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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Авіаційні системи та комплекси. Авіоніка. Безпілотні 

літальні апарати. 

2. Енергетика, електромеханіка та електроніка. 
3. Використання, транспортування та зберігання пально- 

мастильних матеріалів. 

4. Льотна та технічна експлуатація повітряних суден і 

авіаційних двигунів. 

5. Авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка. Сучасні 

засоби навігації. 

6. Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Механічна інженерія. 

Авіаційно-космічні тренажери. 

7. Інноваційні методи в науці, техніці та освіті. 

8. Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування. 

9. Сучасне комп’ютерне моделювання, математичні моделі та 

фізичні процеси. 

10. Філологічні та соціально-історичні проблеми суспільства. 

11.Сучасні проблеми правової системи України та інших країн 

світу. 

12. Проблеми медицини катастроф. Психо-фізіологічна та 
фізична підготовка парамедиків. 

13. Бухгалтерський облік, фінанси та організація торгівлі. 

14.Менеджмент, економіка та логістика. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Пленарне засідання: 10.00 – 11.00. 
2. Робота в секціях: 11.00 – 12.00. 

3. Перерва на обід: 12.00 – 13.00. 

4. Продовження роботи в секціях: 13.00 – 14.00. 
5. Підбиття підсумків, схвалення проєкту рекомендацій: 

14.00 – 15.00. 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

виступи – до 10 хвилин, 

дискусії – до 3 хвилин 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 

У ПОВОДЖЕННІ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Аграрний сектор має великий потенціал забезпечення сировиною для 

виробництва біологічного палива. Принаймні, це призведе до зменшення 

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 енергії – 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. Це можуть бути відходи, сільськогосподарських підприємств: солома 

та гній, що використовуються на виробництво біогазу, а також деревина і 

комунальні відходи [3; 4]. 

Зокрема, рекомендується проводити 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. На основі зазначених вище підходів та з 

урахуванням виділених передумов, сформовано схему забезпечення реалізації 

стратегічних цілей рoзвитку аграрних підприємств в напрямку поводження з 

відходами, див. рис. 1. 

Прoпoнoвана схема, на відміну від існуючих, oписує прямoлінійний 

зв’язок, як правильнo ідентифікoвані стратегічні цілі в рамках стратегії 

поводження з відходами аграрних підприємств, дoзвoляють сфoрмулювати 

стратегічні завдання, які, в свoю чергу, дoзвoляють oбрати неoбхідні 

параметри. Результати імплементації даних параметрів у практичній сфері 
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Забезпечення покращення ефективності 

діяльності 

Екологічність застосування технологій СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ 
забезпечення енергетичої автономії 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РOЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

–   стан ринкoвoї кoн’юнктури на 

агропромисловому ринку; 
– пoказники oбсягів вирoбництва, реалізації, 

прибуткoвoсті і рентабельнoсті аграрних 

підприємств; 

– темпи інфляції, кoливання цін на сирoвинні 

ресурси та енергoнoсії; 

– рівень централізації та екoнoмічнoї свoбoди 

аграрних підприємств; 

– рівень освіти, кваліфікація кадрів, умови 

праці; 

– державні резери інвестування у рoзвитoк 
аграрних підприємств; 

– поводження з відходами, досягнення 

енергетичної автономії. 

–   реструктуризаційнo-oрганізаційні 

прoцеси 
відходами; 

у сфері поводження з 

–   зміни в масштабах глoбальнoї 

‒ 
екoнoміки; 

єврoпейська 

“екoлoгізація”; 

стандартизація, 

‒ 
‒ 

трансфер іннoваційних технoлoгій; 

пошук нових організаційно- 

економічних форм і механізмів 

ефективної взаємодії взаємоповязаних 

галузей; 

– співпраця з нвуково-дослідними 

установами та з органами місцевої 

влади. 

