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На основі SWOT-аналізу проведено оцінку зовнішнього та внутрішнього 
середовища діяльності сільськогосподарських підприємств при конверсії 
біосировини. Сформульовано найбільш привабливіші стратегії, що виникають 
на перетині полів сильної сторони та можливостей при здійснені процесу 
конверсії органічної сировини. 

 
Постановка проблеми. Нині сільське господарство вважається однією з 

потенційних галузей, що може продукувати сировину, необхідну для 
виробництва біологічних видів палива. Використання певної частини 
сільськогосподарської продукції для виробництва біопалива розглядається як 
альтернатива традиційним сільськогосподарським практикам. Враховуючи 
сучасні тенденції розвитку ринкових відносин значну роль для ефективного 
виробництва у сільськогосподарських підприємствах в поєднанні з конверсією 
біосировини відіграє саме система управлінських рішень та дій, спрямованих не 
лише на досягнення максимальних обсягів виробництва та прибутку, а й на 
забезпечення збалансування економічних, екологічних та соціальних інтересів 
підприємства.  

Об’єкт та методика досліджень. Об’єктом дослідження є процес 
формування стратегії управління конверсії органічної сировини у 
сільськогосподарських підприємствах. У ході дослідження використано 
загальні та спеціальні наукові методи теоретичного узагальнення; прийоми 
абстрактно-логічного методу, зокрема, наукового абстрагування, аналогії та 
співставлення, аналізу і синтезу.  

Результати досліджень. Біосировину необхідно не лише виростити, 
тобто отримати первинне джерело енергії, але й конвертувати в паливо з 
подальшим перетворенням у корисну енергію [3]. Проте з економічної точки 
зору конверсія – це не лише переміщення певних ресурсів із одного сектора в 
інший з отриманням майбутньої вигоди, але й процес структурної перебудови 
економіки, причому досить складний та динамічний [6]. Вважаємо, що 
забезпечення ефективного виробництва у сільському господарстві в поєднанні з 
конверсією біосировини потребує взаємодії комплексу технологічних, 
технічних, економічних, організаційно-управлінських, соціальних та інших 
заходів. 
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Покращення фінансового становища сільськогосподарського 
підприємства, диверсифікація виробничої діяльності, вихід на ринок нового 
виду продукції, покращення екологічного стану території розміщення 
підприємства і має бути метою управлінських рішень щодо конверсії органічної 
сировини. Проте, для формування стратегії управління процесом конверсії 
органічної сировини в сільськогосподарських підприємствах необхідним є 
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища господарства щодо даного 
виду виробничої діяльності. Вибір стратегії управління зумовлюється 
співвідношенням сильних та слабих сторін, що характеризують процес 
конверсії органічної сировини у сільськогосподарському виробництві. Саме 
дієва стратегія розвитку біоенергетичної галузі у сільському господарстві 
здатна примножити внутрішній потенціал підприємства та, за рахунок 
використання зовнішніх можливостей, зміцнити його фінансовий стан. 

З метою визначення основних чинників впливу запропоновано здійснення 
SWOT-аналізу. На його основі встановлено зовнішні можливості та загрози, а 
також внутрішні сильні та слабкі сторони при здійсненні процесу конверсії 
органічної сировини у сільськогосподарському підприємстві (табл. 1).  

Таблиця 1 
Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності  

сільськогосподарського підприємства при конверсії органічної  
сировини в енергоресурс методом SWOT – аналізу 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Високий потенціал наявної органічної 
сировини для конверсії в енергоресурс 

1. Нестабільність поставок сировини для 
конверсії в енергоресурс 

2. Органічна сировина – місцеве паливо 
дешевше за традиційні види палива 

2. Відсутність довгострокових контрактів на 
поставку продукції конверсії 

3. Власна енергія (енергетична безпека 
підприємства) 

3. Низький рівень забезпечення технологічної 
лінії конверсії 

4. Зменшення негативного впливу на 
навколишнє середовище 

4. Відсутність стимулів для зменшення 
негативного впливу на довкілля 

Можливості Загрози 
1. Можливість залучення додаткових 
коштів 

1. Конкуренція з іншими виробниками 
біопалива 

2. Створення нових робочих місць 2. Відсутність стандартів якості видів палива, 
виробленого з органічної сировини в країні 
3. Низький рівень державної (фінансової) 
підтримки щодо енергетичного використання 
органічної сировини 

3. Можливість експорту палива 
виробленого з органічної сировини 

4. Високі податки на імпорт виробленої 
продукції  

Джерело: власні дослідження. 
 
Для встановлення зв’язків між найбільш вагомими сильними та слабкими 

сторонами внутрішнього середовища, а також можливостями та загрозами 
зовнішнього середовища запропоновано матрицю взаємозв’язків SWOT-аналізу 
(табл. 2).  
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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). 

Таблиця 2 
Матриця взаємозв’язків внутрішніх та зовнішніх чинників процесу 

конверсії органічної сировини у сільськогосподарських підприємствах 

Фактори 

Мjжливості 
1. Можливість залучення 
додаткових коштів. 
2. Створення нових робочих 
місць. 
3. Можливість експорту 
палива виробленого з 
органічної сировини. 

Загрози 
1. Конкуренція з іншими 
виробниками біопалива. 
2. Відсутність стандартів якості 
біологічних видів палива. 
3. Низький рівень державної 
підтримки щодо енергетичного 
використання біосировини. 

