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Сьогодні вітчизняні аграрні підприємства функціонують у середовищі, яке постійно змінюється, що

вимагає принципово нових підходів до управління їхньою господарською діяльністю. Виробництво біоB

палива є одним з ефективних способів диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, а

також необхідна основа для формування енергонезалежності аграрного сектору. У статті досліджено

організаційноBекономічні аспекти та теоретичні підходи до формування комплексної державної страB

тегії виробництва біопалив із сільськогосподарських культур і відходів. Проаналізовано наукові підхоB

ди вітчизняних та зарубіжних вчених та узагальнено дефініцію терміну "стратегія". Подано власне тракB

тування поняття "стратегія". Визначено пріоритетні напрями виробничих стратегій. Означено елементи

методології формування стратегії виробництва біопалива. Сформовано систему розвитку аграрного

підприємства. Запропоновано алгоритм втілення інноваційної ідеї виробництва біопалива в стратегії розB

витку аграрного підприємства. Сформовано схему модифікації стратегії управління підприємством за

напрямом виробництва біопалива.

One of the key issues of sustainable development is the transition from the use of fossil energy resources to

renewable ones. This transition is due to several factors, including the depletion of fossil fuels, the need to diversify

fossil saws, the potential of renewable resources, the "neutrality" of renewable energy in terms of CO
2
 emissions,

new opportunities for agricultural development and related industries. National agricultural production, as well

as other sectors of the economy, use a variety of energy sources. At the same time, the fuel dependence of the

agricultural producer on imported energy has made it too vulnerable to price fluctuations in light petroleum

products, especially during the spring field work, which automatically affects the increase in the cost of grown

products. At the same time, it leads to a decrease in the efficiency of management of agricultural producers.

Given the availability of strong natural resource potential, significant volumes of agricultural production and

accumulation of agricultural waste, Ukraine has all the prerequisites for the formation of a national bioenergy

complex. Nowadays, domestic agricultural enterprises operate in an environment that is constantly changing,

which requires fundamentally new approaches to managing their economic activities. Biofuel production is one

of the most effective ways to diversify the activities of agricultural enterprises, as well as a necessary basis for

the formation of energy independence in the agricultural sector. Organizational and economic aspects and

theoretical approaches to the formation of a comprehensive state strategy for the production of biofuels from

crops and waste have been studied in the article. Scientific approaches of domestic and foreign scientists and

generalized definition of the term "strategy" have been analyzed. The authors interpretation of the concept of

"strategy" has been given. Priority areas of production strategies have been identified. Elements of the

methodology for forming the strategy of biofuel production have been defined. The system of development of
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the agrarian enterprise has been formed. An algorithm for implementing the innovative idea of biofuel production

in the development strategy of an agricultural enterprise has been proposed. The scheme of modification of the

management strategy of the enterprise in the direction of biofuel production has been formed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з ключових питань сталого розвитку є пе$

рехід від використання викопних енергоресурсів до
відновлювальних. Такий перехід обумовлений декілько$
ма факторами, зокрема, виснаженням запасів викопної
сировини, необхідністю диверсифікації викопних пилив,
потенціалом відновлюваних ресурсів, "нейтралітетом"
відновлюваних енергоресурсів щодо викидів CO

2
, нови$

ми можливостями розвитку сільського господарства та
суміжних галузей.

Національне аграрне виробництво, як і інші галузі
економіки, у значних обсягах використовують різно$
манітні енергоносії. При цьому паливна залежність
сільськогосподарського виробника від імпортних енер$
гоносіїв зробила його надто вразливим від цінових ко$
ливань на світлі нафтопродукти, особливо у період вес$
няно$польових робіт, що автоматично впливає на підви$
щення собівартості вирощеної продукції. Водночас це
призводить до зниження ефективності господарюван$
ня сільськогосподарських товаровиробників. Врахову$
ючи наявність потужного природо$ресурсного потен$
ціалу, значні обсяги виробництва сільськогосподарсь$
кої продукції та накопичення відходів сільського гос$
подарства, в Україні є всі передумови для формування
національного біоенергетичного комплексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика процесу організації виробництва та

використання біопалив на державному рівні досліджу$
валась у працях таких науковців: Г. Гелетуха, В. Дуб$
ровін, Г. Калетнік, О. Шпикуляк, О.В. Ващук, М.М. Тре$
тьяк, Є. Лукашевич, І.В. Чебан, А.Д. Діброва та ін. Про$
те комплексний підхід до формування державної стра$
тегії виробництва біопалив з сільськогосподарських
культур та відходів в Україні досі потребує детального
дослідження, аргументації та систематизації, що й обу$
мовило актуальність дослідження цієї проблематики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження організаційно$еконо$

мічних аспектів та теоретичних підходів до формуван$
ня комплексної державної стратегії виробництва біо$
палив із сільськогосподарських культур і відходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Стратегії з біопалива Організації

Промислового Розвитку Об'єднаних Націй (UNIDO's
Biofuels Strategy) "біопаливо" визначається як носії
енергії, отримані в результаті перетворення біомаси для
забезпечення стійких ресурсів для виробництва тепла,
електроенергії і транспорту. Основними джерелами біо$
маси є сільське та лісове господарство [39].