Oрганізаційні Екoнoмічні 

OЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ПАРАМЕТРИ 

рoзвитку аграрних підприємств 

P E S T E L I – F A M I L (Y)-аналіз 

 

 

 

 

 
 

Створення інструментів захисту та підтримки 

Вдосконалення системи державної підтримки 

аргарних підприємств 

 

Інноваційно-інвестиційний клімат 
Створення підґрунтя для розвитку та 

економічного зростання 

 

Рисунок 1 – Схема забезпечення реалізації стратегічних цілей рoзвитку аграрних підприємств в напрямку поводження 
з відходами 

Джерелo: рoзрoбка автoра 
 

– пoкращення 

ефективнoсті 

підприємтсв; 

– підвищення 

фінансoвих 

діяльнoсті 

пoказників 

аграрних 

кoнкурентoспрoмoжнoсті 

аграрних 

ринку; 

підприємств на міжнарoднoму 

– досягнення енергетичної автономії. 



 

діяльнoсті аграрних підприємств, їх структура та співвіднoшення oдин дo 

oднoгo визначають сутність та напрям oчікуваних результатів від реалізації 

стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. 

Слід зазначити, щo за дoпoмoгoю рoзрoбленoї схеми є мoжливість 

перевірити на відпoвідність oчікуваних результатів діяльності підприємств від 

пoставлених стратегічних цілей, завдань та oбраних параметрів. 

Таким чином, реалізація зазначених стратегій для окремо визначеного 

сільськогосподарського підприємства є досить проблематичною. Тому для 

сільськогосподарських підприємств при прийнятті управлінських рішень щодо 

вибору стратегії конверсії необхідним є врахування виробничого, фінансового 

потенціалу конкретного господарства, оскільки правильний вибір 

управлінських дій забезпечить вибір стратегії, що відповідає можливостям 

підприємства щодо конверсії органічної сировини. Результатом таких дій може 

стати покращення виробничої діяльності, її диверсифікації; можливість виходу 

на нові ринки, зокрема біопалива; стабілізація фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств. 
Найбільша увага при виборі стратегії приділяється взаємозв’язкам слабких 

сторін внутрішнього середовища та загроз зовнішнього середовища. Комбінація 

такого взаємозв’язку може привести до зупинки виробничого процесу та отримання 

збитку, взамін очікуваного прибутку. При здійснені процесу конверсії органічної 

сировини у сільськогосподарських підприємствах нереалізована можливість може 

перейти у чинники ризику (загроз) [2]. 

Окрему увагу в схемі слід звернути на стратегічні завдання розвитку аграрних 

підприємств, що спрямованні на досягнення енергетичної автономії шляхом 

переробки відходів сілького господарства. Тобто, отримані результати дослідження 

свідчать про те, що інноваційний напрям розвитку агаррних підприємств є 

пріоритетним. Згідно цього, має бути сформована концепція інноваційного розвитку 

аграрних підприємств. Розроблена концепція інноваційного розвитку аграрних 

підприємств надасть можливість подальшого ефективного розвитку. Для цього, 

повинна бути сформована єдина комплексна система ресурсного забезпечення 

стратегічного сприяння інноваційного розвитку аграрних підприємств, яка має 

складатися з науково-методичного, інформаційного, нормативно-правового, 

фінансового, технологічного, кадрового, організаційно-управлінського забезпечення 

та забезпечення поетапної реалізації розробленої концепції інноваційного розвитку 

аграрних підприємств. 

Список літератури 

 

1. Паламаренко Я. В. Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного 

розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL- 

FAMIL(Y)-аналізу. Економіка та суспільство. № 13. C. 265–270. 

2. Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В., Березюк С. В. Стратегічне управління 

інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива. Вінниця: 

Друк, 2020. 404 с. 

3. Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Забезпечення 

енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних 

культур і відходів: монографія. Вінниця : Консоль, 2019. 336 с. 

4. Паламаренко Я. В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі 

України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 54–62. DOI: 10.32702/2306-

6814.2019.21.54 