Сильні сторони 
 

1. Високий потенціал 
наявної біосировини для 
конверсії в енергоресурс. 
2. Органічна сировина – це 
місцеве паливо дешевше за 
традиційні види палива. 
3. Власна енергія 
(енергетична безпека 
підприємства). 
 
 

3.1. Посилення енергетич-ної 
безпеки підприємства 
завдяки спрямуванню 
залучених додаткових 
коштів на виробництво 
енергії із власних джерел. 
2.1., 2.2. Використання 
наявної біосировини для 
конверсії із залученням 
трудових ресурсів та 
можливість отримання 
додаткових коштів. 
1.3. Диверсифікація 
виробничої діяльності та 
вихід на нові ринки. 

1.2., 2.3. Стимулювання 
використання енергії, 
виробленої із біосировини 
задля зниження негативного 
впливу на навколишнє 
середовище для отримання 
державної підтримки. 
3.1. Використання власної 
сировини для виробництва 
біопалива, що зменшує витрати 
виробництва та підвищує 
конкурентоспро-можність 
товару. 

Слабкі сторони 
1. Нестабільність поставок 
сировини для конверсії в 
енергоресурс. 
2.Відсутність 
довгострокових контрактів 
на поставку товарів 
конверсії. 
3. Низький рівень 
забезпечення технологічної 
лінії конверсії. 

3.2. Розширення можли-
востей експорту біоенерго-
ресурсів, що може призвести 
до укладання 
довгострокових контрактів.  
1.3. Доукомплектування 
технологічної лінії 
конверсії органічної 
сировини за рахунок 
залучених коштів. 

1.1., 1.2. Заходи, спрямовані на 
стабільність поставок сировини 
та біоенерго-ресурсу із 
врахуванням стандартів якості 
отриманого товару. 
3.3. Зосередження на недо-
пущення зупинки лінії 
конверсії біосировини та 
отримання пільгової підтримки 
держави. 

Джерело: власні дослідження. 
 
Найбільш привабливіший вигляд мають стратегії, що виникають на 

перетині полів сильної сторони та можливостей:  
- стратегія посилення енергетичної безпеки, використання власної 
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органічної сировини для конверсії в енергоресурс та використання отриманого 
енергоресурсу на підприємстві;  

- стратегія використання наявного потенціалу біосировини для конверсії в 
енергоресурс з подальшою реалізацією отриманого продукту та залученням 
додаткового трудового ресурсу;  

- стратегія диверсифікації власної виробничої програми та виходом на 
нові ринки.  

Висновки. 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. 
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Summary 
The formation of the strategy of managing the biofuel conversion at 

agricultural enterprises / V. Kukharets, S. Kukharets 
On the basis of SWOT-analysis the author makes an assessment of the 

external and internal environment related to the agricultural enterprise activities 
under the biofuel conversion. The author also formulates the most attractive 
strategies which appear at the intersection of the fields of the strong point and the 
possibilities under the process of the organic raw materials conversion. 
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ДО СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЧЕРЕЗ ЗБАЛАНСОВАНУ ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ 

 

Козаченко О.А., к.е.н. 
Інститут водних проблем  і меліорації НААН 

 

Багатоваріантне моделювання перспективних сценаріїв розвитку 
сільськогосподарських підприємств в лісостеповій і степовій зонах показало, що 
економічні показники виробничої діяльності можна суттєво покращити шляхом 
проведення міжгалузевої оптимізації на засадах біоенергетики. При цьому 
забезпечується перехід до органічної системи виробництва найбільш цінних 
продуктів харчування, досягається незалежність господарства від зовнішніх джерел 
енергії, суттєво зростає зайнятість місцевого населення та поліпшується стан 
довкілля.  

 

Актуальність. Загострення проблем безпеки навколишнього середовища 
й промислового розвитку стало помітною характерною рисою сучасних 
економік. Зокрема, в результаті безсистемного використання агроресурсного 
потенціалу набули загрозливих розмірів процеси деградації сільських 
територій. Так, площа змитих ґрунтів становить 10,2 млн га, ерозійно-
небезпечних – 17,0 млн га, загальна площа кислих ґрунтів сягає 8,4 млн га, 
засолених та солонцюватих – 4,0 млн га, радіоактивного забруднення зазнала 
територія площею понад 4,6 млн га, близько 20% сільськогосподарських земель 
у різній мірі забруднено важкими металами  [1]; зникають малі річки, 
замулюються водні джерела, зменшується біорізноманіття екосистем і навіть 
виник дефіцит питної води. У зв’язку з скороченням обсягів застосування 
органічних і мінеральних добрив глобального масштабу набула агрохімічна 
деградація земель, сумарні втрати гумусу сягають 32-33 млн т/рік, що 
еквівалентно 320-330 млн т органічних добрив [2].  Не менш загрозливий 
характер має статистика соціального характеру: одне село зникає щотижня з 
мапи України; за останні 20 років сільське населення України зменшилося на 
2,5 мільйони [3]. 
  Такий стан потребує розробки та впровадження виробничих процесів, які 
передбачають оптимальне використання природних ресурсів на основі 
рециркуляції біогенних елементів, генерації енергії біологічного походження і 
утилізації виробничих відходів. В наукових публікаціях доведено ефективність 
застосування багатьох енергозберігаючих технологій, та використання 
альтернативних джерел енергії [4].  Однак, переваги окремих технологій не 
дозволяють комплексно вирішувати всю сукупність проблем, які стоять перед 
сучасними сільськими територіями.  

Мета. Саме тому, як один із способів управління біотехнологіями 