Виробництво і використання біопалив вступило в
нову еру глобального зростання, враховуючи як масш$
таби галузі, так і кількість залучених країн. Зростання
інвестицій у виробництво біопалива обумовлено без$
ліччю факторів, у тому числі розвитком більш ефектив$
них технологій конверсії, впровадженням ефективної
державної політики, зростанням міжнародної торгівлі
і зростанням цін на нафту. В основі зростаючої прихиль$
ності урядів до розвитку сектору біопалива закладено
бажання диверсифікувати сільське господарство, тим
самим забезпечуючи робочі місця, підвищуючи енерге$

Ключові слова: organization, strategy, agricultural enterprises, agricultural products, waste.
Key words: mechanism, strategy, agricultural enterprises, waste, biowaste, waste management.

тичну безпеку і скорочуючи викиди вуглекислого газу
та інших газів, які сприяють глобальному потеплінню.

Зазначимо, що Україна має значні перспективи для
виробництва та споживання біологічних видів палива.
Враховуючи сучасні економічні умови біопаливо має
дуже вагоме значення у забезпеченні стійкого розвит$
ку вітчизняного аграрного сектора.

Вітчизняна індустрія біопалива пропонує нам рідкі,
тверді та газоподібні види біопалива. Кожен із цих видів
біологічного палива у тій чи інший мірі виробляється в
Україні. Однак той величезний потенціал біоенергети$
ки, яким володіє Україна, не використовується повною
мірою. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то
наша країна ще тільки на шляху до повноцінного вико$
ристання власних ресурсів. Особливої актуальності це
набуває у період весняно$осінніх польових робіт, оскіль$
ки Україна переважну частину нафтопродуктів імпор$
тує, а ціни на них залежать від курсових коливань дола$
ра та сезонності. Тому провідні фахівці рекомендують
Україні переорієнтуватися на виготовлення біопалива
[20].

Тому досягнення енергетичної незалежності держа$
ви загалом та її агровиробництва, визначення шляхів ви$
рішення цього надзвичайно важливого завдання набу$
вають вагомого значення в сучасних умовах розвитку
ринкової економіки. Заміна нафтопродуктів на біопа$
ливо стає не лише економічно доцільною, а й необхідною
умовою сучасного перманентного розвитку економіч$
ної системи [6].

Проведені дослідження дають змогу стверджувати,
що основними чинниками збільшення виробництва
рідких видів біопалива є ціновий (в останнє десятиріччя
відбулося значне зростанням світових цін на нафту і
нафтопродукти) та екологічний (рідке біопаливо, навіть
у разі використання його як добавки до звичайного бен$
зину і дизельного палива, має очевидні екологічні пере$
ваги порівняно з традиційними видами палива; приваб$
ливі екологічні характеристики рідкого біопалива є
основою для державної підтримки його виробництва і
використання навіть в умовах низьких цін на нафтоп$
родукти і біологічну сировину) [11].

Відтак розвиток та подальше функціонування рин$
ку біопалива неможливе без розробки та впроваджен$
ня в Україні чітко скоординованої стратегії для вироб$
ництва біопалива різних видів і створення ефективного
та прозорого законодавства, яке визначатиме основні
напрями для сприяння розвитку біопаливної галузі [34].

Практика вживати термін "стратегія", коли йдеться
про планування і навпаки поширена в науковій літера$
турі. Це пов'язано з тим, що саму стратегію часто виз$
начають як план дій [32].

Гершун А. розглядає стратегію як план, що інтег$
рує в деяке узгоджене ціле такі компоненти: головні цілі
організації; політику (цінності, філософію, ідеологію);
застосовувані дії [9]. Схоже визначення трактування по$
няття "Стратегія" надають Поршнева А., Румянцева З.
та Саломатіна Н., що трактують стратегію як генераль$
ний план дій, який визначає пріоритети стратегічних
завдань, ресурси і послідовність кроків щодо досягнен$
ня стратегічних цілей [28].

Існують також інші підходи до розуміння поняття
"стратегія". Дойль П. пов'язує стратегію із виробленням
певної моделі поведінки [12]. Схоже бачення щодо стра$
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тегії висловлює Ансофф І., визначаючи стратегію,
передусім як "певний набір правил для прийняття
довгострокових рішень"[3].

Актуальність стратегічного управління можна
підтвердити ще працями Арістотеля, який зазначив:
"Благо завжди залежить від дотримання двох умов:
— правильної постановки кінцевих цілей; — знаход$
ження відповідних засобів, які ведуть до кінцевої
цілі" [4]. Еволюція теорії й методики управління
дозволила здійснити розроблення методології і
конкретних форм стратегічного управління завдя$
ки причинам, які виникали залежно від характеру
середовища діяльності промислових корпорацій.

На думку Шершньова З. та Оборської С., будь$
яка стратегія передбачає здійснення стратегічного
управління, у процесі якого реалізується концеп$
ція, в якій поєднуються цільовий та інтегральний
підходи до діяльності організації, що дає мож$
ливість встановити цілі розвитку, порівнювати їх з
наявними можливостями (потенціалом) організації
та приводити їх у відповідність шляхом розробки
та реалізації системи стратегій [37].

Стратегія може стосуватись як розвитку окре$
мого підприємства, так і всієї галузі, чи навіть дер$
жави. Соловйов О. визначає державну стратегію
визначає як "план, що об'єднує всі сфери діяльності
держави, всебічно охоплює значущі аспекти того чи
іншого проєкту та інтегрує складові частини" [33]. Заз$
вичай специфіка таких планів полягає у наявності су$
купності цілей, що сприяє виявленню системного ефек$
ту для життєво важливих сфер діяльності суспільства
та держави.

