

впровадження установок для виробництва біопалив;  

- розроблення системи сертифікації продукції із урахуванням досвіду 

використання так званих «зелених» стандартів. 

- розробка регіональної та національної програми розвитку 

біоорієнтованої аграрної економіки.  

Впровадження даної концепції має відбуватися поетапно на основі 

концептуального базису програми для ефективного розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки в Україні. (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Концептуальний базис Програми ефективного розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки в Україні 

Напрям розвитку Заходи реалізації 

Підготовка висококваліфікованих 

фахівців у сфері біотехнологій та галузях 

сільського господарства, лісівництва та 

рибництва 

Підготовка відповідних освітніх програм 

для підготовки персоналу у сфері 

біоорієнтованої аграрної економіки 

Створення єдиної інформаційної бази про 

діючі біотехнологічні проекти 

Фундаментальний перегляд нормативно-

правової бази регулювання діяльності у 

галузях біоорієнтованої аграрної 

економіки 

Закріплення термінології біоорієнтованої 

аграрної економіки в законах та інших 

нормативно-правових документах; 

підтримка виробників, що 

використовують біологічну сировину, на 

законодавчому рівні  

Стимулювання підприємств, що 

запроваджують ресурсозберігаючі 

технології 

Підтримка науково-дослідних установ, 

що створюють агрознання, інновації та 

біотехнології 

Стимулювання створення та розвитку 

агробіокластерів, які будуть об’єднувати 

стейкхолдерів, зацікавлених у 

комерціалізації та просуванні на ринок 

біобазованої продукції 

Створення середовища, яке сприяє 

підвищенню ефективності 

біоорієнтованої аграрної економіки 

Підтримка сільського господарства як 

основного продуцента біологічної 

сировини 

Стимулювання розвитку нової галузі 

(біоіндустрії) та збільшення частки 

України на світовому ринку 

високотехнологічної продукції; розвиток 

альтернативної енергетики  

Впровадження біотехнологій в усіх 

сферах виробництва 

Стимулювання прискорення конверсії 

біомаси в готову високотехнологічну 

продукції 

Створення на території України  

сприятливого середовища для 

розширення сфер застосування 

біотехнологій і підвищення ефективності 

галузей біоорієнтованої аграрної 

економіки 

Популяризація біотехнологій серед 

споживачів; формування  «зеленого 

мислення та сприйняття» 

Раціональне використання біоресурсів та 

підвищення якості  життя та добробуту 

населення 

Ідентифікація існуючих ланцюгів 

створення вартості з метою раціонального 

використання біологічної сировини як 

бази для створення  та подальшого 

розвитку агробіокластерів 
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Стратегічними цілями розвитку даного концепту є збільшення досліджень 

в галузях сільського господарства, харчової промисловості, лісівництві та 

рибництві; практичне застосування агрознань, інновацій та біотехнологій для 

підвищення екологізації виробництва. Виділено п’ять основних стовпів, на чому 

вбачається розвиток біоорієнтованої аграрної економіки, зокрема: продовольча 

безпека; виробництво здорових продуктів харчування; підтримка сільського 

господарства на засадах сталого розвитку; розвиток виробництва енергії з 

біомаси; використання відновлюваних ресурсів у виробництві. 

Враховуючи,  що біоорієнтована аграрна економіка є міждисциплінарним 

явищем, вона потребує інтенсифікації міжгалузевих зв’язків, поглиблення 

міжгалузевої кооперації, практичної реалізації та інтенсифікації діалогу із 

громадськістю. В результаті очікуються покращення економічних та соціальних 

показників розвитку національної економіки, що в цілому підвищить рівень її 

конкурентоспроможності на світових ринках біобазованої продукції. Однак, це 

вбачається можливим при активному діалозі владних структур, представників 

агробізнесу, наукової і освітньої сфер та представників громадськості. 

