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ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРОБЛЕМ ПОВОДЖЕННЯМ З ВІДХОДАМИ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ PESTELI-FAMIL (Y) – АНАЛІЗУ 

 

Проблема ефективної переробки і утилізації відходів є однією з найгостріших у світі. Увага до питань раціонального 

поводження з відходами в Україні з боку як органів влади, так і наукових кіл в останні роки значно посилилась. 

Вирішення проблеми можливе завдяки впровадженню ефективних заходів швидкої, безпечної переробки відходів і 

отриманню позитивного економічного й екологічного ефекту від утилізації та багаторазового використання сировини. 

Швидкість накопичення відходів, що продукуються в Україні збільшується з кожним роком. У свою чергу біомаса 

дозволяє отримати сьому частину світового об'єму палива, а по кількості отриманої енергії займає поряд із природним 

газом третє місце. При цьому біогаз органічної біомаси, не залежно від походження, становить істотну конкуренцію 

традиційному паливу за рахунок низької вартості біомаси. Наша країна має великий сільськогосподарський потенціал 

для виробництва альтернативних джерел енергії. З огляду на це, в наш час питання виробництва й споживання біогазу 

є надзвичайно актуальним, адже енергетична безпека нашої держави практично повністю залежить від імпорту 

традиційних джерел енергії. 

Проблема, на розв’язання якої спрямоване дослідження, полягає у необхідності вирішення критичної ситуації, яка 

склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням та утилізацією відходів і характеризується 

подальшим розвитком екологічних загроз. Проблема відходів сільського господарства в Україні вирізняється 

особливою значимістю внаслідок відсутності протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. Значні 

масштаби ресурсокористування національної економіки разом із застарілою технологічною базою визначали і надалі 

визначають високі показники утворення та нагромадження відходів. 

Для того, щоб сформулювати ефективну стратегію поводження з відходами аграрних підприємств необхідно 

зробити ряд кроків та виконати відповідні етапи, включаючи відновлення кредитування проєктів для стимулювання 

виробництва біопалива з органічної сировини; заходи щодо спрощення процесу виробництва альтернативної енергії; 

забезпечити реалізацію ефективної  державної програми розвитку відновлювальної енергетики; посилити екологічну 

політику, особливо для сільськогосподарських підприємств. Все вище сказане дозволить Україні стати сильним гравцем 

на ринку біопалива, поліпшити екологічний стан, створити нові робочі місця та пришвидшити і покращити стан 

економічного розвитку сільських територій, що у теперішній час набуває важливої значущості. 

Розглядаючи фактори впливу на ефективний розвиток агарних підприємств в Україні спрямований на впровадження 

виробництва біопалива з сільськогосподарських відходів, нами сформовано таблицю факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Тому, проведемо уточнене дослідження складових впливу за допомогою PESTELІ-FAMIL 

(Y) - аналіз. Акронім PESTELI-FAMIL (Y) - аналізу є складовою абревіатурою перших букв від назви наступних 

факторів: політичних (Р – political), економічних (Е – economic), соціальних (S – social), технологічних (Т – 

technological), екологічних (Е – ecological), правових (L – low ), інформаційних (I – information), фінансових (F – 

Finances), управлінських (A – аdministration), маркетингових (M – marketing), інноваційних (I – innovations), логістичних 

(L – logistics) та фактор-ризик (Y) [1]. 

Стратегічний аналіз кожного із зазначених компонентів повинен бути системним. Всі чинники взаємозалежні один 

з одним і характеризують різні ієрархічні рівні суспільства, представляючи їх як систему в цілому. При проведені 

PESTELІ-FAMIL (Y) - аналізу, виявлено, що існує ряд правил, яких необхідно дотримуватися. Почати слід із розробки 

переліку головних стратегічних факторів, які мають високу ймовірність прояву і впливу на функціонування аграрних 

підприємств у цілому. 

Проведений PESTELІ-FAMIL (Y) - аналіз підтвердив, що ефективне поводження з відходами агарних підприємств 

є важливим фактором розвитку таких підприємств завдяки можливостям: забезпечення енергетичної автономізації 

аграрних підприємств; збільшення частки енергії з поновлюваних джерел допомагає задля забезпечення енергетичної 

безпеки; переходу до економіки замкненого циклу; зменшення негативного впливу на навколишнє середовище у 

скороченні викидів вуглекислого газу; створення нових робочих місць агропромислової сфери завдяки впровадження 

енергії з поновлюваних джерел; використання наявної біосировини для конверсії із залученням трудових ресурсів та 

можливість отримання додаткових коштів; запровадження податкових пільг у разі виробництва біопалива для власних 

потреб; залучення додаткових коштів на впровадження технологій щодо переробки органічних відходів на біопаливо; 

розвиток інноваційного потенціалу аграрного підприємства; розширення можливостей експорту біоенергоресурсів, що 

може призвести до укладання довгострокових контрактів. 