Проаналізувавши наукові підходи вітчизняних та
зарубіжних вчених, узагальнення дефініцій терміну
"стратегія" наведено у таблиці 1.

Узагальнивши різноманітні підходи, на нашу думку,
стратегія — це визначений план діяльності, що спрямо$
ваний на досягнення встановлених цілей і має визначе$
ний період реалізації.

Виходячи із цього твердження, ми можемо сформу$
лювати думку, що процес розробки і реалізації стратегії
виробництва біопалив із сільськогосподарських культур
і відходів має включати: стратегічний аналіз поточної
ситуації; визначення цілей стратегії; визначення часо$
вих рамок стратегії; вибір оптимальних тактик; забез$
печення зворотного зв'язку; оцінку результатів та за не$
обхідності внесення коректив.

Основна мета стратегії полягає у тому, щоб домог$
тися довгострокових конкурентних переваг, які забез$
печать стійке функціонування і розвиток у довгостро$
ковій перспективі. Для того щоб стратегія виявилася
дієвою та ефективною, вона повинна бути ясною і пе$
редбачати не тільки чітке встановлення пріоритетів, а й
розподіл наявних ресурсів та відповідальності між ви$
конавцями.

Враховуючи складність стратегічного управління,
можна сформулювати його основні принципи: опти$
мальний часовий горизонт, перманентне врахування
змін зовнішнього середовища, багатоваріантність та
гнучкість, взаємоузгодженість рівнів та методів управ$
ління [27].

Стратегія може розроблятись як на рівні держави і
бути направленою на одну чи декілька суміжних галу$
зей (зокрема, сільське господарство, біоенергетика), так
і в рамках реалізації цієї стратегії стосуватись окремих
виробничих суб'єктів.

Що стосується стратегії конкретного підприємства,
на думку Портера М., більшість стратегій можна згру$
пувати, взявши за основу одну з видових стратегій: кон$
троль над витратами, диференціація, фокусування тощо.
Стратегія контролю над витратами грунтується на зни$
женні витрат на виготовлення власних виробів порівня$
но з витратами конкурентів. Це досягається шляхом
контролю над витратами, регулювання розміру підприє$

мства, обсягу продукції, що забезпечує більш високу
ефективність виробництва. Встановлення завдяки цьо$
му низьких цін може стримати появу нових конкурентів.
Стратегія диференціації орієнтує на виробництво кра$
щих товарів, надання привабливіших послуг щодо кон$
курентних. Цього можна досягти завдяки іміджу, сер$
вісу, розгалуженій мережі філій. Така стратегія є на$
дійною і довгостроковою, дає змогу досягти вищого, ніж
середньогалузевий, рівня прибутків, оскільки клієнти,
які віддають перевагу певній марці товару, послузі пев$
ної фірми, менш сприйнятливі до ціни. Стратегія фоку$
сування цілеспрямовано орієнтує підприємство на пев$
ну групу споживачів, обмежений асортимент продукції
або на специфічний географічний ринок [31].

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що
стратегія — це такий компонент стратегічного менедж$
менту, який дозволяє підприємству досягати чітко вста$
новлених цілей підприємства, забезпечити конкуренто$
спроможність на ринку, тобто забезпечити такий стан
підприємства, щоб воно могло успішно працювати у жор$
стких ринкових умовах. Стратегію трактують як певний
план діяльності підприємства, пов'язаний із позицією
підприємства на зовнішньому ринку, як сьогодні, так і в
майбутньому. Стратегія спрямована на реалізацію основ$
них довгострокових цілей підприємства [18]. Відповідно
враховуючи такі дефініції нами буде запропонована стра$
тегія виробництва біопалива, яка спрямована на досяг$
нення енергетичної автономії, енергоефективності, еко$
логічної безпеки, соціального та економічного ефектів.

Зазначимо, що стратегічне управління аграрного
підприємництва — це процес розробки місії, найважли$
віших цілей і потенціалу підприємства та способів їх
досягнення з метою забезпечення розвитку в нестабіль$
ному зовнішньому середовищі. Це підтверджується ви$
значеннями авторитетних розробників теорії стратегі$
чного управління:

1) за І. Ансоффом, стратегічний менеджмент забез$
печує постійний потенціал прибутковості й перетворен$
ня потенціалу в реальний прибуток [2];

2) за О. Виханським, стратегічне управління — це
таке управління організацією, яке спирається на людсь$
кий потенціал як основу організації, орієнтує виробни$
чу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і про$
водить своєчасні зміни в організації, що відповідають
виклику з боку оточення і дозволяють отримувати кон$
курентні переваги, що в сукупності дає можливість
організації вижити в довгостроковій перспективі, дося$
гаючи при цьому своїх цілей [7];

Таблиця 1. Дефінції поняття "стратегія"

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літерату�
ри [3; 12; 18; 33].