Поетапна реалізація вказаної Програми розвитку  біоорієнтованої аграрної 

економіки дасть можливість досягти суттєвих результатів, зокрема створення в 

Україні біоорієнтованої аграрної економіки як такої економічної системи, яка  

сприяє підвищенню якості життя, поліпшенню стану довкілля, розвитку 

сільського господарства на принципах сталого розвитку. Крім того, матиме місце 

інтеграція науки та агробізнесу із використанням механізмів комерціалізації 

агрознань та інновацій. Вказане дозволить досягти підвищення економічної 

ефективності та конкурентоспроможності сільського господарства, лісівництва 

та рибництва, а також зниження імпортозалежності в енергетичній галузі 

(шляхом розвитку біоенергетики). Позитивним наслідком впровадження має 

стати формування і розвиток інфраструктури біоорієнтованої аграрної економіки 

в результаті створення агробіокластерів. В соціальній сфері передбачається 

збільшення зайнятості за рахунок створення додаткових робочих місць, 

особливо в сільській місцевості. Важливим явищем в умовах забезпечення 

дотримання сталого розвитку суспільства має стати покращення стану довкілля 

в результаті залучення в переробку біомаси, а також сільськогосподарських та 

побутових відходів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методологічний базис та 

надано пропозиції щодо визначення ефективності та розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки в Україні. За результатами дослідження зроблено наступні 

висновки теоретичного та прикладного значення. 

1. Визначено, що в сучасній науковій літературі відсутнє єдине бачення 

основних термінів та категорій, що визначають функціонування біоорієнтовнаої 

економіки. Відповідно, на основі вивчення вітчизняних та закордонних джерел 

було сформульовано авторське визначення біоорієнтованої аграрної економіки, 

яка розглядається як сукупність галузей агропромислового комплексу, до яких 
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належать сільське господарство, лісівництво та рибництво, які є основними 

продуцентами відновлюваних ресурсів (біомаси), що в подальшому виступає 

сировиною для переробних галузей, які виробляють продукцію з високою 

доданою вартістю та задовольняє потреби та попит споживачів, підвищує їх 

якість життя і не здійснює негативного впливу на довкілля. 

2. Доведено, що створення вартості у біоорієнтованій аграрній 

економіці є складним і багаторівневим процесом, що включає в себе ряд 

послідовних і взаємопов’язаних етапів. Первинним блоком представлено галузі 

агропромислового комплексу, які завдяки таким природним факторам, як вода, 

повітря, земля, мікроорганізми продукують біомасу, яка підлягає переробці, на 

основі процесної інженерії та біотехнологій. В подальшому  галузі, що формують 

попит на перероблену біомасу, зокрема харчова промисловість, виробництво 

кормів для тварин, галузі, що виробляють біопродукцію та біопаливо 

забезпечують вихід готової продукції на ринок, де використовується 

маркетинговий інструментарій для зацікавлення та задоволення потреб 

споживачів. Останнім етапом є відповідні надходження до державного бюджету, 

які формуються в результаті купівлі продукції галузей біоорієнтованої аграрної 

економіки.  

3. На основі проведених емпіричних досліджень визначено три групи 

показників, що формують ефективність біоорієнтованої аграрної економіки 

України: економічна, соціальна та екологічна. Встановлено, що для розвитку 

біоорієнтованої аграрної економіки в контексті сталого розвитку важливою є 

наявність природно-ресурсного потенціалу, який характеризується певною 

структурою, де представлено всі види ресурсів – земельні, водні, мінеральні та 

лісові. Галузь сільського господарства є базисом для розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки України, що обумовлено наявним природно-кліматичним 

потенціалом, тобто наявністю сукупності земельних та водних ресурсів та 

людським потенціалом. Сільське господарство України є експортоорієнтованою 

галуззю, яка успішно конкурує на світових ринках сільськогосподарської 

продукції.  

