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Анотація—Розглянуто необхідність впровадження 

проектів з використання відходів для забезпечення 

енергетичної автономії аграрних підприємств. Визначено, 

яким стратегічним цілям розвитку України і Європи 

відповідатимуть результати реалізації проекту та з якими 

нормативно-правовими актами проект корелюється. 

Розглянуто  можливість інтеграції стандартів управління 

проектами і програмами з екологічними вимогами до 

проектів поводження з відходами аграрних підприємств. 

Визначено основних зацікавлених сторін проекту з 

використання відходів аграрних підприємств та їх ролі.  

Abstract—The necessity of implementation of waste 

utilization projects for ensuring energy autonomy of agrarian 

enterprises is considered. It is determined which strategic goals 

of the development of Ukraine and Europe will correspond to 

the results of the project implementation and with which 

normative and legal acts the project is correlated. The 

possibility of integrating standards of project management and 

programs with environmental requirements into waste 

management projects of agrarian enterprises is considered. The 

main stakeholders of the project on waste utilization of 

agrarian enterprises and their role were identified. 

Ключові слова—відходи; управління пректами; 

енергетична авономія; зацікавлені сторони проекту  

Keywords—waste; project management; energy avonomy; 

project stakeholders 

I.  ВСТУП   

Енергетична автономія передбачає можливість 
забезпечення потреби підприємства в паливі та 
енергетичних ресурсах за рахунок власного виробництва. 
Оскільки енергетична складова собівартості продукції на 
сьогодні є досить значною, підприємства шукають 
альтернативні шляхи забезпечення себе паливом, окрім 
власне купівлі за досить високими ринковими цінами. З 
огляду на важливість даного напряму, на сьогодні 
розробляються різноманітні проекти з виробництва  
аграрними підприємствами біопалива та енергії на його 
основі, використовуючи відходи як сировину. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Проект з енергетичного використання відходів 
сприятиме досягненню цілі «Забезпечення доступу до 
недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії 
для всіх», що входить до переліку Цілей Сталого 
Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі 
сталого розвитку у 2015 році. Проект спрямований на 
вирішення завдань, визначених  Енергетичною 
стратегією України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність», 
схваленою розпорядженням Кабінету міністрів  № 605-р 
від 18 серпня 2017 р. [1] щодо зниження енергоємності 
економіки, а також завдання підвищення енергетичної 
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ефективності та забезпечення енергозбереження, 
передбаченого Стратегією  національної безпеки 
України, затвердженою  Указом Президента України  від 
26 травня 2015 року № 287/2015.  Проект також 
сприятиме втіленню Національної стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року, затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 
листопада 2017 р. № 820-р [2] в напрямі ефективного 
поводження з відходами виробництва продукції 
сільського господарства та узгоджуватиметься з 
положенням Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС 
Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 
р. «Про відходи та скасування деяких директив» та 
рамковою конвенцією ООН зі зміни клімату. 

Проект функціонуватиме в певному оточенні, яке 
включає внутрішні та зовнішні компоненти, враховує 
економічні, політичні, соціальні, технологічні, 
нормативні, культурні, природні та інші фактори і 
супроводжуються запланованими або незапланованими, 
сприятливими та несприятливими впливами. Отже, при 
управлінні проектом поводження з відходами для 
виробництва біопалива  необхідно розглядати проект в 
його культурному, соціальному, міжнародному, 
політичному і фізичному оточенні. 

Процеси управління проектом загальні для більшості 
проектів щодо виробництва біопалива,  пов’язані між 
собою націленістю на виконання спільної задачі – 
зменшенню негативного впливу на навколишнє 
середовище та забезпечення паливом власного 
виробництва, яке буде дешевшим за традиційні аналоги.  

Дослідимо особливості застосування методології 
управління проектами для управління проектами та 
програмами поводження з відходами аграрних 
підприємств. Стандарти або методології управління 
проектами включають PMBOK (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge); PRINCE2 (PRojects IN 
Controlled Environments); P2M (A Guidebook of Project and 
Program Management for Enterprise Innovation); AIPM 
National Standard for Project Management [3]. Їх 
застосування  в  процесах ініціації, планування, 
використання, моніторингу і управління, а потім і 
закриття проекту з енергетичного використання відходів 
дає змогу оптимізувати витрати на реалізацію проекту, 
врахувати законодавчі, технічні та технологічні 
обмеження, підвищити надійність системи управління 
поводженням з відходами.  