Автор Визначення 
І. Ансофф Певний набір правил для прийняття довгострокових рішень
Д. Стейнер Спосіб установлення цілей для корпоративного, ділового і 

функціонального рівнів 
М. Портер Спосіб реакції на зовнішні можливості і загрози, внутрішні 

сильні і слабкі сторони 
А. Чандлер Метод установлення довгострокових цілей підприємства, 

програми її дій і пріоритетних напрямів розміщення 
ресурсів 

М. Мінцберг Послідовна, погоджена та інтегрована структура 
управлінських рішень 

А. Томсон Набір дій і підходів щодо досягнення заданих показників 
діяльності 

А. Гершун План, що інтегрує в деяке узгоджене ціле такі компоненти: 
головні цілі організації; політику (цінності, філософію, 
ідеологію); застосовувані дії 

А. Поршнева, 
З. Румянцев,  
Н. Саломатіна 

Генеральний план дій, який визначає пріоритети 
стратегічних завдань, ресурси і послідовність кроків щодо 
досягнення стратегічних цілей 

О. Соловйов План, що об’єднує всі сфери діяльності держави, всебічно 
охоплює значущі аспекти того чи іншого проєкту та 
інтегрує складові частини 
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3) за В. Герасимчуком, стратегічне управління грун$
тується на вивченні змін у зовнішньому середовищі
організації. Однак цей підхід не зводиться до сприйнят$
тя оточення як фактора, що обмежує процес організа$
ційного планування, але припускає встановлення ясно
визначених цілей та розробку шляхів їх досягнення на
основі використання сильних сторін організації та
сприятливих можливостей середовища, і так само ком$
пенсації слабких сторін і методів запобіганню загроз.
Таким чином, стратегічне управління бізнесом є ефек$
тивним напрямом стійкого розвитку економіки [8].

Стратегічне управління поділяється на три основні
етапи: підготовчий, основний та заключний. Підготов$
чий етап включає стратегічний аналіз і прогнозування
зовнішнього і внутрішнього середовища, основний етап
— передбачає здійснення стратегічного планування та
відповідно заключний — етап — стратегічну організа$
цію та мотивацію, контроль і регулювання [24]. Процес
розробки та реалізації стратегії складається з п'яти
взаємопов'язаних завдань.

1. Розробка стратегічного бачення — уявлення ме$
неджерів про довгостроковий розвиток підприємства із
врахуванням виробництва біопалива, обрані технології,
клієнтів, напрями розвитку.

2. Постановка цілей. Цілі — це результати та на$
слідки, бажані для підприємства, критерії оцінки діяль$
ності організації та його розвитку. На даному етапі місія
трансформується в конкретні результати та підсумки,
до яких прагне підприємство. Постановка цілей і конт$
роль їх досягнення допомагає відслідковувати прогрес
у діяльності аграрного підприємства.

3. Розробка стратегії. Стратегія виробництва біопа$
лива — це методи конкуренції та ведення бізнесу, які
вибирає менеджмент для задоволення клієнтів, успіш$
ної конкуренції та досягнення глобальних цілей
підприємства. Стратегія має бути одночасно активна
(тобто продумана і спланована заздалегідь) і адаптивна
(тобто мати пристосувальний характер).

4. Втілення стратегії. Завдання втілення та реалізації
стратегії є найскладнішим та найтривалішим у системі
стратегічного менеджменту, яке впливає на всі аспекти
управління та вирішується буквально в усіх підрозділах
компанії. Втілення стратегії — це перетворення теоре$
тичної стратегії в набір конкретних заходів.

5. Реалізація стратегії — це набір конкретних дій
щодо втілення стратегії, а саме розвиток компетенцій і
можливостей аграрного підприємства, фінансування,
вироблення політики підтримки, мотивація працівників,
створення корпоративної культури, належне керівниц$
тво. Отже, втілення та реалізація стратегії виробницт$
ва біопалива вимагають вибору та проведення конкрет$
них дій з досягнення запланованих результатів [24].

Під час формування стратегії виробництва біопали$
ва на підприємстві доцільно, передусім, визначити
структурно$функціональну побудову системи страте$
гічного управління, що в подальшому забезпечить мож$
ливість розробки моделі стратегічного управління.
Структурно$функціональна побудова системи стратег$
ічного управління передбачає розгляд його з позиції
сукупності складових підсистем. У системі управління
підприємства виділяють такі підсистеми як інформа$
ційно$аналітична, планування, мотивації, прийняття
рішень, організаційна. Система стратегічного управлі$
ння підприємством грунтується на стратегічному пла$
нуванні, доповненому механізмом узгодження опера$
тивних рішень стратегічними, а також механізмом
коригування і контролю реалізації стратегії.

Отже, із сказаного вище, зазначаємо, що стратегіч$
не управління як процес здійснення функцій управлін$
ня охоплює такі підсистеми, як стратегічне плануван$
ня, реалізація стратегій, організація забезпечення стра$
тегічного управління. Такий підхід акцентує увагу на та$
ких важливих його компонентах, як процес формуван$
ня стратегії та її реалізації. Вважаємо за доцільне всю

сукупність функцій стратегії розвитку підприємства
диференціювати на такі групи:

1) функції управління процесом визначення цільо$
вих орієнтирів;

2) функції управління процесом розробки стратегії;
3) функції управління процесом реалізації стратегії.
До першої групи належать функції, пов'язані з управ$