4. Аналіз екологічних передумов розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки вказує на наявність суттєвих проблем і необхідність пошуку 

інструментів їх вирішення. Так має місце зростання показників забруднення 

земельних та водних ресурсів, а також повітря. Запропоновані інструменти 

покращення ситуації, зокрема через впровадження систем рециркуляції та 

повторної переробки твердих побутових відходів. Це має стати обов’язковою 

умовою подальшого розвитку економіки з врахуванням нарощування 

промислового потенціалу в майбутньому.  
5. Визначено, що обов’язковою умовою розвитку біоекономіки 

України має бути зацікавленість усіх учасників процесу, в тмоу числі і кінцевих 

споживачів продукції галузі. Це дасть можливість отримати позитивний 

синергетичний ефект для держави та суспільства в цілому. Оскільки, в основі 

взаємодіє лежить інформація, надано пропозиції щодо створення платформи 

інформаційної взаємодії стейкхолдерів біоорієнтованої аграрної економіки, а 

саме визначено стейкхолдерів від уряду, бізнесу, наукового та освітнього  



 27 

секторів, що сприятиме діалогу між ними для визначення спільних цілей щодо 

розвитку галузей біоорієнтованої аграрної економіки та підвищення її 

ефективності.  

6. Запропоновано модель агробіокластера, як прогресивної форми 

організації учасників процесу на основі сучасних знань та інноваційних 

наукових розробок. Основним учасниками, які отримають ефект від участі у 

взаємодії є сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, що 

виробляють біомасу та ті, що на основі біологічної сировини виробляють готову 

конкурентоспроможну продукцію з високою доданою вартістю, задовольняючи 

попит та потреби споживачів. В центрі агробіокластеру знаходяться науково-

дослідницькі інститути та заклади вищої освіти, на які покладена функція 

продукування агрознань, інновацій та біотехнологій, підприємства. Окремо 

виділено контролюючу складову в особі органів державної влади та мсцевого 

самоврядування, а також представників громадськості. Взаємодію 

запропонованої моделі з зовнішнім середовищем забезпечують постачальники 

різних видів ресурсів 

7. Враховуючи, що в основі розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки лежать інноваційні рішення на основі досягнень в науці і техніці 

обґрунтовано створення сучасної системи агрознань та інновацій, яка є 

сукупністю взаємодіючих суб’єктів аграрного ринку, які задіяні у процес 

створення, трансформації, передачі, зберігання, пошуку, інтеграції, дифузії та 

використання знань та інформації, з метою отримання синергетичних ефектів, 

вирішення проблем, пов’язаних із впровадженням інновацій у агропромислове 

виробництво. Враховуючи сучасний стан трансферу технологій така модель 

матиме дуальну основу, оскільки вирішуватиме не лише проблеми аграрного 

бізнесу, а й сприятиме розвитку вітчизняних наукових установ та закладів вищої 

освіти за рахунок надходжень від науково-технічної діяльності.  

8. Проведений SWOT – аналіз ефективності біоорієнтованої аграрної 

економіки України дав можливість визначити сильні сторони вітчизняного 

середовища, до якого включено суттєвий природний та людський потенціал, а 

також зацікавленість населення покращити якість життя, що в результаті 

призводить до зростання попиту на здорові продукти харчування. В той же час, 

існуючі слабкі сторони виступають бар’єрами розвитку біоорієнтованої 

економіки. Серед таких нами визначено фрагментарність досліджень у 

науковому секторі; низький рівень комерціалізації досліджень, нераціональне 

використання біомаси, відходів сільського господарства та сміття; відсутність 

загальноприйнятих метрик для оцінки індикаторів; незацікавленість влади у 

розвитку концепту на всіх рівнях: національному, регіональному, місцевому; 

відсутність національної інноваційної системи агрознань та інновацій, низькій 

рівень витрат на НДДКР, недостатнє фінансування досліджень (державне та 

приватне).  
9. Доведено, що перехід до біоорієнтованої аграрної біоекономіки має 

стати елементом державної політики та повноцінно забезпечений законодавчо. 