Розглянемо можливість інтеграції стандартів 
управління проектами і програмами з екологічними 
вимогами до проектів поводження з відходами аграрних 
підприємств. Візьмемо за основу Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) [4] та 
дослідимо, як екологічне мислення  може 
застосовуватися до кожної з областей, виділених цим 
стандартом при управлінні проектом у сфері 
біоенергетики. 

1. Управління інтеграцією проекту – поєднання 
управління інтеграцією проекту із «зеленим» мисленням 
дає змогу забезпечити інтегрований контроль змін у 
навколишньому середовищі (обсяги утворення відходів 

аграрних підприємств, їх склад, викиди в атмосферу при 
нераціональному поводженні з гноєм тварин та 
пташиним послідом тощо).  Навколишнє середовище стає 
складовою, яка оцінюється з кожною зміною і 
розкладається на складові частини в кожному процесі 
прийняття рішення. 

2. Управління змістом проекту – екологічний аспект 
поводження з відходами дає змогу розширити проектні 
цілі і включити не тільки можливість зменшення 
енергетичної залежності, а також і позитивні зміни в 
навколишньому середовищі.  

3. Під управлінням термінами проекту розуміються 
процеси, за допомогою яких забезпечується своєчасне 
завершення проекту. При застосуванні «зеленого» 
мислення  в управлінні термінами проекту в проектах 
поводження з відходами аграрних підприємств часові 
рамки можуть зсуватися для впровадження системи 
екологічного менеджменту підприємства (наприклад, для 
проведення екологічного аудиту). 

4. Управління вартістю – це процеси, в частині 
планування та розробки бюджету, а також управління 
витратами, які забезпечують завершення проекту в 
рамках затвердженого бюджету.  Особливістю залучення 
інвестицій у впровадження проектів енергетичного 
використання відходів з врахуванням екологічних 
аспектів  є можливість використання Clean Development 
Mechanism (механізму чистого розвитку) і механізму 
Joint Implementation (спільного впровадження) у рамках 
Кіотського протоколу, націленого на обмеження викидів 
парникових газів. Особливо це стосується проектів 
використання гною тварин та пташиного посліду на 
виробництво біогазу, оскільки при цьому зменшується 
викиди в навколишнє середовище у порівнянні зі 
зберіганням просто неба. 

5. Управління якістю – впровадження проектів та 
програм ефективного поводження з відходами аграрних 
підприємств ґрунтується на виконанні вимог 
екологічного законодавства. Екологічні аспекти 
розглядаються при перевірці якості виконання проекту 
або якості продукту проекту. 

6. Управління людськими ресурсами проекту включає 
підходи з управління командою проекту. Врахування 
екологічних аспектів передбачає залучення екологів до 
складу команди, що значно підсилить склад виконавців 
та якість управління і реалізації проектів з використання 
відходів.  

7. Управління комунікаціями проекту з використання 
відходів для забезпечення енергетичної автономії 
потребують консолідації накопиченого досвіду, 
зіставлення різних поглядів і інтересів з метою 
вибудовування базової структури управління проектом.  

8. Управління ризиками в проекті – екологічна 
безпека стає важливим критерієм реалізації проекту з 
використання відходів як енергоносія, враховуються 
екологічні ризики і розробляються заходи з їх 
нівелювання.  
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9.Управління постачанням, контрактами і поставками 
зосереджується на придбанні ресурсів, продуктів або 
послуг, укладанні необхідних контрактів тощо. При 
використанні «зеленого мислення» до постачальників 
ставляться вимоги згідно EMS та екологічних стандартів. 

10. Управління зацікавленими сторонами проекту – 
керівнику проекту з використання відходів агарних 
підприємств необхідно забезпечити якісну комунікацію 
між зацікавленими сторонами: органами влади, агарними 
підприємствами, екологічними службами тощо.  