лінням аналітичним процесом визначення цільових орі$
єнтирів аграрного підприємства. Функції, пов'язані з
управлінням процесами формування множини страте$
гічних альтернатив, вибором стратегій і розробкою
стратегічного плану, належать до другої групи. До тре$
тьої групи належать функції, пов'язані з управлінням
процесами мобілізації ресурсів, мотивацією персоналу,
здійсненням стратегічних змін, а також контролем і
оцінкою реалізації стратегії. Заключним етапом вибо$
ру стратегії є аналіз і оцінювання альтернативних варі$
антів для зосередження на такій стратегії, яка б забез$
печувала максимальну ефективність роботи підприєм$
ства у перспективі. Стратегічний вибір повинен грунту$
ватися на концепції розвитку аграрного підприємства,
а формулювання стратегії має бути однозначним,
чітким, зрозумілим, оскільки обрана стратегія надовго
обмежує свободу дій керівництва і обумовлює всі ухва$
лені ним рішення. Для цього попередньо ретельно до$
сліджують та оцінюють всі альтернативи, взявши до ува$
ги різноманітні чинники. Так, сильні сторони підприєм$
ства сприяють успішному розвитку, використання но$
вих можливостей, досягнення цілей. Тоді як слабкі сто$
рони завжди вимагають постійної уваги з боку керів$
ництва під час вибору стратегії та її реалізації, щоб
уникнути потенційних загроз і успішно конкурувати на
ринку [22].

Високі темпи зростання виробництва призвели до
проблем багатоваріантності розвитку корпоративної
економіки. Це змістило акценти в менеджменті на про$
гнозування майбутнього розвитку і призвело до появи
стратегічного управління. За останні 60 років поняття
стратегії зазнало багато змін, теорія стратегічного ме$
неджменту не стоїть на місці, з'являються нові підходи
до розробки стратегії, наближаючи до сьогодення суть
її визначення [14]. Виробнича стратегія є одним із еле$
ментів стратегічного плану розвитку підприємства, без
якого загальний механізм діяльності був би неможли$
вим, оскільки саме виробнича стратегія визначає, які
виробничі потужності будуть на підприємстві, наскільки
ефективно вони використовуватимуться, що і як буде
продукуватися за допомогою них. Тому вибір відповід$
ної стратегії є важливим питанням, яке потребує вива$
женого підходу до його вирішення. Проте він усклад$
нюється тим, що сьогодні сформовано широку видову
структуру виробничих стратегій виробництва біопали$
ва з урахуванням ряду класифікаційних ознак та кри$
теріїв, але не проведено їх систематизації й узагальнен$
ня. Тому практична сторона вибору та формування ви$
робничої стратегії підприємства потребує проведення
попереднього теоретичного вивчення цього питання,
узагальнення підходів до виділення видів стратегій та
їх класифікаційних характеристик [16].

 Науковцями сформовано цілий ряд видів виробни$
чої стратегії з урахуванням певних класифікаційних
ознак чи чинників, наприклад, рівень організації вироб$
ництва; ефективність виробництва; обсяги виробницт$
ва; концентрація управління виробництвом; виробничий
потенціал; виробничі потужності та рівень їх викорис$
тання; витрати виробництва; ефективність управління
запасами; ефективність матеріально$технічного забез$
печення; ефективність управління якістю, рівень техні$
ки та технології; резерви продуктивності праці; напря$
ми інвестування; швидкість впровадження інновацій
[16].

На сьогодні єдиної, несуперечливої, такої, що ви$
знавалася б за універсальну, системи принципів розроб$
лення виробничої стратегії підприємства немає. Таке
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становище зумовлене тим, що автори різних
концепцій мають неоднакове бачення щодо
основоположних правил, якими слід керу$
ватись у процесі її розроблення [23].

 Також є наукові підходи, в яких виді$
лено окремі види виробничих стратегій без
урахування якогось із критеріїв. Зокрема,
З. Шершньовою запропоновано такі вироб$
ничі стратегії: створення нового виробниц$
тва; використання наявного виробничого
потенціалу; зміни в організації виробницт$
ва; стратегія змін у технологічному процесі;
впровадження оперативно$календарного
планування тощо [36]. Дещо подібним є
підхід О. Ковтуна, який виділив стратегію змін у техно$
логічному процесі; стратегію створення нового вироб$
ництва; стратегію використання наявного виробничого
потенціалу; стратегію змін в організації виробництва;
стратегію виробництва з орієнтацією на пересічний по$
пит; стратегію виробництва з урахуванням реально на$
явного мінімального попиту; стратегію виробництва,
спрямовану на повне задоволення попиту [15]. Корець$
кий М., Дєгтяр А. та Дація О. сформували такі види ви$
робничих стратегій, як диверсифікація, спеціалізація,
диференціація, концентрація, реконструкція, знижен$
ня собівартості [17]. У праці Кузьміна О. та Петришин
Н. запропоновані окремі види виробничої стратегії з
урахуванням таких двох критеріїв, як величина прибут$
ку від реалізації продукції та попит на цю продукцію. З
урахуванням цих чинників виділено такі стратегії: пе$
реорієнтація виробництва, стабілізація виробництва,
повна спеціалізація, унікальність виробництва, дивер$
сифікація, обмежена спеціалізація виробничого проце$
су, модифікація виробництва, інтенсифікація виробниц$
тва, інноваційні перетворення виробництва (виробничих
технологій) [19]. Стратегія модифікації передбачає перш
за все зміну технологічних процесів, що також може
супроводжуватися зміною окремих характеристик про$
дукції. Ця стратегія рекомендована для впровадження
на підприємствах, які володіють достатнім виробничим
потенціалом, проте ефективність його використання є
недостатньою, а виробничі потужності мають "вузькі
місця" за рахунок застарілих технологій. Стратегія пе$
реорієнтації спрямована на створення нових напрямів
виробничої діяльності, які здебільшого відповідають
основному профілю виробництва, хоча це не є обов'яз$
ковим. Переорієнтація може стосуватися всього асор$
тиментного ряду продукції або тільки його окремої
складової. Проте такі підприємства можуть мати до$
статній виробничий потенціал, який потребуватиме ко$
ригування відповідно до нового напряму діяльності [16].
Пріоритети виробничих стратегій зображено на рис. 1.