Існуюча система нормативно-правових актів в Україні не дає можливості 

швидкого переходу на європейські норми, а відповідно вимагає імплементації 
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ряду документів.  Представлено концептуальні основи розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки та підвищення її ефективності шляхом формування 

всебічного бачення явища, постановки стратегічних цілей, визначення 

інструментів досягнення, що дає можливість сформувати уявлення про очікувані 

результати з економічної та соціальної точок зору.  

10. Для прогнозування ефективності біоорієнтованої аграрної економіки 

використано програмне забезпечення BP_STAT. Побудовано декілька моделей, 

але найбільші коефіцієнти детермінації при розрахунках як показників за 

окремими групами, так і загального показнику ефективності, має метод Бокса-

Дженкінса, тому саме ці результаті наведено в роботі. Математично доведено, 

що біоорієнтована аграрна економіка України має потужний потенціал розвитку, 

при чому її ефективність на найближчу перспективу, зокрема до 2023 року 

зростатиме. На додаток, тренди, які представлено в роботі, показують, що 

економічні показники мають найбільший вплив на загальний показник 

ефективності, тому що вони демонструють стабільне зростання із мінімумом 

коливань та невизначеностей.  

11. Запропоновано Концепцію стратегії розвитку біоорієнтованої 

аграрної економіки до 2030 року, метою якої є об’єднання зусиль всіх 

стейкхолдерів для підвищення попиту на біопродукцію та стимулювання 

раціонального використання ресурсів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Лимар Валерія Валеріївна. Ефективність біоорієнтованої аграрної 

економіки в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

– Сумський національний аграрний університет. Суми, 2020.  

Основні наукові результати дослідження полягають в обґрунтуванні та 

розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій, які 

спрямовані на підвищення ефективності біоорієнтованої аграрної економіки в 

Україні. 

Так, автором вперше запропоновано теоретико-методичний підхід до 

формування вартості в біоорієнтованій аграрній економіці з метою комплексної 

оцінки процесу комерціалізації біомаси, в основу якого покладено чотирьох 

етапний алгоритм: перший етап охоплює процес створення біомаси галузями 

сільського господарства, лісівництва та рибництва під впливом природніх 

факторів; другий - переробку біомаси; третій - виробництво готової біопродукції 

(продуктів харчування та кормів для тварин); четвертий - реалізацію продукції 

на ринку. Також, в роботі розроблено методичний підхід до оцінки ефективності 

біоорієнтованої аграрної економіки шляхом розрахунку зведеного індексу на 

основі виділення трьох груп показників: економічних, соціальних та екологічних 

методом багатофакторної регресії, що дозволяє оцінити вплив кожної із груп на 

результуючий показник та спрогнозувати його динаміку в середньостроковій 

перспективі. Доведено доцільність побудови концептуальної моделі вітчизняної 

аграрної біоекономіки на основі філософії сталого розвитку, в основу якої 
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покладено циклічність виробництва та ресурсоефективність основних галузей 

агропромислового комплексу. 

Удосконалено понятійно-категоріальний апарат, а саме запропоновано 

авторське визначення біоорієнтованої аграрної економіки, що є сукупністю 

таких галузей, як сільське господарство, лісівництво та рибництво, які є 

основними продуцентами відновлюваних ресурсів (біомаси), яка в подальшому 

виступає сировиною для переробних галузей, які виробляють продукцію з 

високою доданою вартістю, що задовольняє потреби та попит споживачів, 

підвищує їх якість життя і не здійснює негативного впливу на довкілля, а також 

запропоновано концептуальні основи розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки та підвищення її ефективності. 

Автором удосконалені теоретичні основи формування модернізованої 

інфраструктури біоорієнтованої аграрної економіки, яка на відміну від існуючих, 

базується на системі агрознань та інновацій, до якої належать підсистема їх 

створення (дослідницькі інститути, університети, індивідуальні дослідники), 

підсистема освіти (заклади вищої освіти, які готуватимуть відповідних фахівців), 

підсистема трансферу (технопарки, бізнес-інкубатори, агробіокластери) та 

підсистема фінансування (банківське кредитування, венчурний бізнес, гранти). 

