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ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІДЕЇ – ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  

Аграрний сектор має великий потенціал забезпечення сировиною для виробництва біологічного палива. 

Принаймні, це призведе до  зменшиння викидів парникових газів, відбудеться покращення якості ґрунту і води 

та сприятиме розвитку біорізноманіття. Однак у кожному випадку важливо порівняти ціни на 

сільськогосподарську продукцію та сировину, що використовуються для виробництва біоенергії. У міру 

зростання світових цін на традиційні джерела енергіюї - біопаливо набуває все більшого значення. 

Відновлювана енергетика пропонує перспективні можливості для українського сільського та лісового 

господарства. Ці галузі виявились одним із джерел отримання альтернативної, і, що найголовніше, 

поновлюваної енергії. Пшениця, цукрова тростина, кукурудза, картопля, цукрові буряки, кокосова пальма, 

рослинна целюлоза й олійна група сільськогосподарських культур – це ще не повний перелік сировини для 

виробництва електроенергії, біобензинів та біодизелю. У свою чергу відновлювана енергетика забезпечує 

перспективні можливості для розвитку сільського та лісового господарства в Україні. Ці галузі є одними із ти, 

що є джерелами альтернативної, і перш за все, відновлюваними джерелами енергії. Основною сировиною для 

виробництва електроенергії, біобензинів та біодизелю є пшениця, цукрова тростина, кукурудза, картопля, 

цукрові буряки, кокосова пальма, рослинна целюлоза й олійна група сільськогосподарських культур. Це 

можуть бути відходи, сільськогосподарських підприємств: солома та  гній, що використовуються на 

виробництво біогазу, а також деревина і комунальні відходи. 

Національна економіка є цілісною системою, де розуміння та бажання досягти максимальної еколого-

економічної ефективності є першочерговою ціллю господарюючих суб’єктів. Визначення реальної еколого-

економічної ефективності – надзвичайно складна проблема. Соціальні, моральні, екологічні наслідки шкоди, 

заподіяної господарською діяльністю навколишньому середовищу, не піддаються кількісному вираженню і не 

можуть бути відображені в економічній оцінці. При цьому зменшення шкідливих відходів за рахунок переробки 

відходів первинного виробництва є єдиною альтернативою для забезпечення високих темпів росту за умови 

обмеження використання природних ресурсів в той же час економічно доцільний потенціал виробництва 

біопалива в Україні з відходів сільського господарства. 

Отож, інноваційні ідеї, що реалізуються в інноваційних стратегіях, необхідно перевірити відносно 

можливості їх реалізації з фінансової, технологічної, соціально-економічної, екологічної та енергетичної 

складових (рис. 1). Відповідно для впровадження заходів ефективного поводження з відходами нами 

запропоновано алгоритм втілення інноваційної ідеї – поводженні з відходами аграрних підприємств в стратегії 

інноваційного розвитку, що дасть можливість врахувати та перевірити всі можливості реалізації даної 

інноваційної ідеї, враховуючи фінансові, технологічні, соціально-економічні, екологічні та енергетичні 

можливості. Втілення інноваційної ідеї  поводження з відходами дасть можливість направлення даної складової 

на рівень поточного планування; розробки необхідних інноваційних програм; конкретизації завдань підрозділам 

підприємства за обсягами робіт та строками виконання, а також уточнення коштів на виконання необхідних 

заходів в структурі реалізації інноваційної ідеї.  

Аналіз рис. 1 показав, що реалізація інноваційної ідеї з урахуванням таких складових: технологічна, 

фінансова, соціально-економічна, екологічнога та енергетична може бути виконана, і її можна використати в 

основі обраної інноваційної стратегії поводження з відходами аграрних підприємств та реалізувати у відповідній 

інноваційній програмі. Відповідно результати, що отримані в процесі реалізації втілення інноваційної ідеї в 

стратегію поводження з відходами аграрних підприємств посилили стан сільськогосподарського підприємства, 

сприяли його якісному розвитку, то можна вважати, що даний алгоритм був реалізований успішно. 

Якщо ж результати не сприяли досягненню обраних пріоритетів, необхідно поглибити аналіз зовнішнього 

середовища та інноваційного потенціалу аграрного підприємства в напрямку поводження з відходами з метою 

вивчення причин відхилень та скоригувати визначені цілі, пріоритетні напрямки розвитку та обрану інноваційну 

стратегію. У свою чергу стратегія поводження з відходами аграрних підприємств є орієнтиром на майбутнє, 

визначає напрямок подальшого розвитку і обумовлює заходи та програми, що сприяють цьому розвитку, який 

спрямований на досягнення енергетичної автономії. 

Таким чином, ключовими складовими при формуванні стратегії інноваційного розвитку аграрного 

підприємства має бути обґрунтований вибір пріоритетного напрямку розвитку та ефективна реалізація 

інноваційної програми. При цьому, від вдалого вибору найбільш оптимальної стратегії залежить успіх 

підприємства на ринку. Зокрема, варто враховувати умови та складові реалізації: фінансові ресурси; система 

управління; державне регулювання; новітні технології; терміни;  інвестиційний клімат; виконавці; соціальна 

інфраструктура; екологічність застосування технологій; етапи програми робіт.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Алгоритм втілення інноваційної ідеї – поводження з відходами аграрних підприємств 
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