У контексті визначених конкурентних переваг, ви$
робничі стратегії поділяють на види за пріоритетами
функціонування операційної системи. При цьому ви$
різняють традиційні виробничі стратегії. Не відмовля$
ючись від них, багато організацій приймають зараз нові
стратегій, які засновані на якості чи часі. Це може відбу$
ватися шляхом: використання дешевших ресурсів;
збільшення масштабів виробництва; автоматизації ви$
робництва; запровадження безвідходних та ресурсо$
зберігаючих технологій; уніфікації та стандартизації
продуктів і процесів; реструктуризації виробництва
(ліквідації непрофільних витратних підрозділів) тощо
[21].

У сучасних умовах господарювання можна виділи$
ти декілька основних підходів до процесу розробки
стратегій розвитку підприємства за напрямком вироб$
ництва біопалива:

1. Контроль витрат. Основою таких стратегій є змен$
шення власних витрат порівняно з конкурентами шля$
хом постійного та суцільного контролю над витратами.

2. Стратегія диференціації, суть якої полягає в кон$
центрації організацією своїх зусиль на певних пріори$

тетних напрямах, де вона намагається отримати якнай$
більше переваг. Ці напрями можуть бути різними, тому
варіантів такої стратегії на практиці є дуже багато.

3. Стратегія фокусування. У цьому разі підприєм$
ство цілеспрямовано орієнтує певне коло споживачів
або на обмежену частину асортименту продукції, або
на окремий ринок [10].

Методологія формування стратегії виробництва біо$
палива, на нашу думку, — це сукупність основних базо$
вих підходів дослідження, які являють собою сис$
темність та цілісність науковопрактичних методів
пізнання. З метою забезпечення об'єктивності та комп$
лексності дослідження необхідно визначити основні
методологічні засади формування стратегії розвитку
шляхом поєднання загальновідомих принципів та інди$
відуальних підходів в умовах специфіки діяльності
сільськогосподарських підприємств. З усієї сукупності
науково$методологічних основ забезпечення форму$
вання стратегії виробництва біопалива для отримання
конкурентних переваг на сучасному етапі виділено на$
ступні найважливіші елементи (рис. 2).

Методологія формування стратегії виробництва біо$
палива — це сукупність найважливіших базових
підходів, що складають собою системність та цілісність
науковопрактичних методів пізнання та включають на$
ступні елементи: стратегію розвитку аграрних
підприємств як комплексний план досягнення конкурен$
тних переваг в галузі у вигляді єдиної цілісної системи,
системність та цілісність стратегічного планування,
циклічність та постійність розробки стратегічних планів,
використання інноваційних підходів до формування
стратегії розвитку з метою отримання унікальних мож$
ливостей розвитку. Охарактеризовані та обгрунтовані
чотири елементи методології формування стратегії роз$
витку агарних підприємств за напрямів виробництва біо$
палива створюють фундамент для досягнення високої
конкурентоспроможності підприємств у галузі [5]. З
урахуванням ієрархічності рівнів управління підприєм$
ством, різних напрямів його діяльності, можливих типів
поведінки в галузі й на ринку нами запропоновано сис$
тему стратегій розвитку аграрних підприємств, врахо$
вуючи стратегії виробництва біопалива (рис. 3), яка
дасть змогу сформувати її варіанти і зробити більш об$
грунтованим процес вибору стратегії розвитку для кон$
кретного аграрного підприємства.

На основі вивчення літературних джерел ми вважає$
мо, що процес формування стратегії виробництва біо$
палива повинена включати чотири основні етапи: стра$
тегічний аналіз, визначення стратегічних альтернатив,
розроблення стратегії, реалізацію стратегії.

Зазначимо, що система стратегічного управління дає
змогу досягти таких основних результатів:

1. Створити системний потенціал для досягнення
цілей підприємства. Цей потенціал складається з фінан$
сових, сировинних і людських ресурсів, що використо$
вує підприємство; виробленої продукції (послуг); сфор$
мованого позитивного іміджу підприємства.

2. Сформувати структуру та провести внутрішні
зміни на підприємстві, що забезпечують чутливість до
змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію.

Пріоритети виробничих стратегій 

Пріоритети виробничих стратегій Сучасні стратегії 

Мінімізація витрат 

Розвиток гнучкості 

Розвиток якості 

Мінімізація часу 

Рис. 1. Пріоритетні напрями виробничих стратегій

Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури [15—17; 19].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2021100

Оперативне управління використовує
вже існуючу стратегічну позицію
підприємства для досягнення конкрет$
них тактичних цілей [18].

У свою чергу стратегія виробницт$
ва біопалива є орієнтиром на майбутнє,
визначає напрямок подальшого роз$
витку і обумовлює заходи та програ$
ми, що сприяють цьому розвитку, який
спрямований на досягнення енергетич$
ної автономії.