В роботі наведені пропозиції щодо створення платформи інформаційної 

взаємодії стейкхолдерів, через конкретизацію груп потенційних учасників від 

уряду, бізнесу, наукового та освітнього секторів, що сприятиме діалогу між ними 

для визначення спільних цілей щодо розвитку галузей біоорієнтованої аграрної 

економіки та підвищення їх синергічної взаємодії.  

Запропоновано SWOT-аналіз аграрної біоекономіки, за результатами якого 

визначено сильні сторони (значний природний потенціал, трудові ресурси, 

зростання попиту на здорові продукти харчування); слабкі сторони 

(фрагментарність досліджень у науковому секторі, низький рівень 

комерціалізації досліджень, нераціональне використання біомаси, відходів 

сільського господарства та сміття); можливості (стимулювання агробізнесу; 

створення ринків біопродукції розробка регіональних програм підтримки 

агробіокластерів); загрози (зростання імпорту продуктів харчування, відсутність 

дієвих стимулів для виробників біопродукції); 

Розроблено проект Концепції розвитку біоорієнтованої аграрної 

економіки, реалізація якої дасть можливість створити в Україні біоорієнтовану 

аграрну економіку як економічну систему, яка сприятиме підвищенню якості 

життя, поліпшенню стану довкілля, розвитку сільського господарства, 

лісівництва та рибництва  на принципах  сталого розвитку.  

Використання отриманих теоретичних, методологічних та практичних 

результатів підвищить ефективність біоорієнтованої аграрної економіки 

України.  

Ключові слова: біоорієнтована аграрна економіка, ефективність, біомаса, 

природні ресурси, довкілля, сталий розвиток, імпортозалежність, 

енергозбереження, агробіокластер, система агрознань та інновацій. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Лимарь Валерия Валерьевна. Эффективность биоориентированной 

аграрной экономики в Украине. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством». 

Сумской национальный аграрный университет. Сумы, 2020. 

Основные научные результаты исследования заключаются в обосновании 

и разработке теоретико-методологических принципов и практических 

рекомендаций, которые направлены на повышение эффективности 

биоориентированной аграрной экономики в Украине. 

Так, автором впервые предложена хронология формирования стоимости в 

биоориентированной аграрной экономике, а также дана оценка эффективности 

биоориентированной аграрной экономики путем расчета сводного индекса на 

основе трех групп показателей: экономических, социальных и экологических 

методом многофакторной регрессии, что позволяет оценить влияние каждой из 

групп на результирующий показатель и спрогнозировать его динамику в 

среднесрочной перспективе. 

Усовершенствован понятийно-категориальный аппарат, а именно 

предложено авторское определение биоориентированной аграрной экономики, 

которая является совокупностью таких отраслей, как сельское хозяйство, 

лесоводство и рыбоводство, которые являются основными продуцентами 

возобновляемых ресурсов (биомассы), которая в дальнейшем выступает в 

качестве сырья для перерабатывающих отраслей, которые производят 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая удовлетворяет 

потребности и спрос потребителей, повышает их качество жизни и не 

осуществляет негативного влияния на окружающую среду. Предложены 

концептуальные основы развития биоориентированной аграрной экономики и 

повышения ее эффективности путем формирования всестороннего виденья 

явления, постановки стратегических целей, определения инструментов 

достижения, что дает возможность сформировать представление об ожидаемых 

результатах с экономической и социальной точек зрения. 