Зупинимося детальніше на зацікавлених сторонах 
проекту з використання відходів для забезпечення 
енергетичної автономії аграрних підприємств. Ними 
можуть бути:  сільськогосподарські підприємства, 
постачальники засобів виробництва,  науковці,  компаній 
з управління відходами, урядові установи, місцеві органи 
влади та виконавчі органи державної влади. Протягом 
останніх років багато хто з цих зацікавлених сторін 
опрацьовували питання використання відходів 
сільськогосподарського виробництва, але стикалися з 
обмеженою координацією діяльності. 

ТАБЛИЦЯ 1. РЕКОМЕНДОВАНІ РОЛІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Зацікавлені 
сторони 

Рекомендовані ролі 

Центральний уряд  - Розробка стратегії з управління відходами  
- Об’єднання бачення та завдань у єдиній урядовій політиці та інших відповідних стратегіях  
- Визначення початкової державної допомоги для стимулювання проектів з використання відходів  
- Координація науково-дослідних програм та програм взаємодії  

Фермери - Зменшення кількості відходів за рахунок вдосконалення практики управління сільськогосподарськими підприємствами 
- Повторне використання та рекуперація відходів на фермах, де це можливо  
- Участь у будь-яких схемах використання відходів  
- Виконання законодавчих вимог та дотримання будь-яких рекомендованих практик, до прикладу, щодо очищення, розділення та 
зберігання відходів  

Виробники/ 
Імпортери  

- Розробка стратегій для скорочення кількості відходів за рахунок відповідного проектування  
- Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  
- Участь у схемах утилізації відходів  
- Передача інформації через виробничо-збутовий (логістичний) ланцюжок  

Науковці - Науково-дослідні роботи з вивчення можливості утилізації відходів  
- Створення механізмів утилізації відходів там, де це можливо й доцільно 
- Участь у проектах з використання відходів  
- Збір, систематизація та поширення інформації  
- Надання консультацій та інформаційної підтримки уряду, фермерам та іншим зацікавленим сторонам. 

Компанії з 
управління 
відходами  

- Інвестування у засоби й обладнання для отримання енергії з відходів, придатних для рекуперації відходів 
сільськогосподарського виробництва  
- Побудова інфраструктури зі збору відходів  

Органи місцевого 
самоврядування  

- Включення відходів сільськогосподарського виробництва до системи планування управління відходами  
- Дослідження можливості забезпечення фермерів засобами й обладнанням збору відходів/ послугами зі збору відходів 
- Встановлення засобів та обладнання для збору відходів та/або надання послуг зі збору відходів 

 

Досвід інших держав-членів ЄС, таких як Нідерланди, 
Німеччина та Франція, показує, що розвиток сильного 
партнерства зацікавлених сторін на загальнодержавному 
рівні є ключовим для стимулювання та прискорення 
поступу.  

Для забезпечення успішності проектів з 
енергетичного використання відходів необхідне сильне 
керівництво, участь представників усіх груп основних 
зацікавлених сторін, а також визначення чітких та 
узгоджених цілей. Рекомендовані цілі управління 
зацікавленими сторонами включають: 

• узгодження стратегії та ролі кожної групи 
зацікавлених сторін; 

• розробка докладних планів дій (з чіткими 
пріоритетами та термінами виконання); 

• налагодження зв’язку з регіональними та місцевими 
зацікавленими сторонами; 

• визначення механізмів моніторингу поступу та оцінки 
успішності. 

III. ВИСНОВКИ 

Проекти з використання відходів для забезпечення 
енергетичних потреб агарних підприємств на сьогодні є 
надзвичайно актуальними для Україні. Їх особливістю є 

поєднання двох важливих проектних цілей – зменшення  
енергетичної залежності та сприяння виконанню нашою 
державою взятих на себе екологічних зобов’язань. 
Завдяки цьому зазначені проекти включають широке 
коло зацікавлених осіб і потребують консолідації їх 
зусиль при управлінні проектами для успішної реалізації.  
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