Варто відзначити, що визначення і
формування стратегії виробництва
біопалива розрізняються в залежності
від підходу, в межах якого дослідники
намагаються вивчати інноваційну стра$
тегію. Так, виділяють три основні
підходи до розробки стратегії:

1. Інструментальний підхід, який
зорієнтований на визначення цілей та
засобів їх досягнення. Стратегія розг$
лядається як план досягнення інноваційних цілей за до$
помогою визначених інструментів.

2. Адаптивний підхід, в рамках якого метою є при$
стосування до зовнішнього середовища, а стратегія ви$
користовується як адаптивний механізм.

3. Процесний підхід зорієнтований на процес роз$
робки та реалізації стратегії, на аналіз взаємозв'язків
та взаємозалежностей підсистем організації як склад$
ної системи, а тому є більш досконалим у порівнянні з
двома попередніми.

Найбільш привабливіший вигляд мають стратегії, що
виникають на перетині полів сильних сторін та можли$
востей:

— стратегія посилення енергетичної безпеки, вико$
ристання власної органічної сировини для конверсії в
енергоресурс та використання отриманого енергоресур$
су на підприємстві;

— стратегія використання наявного потенціалу біо$
сировини для конверсії в енергоресурс з подальшою
реалізацією отриманого продукту та залученням додат$

кового трудового ресурсу;
— стратегія диверсифікації власної ви$

робничої програми та виходом на нові рин$
ки [29].

Таким чином, реалізація зазначених
стратегій для окремо визначеного сільсько$
господарського підприємства є досить про$
блематичною. Тому для сільськогосподарсь$
ких підприємств при прийнятті управлінсь$
ких рішень щодо вибору стратегії конверсії
необхідним є врахування виробничого,
фінансового потенціалу конкретного гос$
подарства, оскільки правильний вибір уп$
равлінських дій забезпечить вибір стратегії,
що відповідає можливостям підприємства
щодо конверсії органічної сировини. Резуль$
татом таких дій може стати покращення ви$
робничої діяльності, її диверсифікації; мож$
ливість виходу на нові ринки, зокрема біо$
палива; стабілізація фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.

Найбільша увага при виборі стратегії
приділяється взаємозв'язкам слабких сторін
внутрішнього середовища та загроз зовніш$
нього середовища. Комбінація такого взає$
мозв'язку може привести до зупинки вироб$
ничого процесу та отримання збитку, взамін
очікуваного прибутку. Під час здійсненя
процесу конверсії органічної сировини у
сільськогосподарських підприємствах нере$
алізована можливість може перейти у чин$
ники ризику (загроз). Високий рівень стра$
тегічно розвитку дозволяє вести конкурен$
тну боротьбу за провідну позицію на ринку.
Чим вищий стратегічний рівень, тим ширше
поле можливостей стратегічних рішень, але
водночас і тим більше вимог висувається до
керівників підприємств стосовно їхньої го$
товності використовувати та підтримувати
стратегічний рівень на належному рівні [26].

Виходячи з проаналізованого матеріалу,
варто зазначити, що в умовах фінансово$
економічної кризи перед вітчизняними аг$

Стратегія розвитку 
агарних підприємств є 
комплексним планом 

досягнення конкурентних 
переваг Системність та 

цілісність стратегічного 
планування 

Використання 
інноваційних підходів 
до формування стратегії 
виробництва біопалива 

МЕТОДОЛОГІЯ 
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СТРАТЕГІЇ  

 

Циклічність та 
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моделювання; системний аналіз; узагальнення; абстрагування; конкретизація; 

ситуаційний підхід; графічний метод 

Рис. 2. Елементи методології формування стратегії виробництва біопалива

Джерело: удосконалено автором на основі [5].
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 біомаса – постачання – виробництво – інновації – складська логістика – 
збут – біопаливо – екологічна безпека – енергоефективність – 
енергетична незалежність – досягнення цілей сталого розвитку 

Рис. 3. Система стратегій розвитку аграрного підприємства

Джерело: удосконалено автором на основі опрацьованої літератури [13].
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рарними підприємствами постає важливе стратегічне
завдання: з одного боку, забезпечити прибуткову
діяльність, з іншого — провадити пошук шляхів розвит$
ку в майбутньому, основою яких є інноваційні техно$
логії та ефективне поводження з відходами сільського
господарства.

Отож, інноваційні ідеї, що реалізуються в іннова$
ційних стратегіях, необхідно перевірити відносно мож$
ливості їх реалізації з фінансової, технологічної, со$
ціально$економічної, екологічної та енергетичної скла$
дових (рис. 4).

Відповідно для впровадження заходів щодо вироб$
ництва біопалива нами запропоновано алгоритм втілен$
ня інноваційної ідеї — виробництва біопалива в стра$
тегії інноваційного розвитку, що дасть можливість вра$
хувати та перевірити всі можливості реалізації цієї інно$
ваційної ідеї, враховуючи фінансові, технологічні, со$
ціально$економічні, екологічні та енергетичні можли$
вості. Втілення інноваційної ідеї виробництва біопали$
ва дасть можливість направлення такої складової на
рівень поточного планування; розробки необхідних
інноваційних програм; конкретизації завдань підрозді$

лам підприємства за обсягами робіт та строками вико$
нання, а також уточнення коштів на виконання необхі$
дних заходів у структурі реалізації інноваційної ідеї.