Разработана модель агробиокластера и даны предложения относительно 

создания платформы информационного взаимодействия стейкхолдеров 

биоориентированной аграрной экономики, а именно определены стейкхолдеры 

от правительства, бизнеса, научного и образовательного секторов, что будет 

способствовать диалогу между ними для определения общих целей 

относительно развития отраслей биоориентированной аграрной экономики и 

повышения ее эффективности. Предложен методический инструментарий 

относительно определения эффективности биоориентированной аграрной 

экономики, что дает возможность оценить имеющийся потенциал ее развития и 

определить тот, который не используется в достаточной мере, в частности 

проведен SWOT - анализ, в результате которого определены сильные стороны 

(значительный природный потенциал, трудовые ресурсы, рост спроса на 
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здоровые продукты питания); слабые стороны (фрагментарность исследований в 

научном секторе, низкий уровень коммерциализации исследований, 

нерациональное использование биомассы, отходов сельского хозяйства и 

мусора); возможности: (стимулирование агробизнеса; создание рынков 

биопродукции разработка региональных программ поддержки 

агробиокластеров); угрозы: рост импорта продуктов питания, отсутствие 

действенных стимулов для производителей биопродукции). 

Разработан также проект Концепции стратегии развития 

биоориентированной аграрной экономики, реализация которой даст 

возможность создать в Украине биоориентированную аграрную экономику как 

систему, которая будет способствовать повышению качества жизни, улучшению 

состояния окружающей среды, развитию сельского хозяйства, лесоводства и 

рыбоводства на принципах устойчивого развития. 

Также предложена концептуальная основа Программы развития 

биоориентированной аграрной экономики Украины, поэтапная реализация 

которой даст возможность достичь таких результатов: создание в Украине 

биоориентированной аграрной экономики как экономической системы, которая 

способствует повышению качества жизни, улучшению состояния окружающей 

среды, развитию сельского хозяйства на принципах устойчивого развития; 

интеграция науки и агробизнеса с использованием механизмов 

коммерциализации агрознаний и инноваций; повышение экономической 

эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства, лесоводства и 

рыбоводства; снижение импортозависимости в энергетической отрасли (путем 

развития биоэнергетики); формирование и развитие инфраструктуры 

биоориентированной аграрной экономики в результате создания 

агробиокластеров; увеличение занятости за счет создания дополнительных 

рабочих мест, особенно в сельской местности; улучшение состояния 

окружающей среды в результате привлечения в переработку биомассы, а также 

сельскохозяйственных и бытовых отходов. 

Использование полученных теоретических, методологических и 

практических результатов повысит эффективность биоориентированной 

аграрной экономики в Украине. 

Ключевые слова: биоориентированная аграрная экономика, 

эффективность, биомасса, природные ресурсы, окружающая среда, устойчивое 

развитие, импортозависимость, энергосбережение, агробиокластер, система 

агрознаний и инноваций. 
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The main scientific results of the research are to substantiate and develop 

theoretical and methodological foundations and practical recommendations that are 

aimed at improving the efficiency of bio-oriented agricultural economy in Ukraine. 

Thus, for the first time, the author proposed a chronology of value formation in 

a bio-oriented agrarian economy. It was also provided an assessment of the 

effectiveness of a bio-oriented agrarian economy by calculating a consolidated index 

based on defining three groups of indicators: economic, social and environmental by 

the multivariate regression method, which allows to assess the impact of each group 

on the resultant indicator and predict its dynamics in the medium term. 

A model of agrobiocluster was developed and proposals have been made to 

create a stakeholder information platform for bio-oriented agricultural economies, 

namely to identify stakeholders from the government, business, science and education 

sectors. A methodological toolkit for determining the effectiveness of the bio-oriented 

agrarian economy is offered, which makes it possible to assess the existing potential 

for its development and to identify the one that is not used to a sufficient degree, in 

particular, a SWOT analysis have been made. 

A draft concept for the development of a bio-oriented agrarian economy has also 

been developed and the conceptual base of the Program for the development of the bio-

oriented agrarian economy of Ukraine is proposed. 

The use of theoretical, methodological and practical results will increase the 

efficiency of Ukraine's bio-oriented agricultural economy. 

Keywords: bio-oriented agrarian economy, efficiency, biomass, natural 

resources, environment, sustainable development, import dependence, energy 

conservation, agrobiocluster, agro-science and innovation system.  