Разом з цим, PESTELІ-FAMIL (Y) - аналіз дав змогу окреслити такі основні проблеми системи менеджменту 

аграрних відходів в Україні, на розв’язання яких будуть направлені пропозиції  Стратегії поводження з відходами 

аграрних підприємств: неналежний рівень дотримання вимог законодавства – головна проблема 

сільськогосподарського сектору; низький рівень поінформованості та обізнаності сільськогосподарського сектору щодо 

можливостей та переваг оброблення чи повторного використання відходів сільського господарства; низький рівень 

поінформованості інвесторів щодо можливостей виробництва нових продуктів із сільськогосподарських відходів; 

відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для розвитку об’єктів сільськогосподарського сектору; 



низький рівень ефективності управління стратегічними об’єктами у сфері поводження з відходами 

сільськогосподарського сектору; відсутність ефективних механізмів державного впливу та державної підтримки 

розвитку біоенергетики; нерозвиненість логістики постачання відходів сільського господарства як сировини для 

виробництва біопалива; недостатнє науково-технологічне та методичне забезпечення управління відходами аграрних 

підприємств на інноваційних засадах розвитку. 

Задля створення умов для покращення екологічної ситуації, підвищення якості життя населення, посилення 

енергетичної безпеки пропонуємо на державному та регіональному рівні прийняти Стратегію поводження з відходами 

аграрних підприємств. Наведений нами механізм етапів реалізації стратегії ефективного поводження з відходами 

аграрних підприємств націлений на досягнення головного результату – підвищення інтенсивності та прогресивності 

розвитку аграрних підприємств та досягнення їх енергетичної автономії. Першочерговим етапом у представленій 

концепції є встановлення мети та цілей. Передусім ставиться глобальна мета діяльності пріоритетних методів 

поводження з відходами агарних підприємств, яка відображає призначення, роль у суспільстві та забезпечення власних 

конкретних інтересів аграрного підприємства. Після встановлення мети необхідно встановити конкретні стратегічні цілі 

діяльності, тобто визначити основні напрямки діяльності у сфері поводження з відходами, виходячи з його мети. На 

даному етапі відбувається оцінка поточного стану поводження з відходами на підприємствах, виявлення конкурентних 

переваг, визначення пріоритетних напрямків розвитку. Далі необхідно визначити слабкі та сильні сторони діяльності 

аграрних підприємств проаналізувавши вплив зовнішнього та внутрішнього середовища у сфері поводження з 

відходами та розглянути потенційну здатність. Після етапу формування набору заходів для досягнення цілей та мети 

важливості набуває етап джерел фінансування інноваційного розвитку аграрних підприємств. 

На даному етапі відбувається розгляд заходів, що реалізуються на даних підприємствах (науково-технічного, 

фінансово-економічного, організаційно-управлінського спрямування) та заходів, що не залежать від діяльності 

аграрних підприємств. Враховуючи вище сказане, наступним етапом є розробка альтернативних інноваційних програм 

розвитку для аграрних підприємств, що має на меті спрямувати програми на підвищення ефективного використання 

потенціалу за напрямами відновлюваної енергетики шляхом переробки відходів.  

Процес реалізації етапів стратегії ефективного поводження з відходами аграрних підприємств включає здійснення 

ситуативного планування, а також формується адаптивне планування. Наступним етапом є перевірка відповідності 

сформованої стратегії інноваційного розвитку, де встановлюється відповідність загальній стратегії розвитку 

поводження з відходами сільськогосподарськими підприємствами, в разі необхідності вносяться корективи у стратегію. 

На наступному етапі відбувається запровадження стратегії інноваційного розвитку, тобто відбувається втілення її у 

практичну реалізацію, здійснюється послідовність реалізації, на даному етапі встановлюються конкретні заходи, 

терміни їх виконання. Кінцевим етапом у формуванні стратегії ефективного поводження з відходами аграрних 

підприємств є проведення моніторингу досягнення поставлених цілей по відношенню до отриманих результатів, що, в 

свою чергу, дасть можливість контролювати реалізацію стратегії та вносити необхідні зміни, доповнення та 

вдосконалення.  

Дотримання запропонованих етапів, яким повинна відповідати дана концепція, дозволяє створити необхідні умови 

для досягнення основної поставленої цілі, – забезпечення високого рівня конкурентоспроможності аграрних 

підприємств на довгострокову перспективу на засадах інноваційного розвитку через формування та реалізацію 

конкурентних переваг за напрямам ефективного поводження з відходами. Сформована концепція інноваційного 

менеджменту відходів аграрних підприємств дасть можливість поетапно реалізовувати поставлені задачі, що в 

результаті дасть позитивний ефект, який виражатиметься в досягненні енергетичної автономії. 
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