Таким чином, ключовими складовими при форму$
ванні стратегії інноваційного розвитку аграрного
підприємства в напрямку виробництва біопалива має
бути обгрунтований вибір пріоритетного напряму роз$
витку та ефективна реалізація інноваційної програми.
При цьому, від вдалого вибору найбільш оптимальної
стратегії залежить успіх підприємства на ринку. Зокре$
ма, варто враховувати умови та складові реалізації:
фінансові ресурси; система управління; державне регу$
лювання; новітні технології; терміни; інвестиційний
клімат; виконавці; соціальна інфраструктура; еколо$
гічність застосування технологій; етапи програми робіт
[29].

Отже, трансформація базується на цілісному підході
до процесів, що відбуваються в аграрних підприємствах,
а стратегії, які сформовані спрямовані на інтеграцію
цілей в інновацій складові. Процес зміни стратегії управ$
ління аграрним підприємством з виробництва біопали$
ва включає такі складові: фактори впливу, методи, ме$

Рис. 4. Алгоритм втілення інноваційної ідеї виробництва біопалива в стратегії розвитку аграрного підприємства

Джерело: удосконалено автором на основі [25; 30; 35].
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складова 

Екологічна складова 

Енергетична складова 

Так

Так 
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тодологію, принципи, типи управління та зміни в сис$
темі управління тощо. Відповідно цього на рисунку 5
нами запропоновано основні ключові складові форму$
вання стратегії виробництва біопалива, що включає
стратегічні пріоритети управління сталим розвитком на
аграрному підприємстві за напрямом виробництва біо$
палива. Зокрема, ми врахували таке: діагностика
зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на основі
PESTELІ$FAMIL (Y) — аналізу; удосконалення техно$
логічного процесу виробництва біопалива на аграрних
підприємствах; навчання та розвиток персоналу за на$
прямком екологоорієнтованих цінностей та цілей ста$
лого розвитку; інтеграція функціональних напрямів
діяльності аграрного підприємства тощо.

Зазначимо, що в ринкових умовах господарювання
механізм стратегічного управління аграрними форму$
ваннями в Україні перебуває на етапі становлення. У
теперішній час більшість вітчизняних аграрних
підприємств працюють у середовищі, що швидко
змінюється та важко передбачається, саме тому гостро
стоїть потреба використання у практичній діяльності
методів саме стратегічного управління на засадах інно$
ваційності.

Ситуація, що нині панує в Україні, зокрема з про$
блемою утилізації відходів та їх переробкою, вказує на
низку критичних проблем, які потребують негайного та
кардинального розв'язання. Аграрний сектор має вели$
кий потенціал забезпечення сировиною для виробниц$
тва біологічного палива. Принаймні, це призведе до
зменшення викидів парникових газів, відбудеться покра$

щення якості грунту і води та сприятиме роз$
витку біорізноманіття.

Україна є невід'ємною частиною реалі$
зації цілей Європейського Зеленого Курсу.
Концепція Європейського Зеленого Курсу,
серед іншого, є логічним продовженням
міжнародних зусиль із озеленення економі$
ки [1]. З урахуванням стану впровадження
заходів у секторах охоплених Європейсько$
го Зеленого Курсу та на основі принципів,
визначених позиційним документом, Украї$
ною визначено перелік секторальних на$
прямів співпраці, у якому серед інших на$
прямів виділено:

Поглиблення розвитку грунтозберігаю$
чого та кліматично орієнтованого сільсько$
го господарства, оптимізація використання
природних ресурсів, диверсифікація вироб$
ництва та підвищення стійкості до змін
клімату. При цьому циркулярна економіка
включає розроблення та реалізацію страте$
гічних напрямів розвитку, що передбачати$
муть зменшення її екологічного, вуглецево$
го та матеріального сліду, переходу до еко$
логічно чистих технологічних рішень та ви$
робництва більш енергетично$ та ресурсое$
фективних товарів, впровадження принципів
циркулярності, зберігаючи при цьому її кон$
курентоспроможність.

Отже, ми вважаємо, що відмінності між
запропонованим підходом у запропонованій
схемі та загальним підходом до стратегії уп$
равління аграрним підприємством з враху$
ванням модифікації стратегії, що спрямова$
на на складову виробництва біопалива, вра$
ховуються цінності сталого розвитку, також
зазначимо, що це стосується особливо зміни
клімату, екологічної та енергетичної безпе$
ки, поводженні з відходами сільського гос$
подарства їх переробкою, активізація інно$
ваційної та інвестиційної діяльності, досяг$
нення конкурентоспроможності аграрних
підприємств з виробництва біопалива шля$
хом використання екологоорієнтованих та

енергоефективних технологій тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, стратегія виробництва біопалива спрямо$

вана на отримання бажаного економічного результа$
ту від виробничої діяльності, ефективне використан$
ня виробничих потужностей та потенціалу, макси$
мальне задоволення потреб ринку. Тому формування
стратегії виробництва біопалива можливе лише за
комплексного підходу з урахуванням загальної, кон$
курентної стратегії, продуктово$товарної, ресурсних
та інших функціональних стратегій, а вибір конкрет$
ного виду залежатиме від характеристик підприєм$
ства, можливостей виробництва, орієнтації на спожи$
вача і ринок або поєднуватиме ці елементи, а також
спрямовуватись на досягнення загальної мети діяль$
ності.
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МОДИФІКАЦІЯ 
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Рис. 5. Схема модифікації стратегії управління підприємством
за напрямом виробництва біопалива

Джерело: удосконалено автором на основі опрацьованої літератури [30; 38; 40].
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