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ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розроблено модель впливу властивостей продукту інноваційних проектів (ІП) із комплексного
вирощування і переробки ріпаку в біодизель (КВПРБ) в умовах сучасних сільськогосподарських
підприємств та агрохолдингів, та чинників проектного середовища, на актуальність таких ІП та
потребу їх стимулювання державою. Дана модель стала основою для розробки концептуальної
моделі державної програми підтримки та стимулювання інноваційних проектів із КВПРБ.
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Вступ. Україна відноситься до енергодефіцитних країн. Потреба
вітчизняного ринку в нафтопродуктах оцінюється на рівні 5,5 млн. тонн
бензину та 6,5 млн. тонн дизельного палива на рік, в той час, як
забезпеченість України власними енергоносіями не перевищує 40%. [1].
Одним із шляхів покращення забезпечення сільськогосподарської галузі
паливно-енергетичними ресурсами вважаємо інтенсивне впровадження
інноваційних проектів із виробництва дизельного біопалива на основі
ріпакової олії.
Аналіз основних досягнень і літератури. Науково-технічними
питаннями виробництва та використання біопалива займались і продовжують
свої дослідження багато науковців [2-5]. Проте, залишається ще чимало
питань, щодо виробництва біологічного палива, в т.ч. й біодизелю, які
потребують наукового дослідження. Проблематиці управління проектами і
програмами присвячені дослідження багатьох вчених, [6-11]. Ними та іншими
науковцям в галузі проектного менеджменту розроблено теоретичні основи
управління проектами та методологічний інструментарій, який має практичне
застосування у різних галузях діяльності, в т.ч. і в аграрному виробництві.
Однак), на нашу думку, ще недостатньо теоретично опрацьовані та
потребують наукових досліджень методологічні проблеми в управлінні
інноваційними проектами (ІП) із комплексного вирощування і переробки
ріпаку в біодизель (КВПРБ) в умовах сучасних аграрних підприємств та
агрохолдингів (АПА).
Мета дослідження, постановка задачі. Метою даного дослідження є
розроблення моделі, якою б можна було показати вплив властивостей
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продукту ІП з КВПРБ в умовах сучасних сільськогосподарських підприємств
і агрохолдингів та чинників проектного середовища на актуальність цих
проектів та потребу в стимулюванні державою.
Постає завдання у створенні концептуальної моделі програми, яка
дозволить забезпечити умови для стимулювання на рівні держави розвиток
інноваційних проектів із виробництва синтетичного біопалива в умовах
окремих АПА як для власних потреб, так і для реалізації на ринку.
Матеріали досліджень. На підставі проведених статистичних
експериментів проаналізовано як сировинну й матеріально-технічну базу
Львівської області, так і нормативно-правове забезпечення на рівні держави
процесів вирощування, зберігання та реалізації ріпаку, як сировини для
виготовлення і реалізації ріпакової олії, а також як сировини для виробництва
і продажу біодизеля з ріпакової олії на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Проаналізовано чинники проектного середовища та властивості
продукту ІП з комплексного вирощування і переробки ріпаку у біодизель в
умовах сучасних сільськогосподарських підприємств і агрохолдингів.
Результати досліджень. Проаналізуємо розроблену нами модель впливу
властивостей продукту ІП з КВПРБ в умовах АПА та чинників проектного
середовища на вибір філософії діяльності такого підприємства (рис. 1).

Рис.1  Модель впливу властивостей продукту ІП з КВПРБ та чинників проектного
середовища на стимулювання проектів.
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Перед кожним АПА завше на початку нового господарського року
постає в його діяльності проблема корегування цінностей та філософії
розвитку. Насамперед, необхідно задатись в оптимальних межах значеннями
керованих властивостей продукту ІП (площа посіву, матеріально-технічна
база, матеріально-технологічне забезпечення тощо). Далі необхідно кількісно
оцінити і врахувати вплив на часткові сільськогосподарські процеси
(обробіток ґрунту, посів, і т.д.) не керованих чинників проектного
середовища (природна родючість ґрунту, погодні умови тощо), так само, як і
слабо контрольованих чинників (вчасність і якість виконання робіт), оскільки
все це формує інші властивості продукту ІП (кількість отриманого ріпаку,
олії, біодизелю). В результаті моделювання сумарного впливу усіх чинників
найближчого оточення проекту на його продукт, отримаємо собівартість
продукції: ріпаку, олії, біодизеля. Відштовхуючись від собівартості і ринкової
ціни отримуваної продукції (що є слабо керованими), необхідно оцінити і
врахувати вплив чинників усього проектного середовища, що є не
керованими чинниками впливу. Наступним етапом моделювання є вибір
філософії в діяльності агропромислового підприємства, що формується під
впливом досяжних соціально-економічних цінностей діючого проектного
середовища. Після цього процес моделювання повторюють необхідне число
разів, але з різними початковим даними та змінним впливом чинників на
продукт інноваційного проекту. У розробленій моделі існують три варіанти
матеріальних цінностей агропромислового підприємства, найвищим (apriori)
із них є виробництво біодизелю для власних потреб і реалізація на ринку.
Державна підтримка має суттєве значення для широкого впровадження
проектів з виробництва біопалива в АПА оскільки, саме держава повинна
сприяти вирішенню соціально-економічних і екологічних проблем на селі.
Для цього необхідно розробити дієву стратегію підтримки і лояльності
впровадженню ІП з КВПРБ в межах окремого АПА.

Рис. 2  Модель стимулювання інноваційних проектів із комплексного вирощування і
переробки ріпаку у біодизель.
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Україна вже має певні законодавчо-нормативні напрацювання у галузі
підтримки виробництва дизельного біопалива [12, 13, 14]. Враховуючи досвід
європейських країн, а також розроблену нами модель впливу властивостей
продукту ІП з КВПРБ і чинників проектного середовища на вибір цінності та
філософії в діяльності підприємства (рис. 1), покажемо концептуальну модель
програми, яка дозволить забезпечити умови для стимулювання на рівні
держави розвиток інноваційних проектів із виробництва синтетичного
біопалива в умовах окремих АПА як для власних потреб, так і для реалізації
на ринку (рис. 2).
Завдяки державній політиці та дотаціям, що стимулюватиме інноваційні
проекти з КВПРБ, зможуть ширше використовуватись поновлювані джерела
енергії. Виробництво біодизеля складається із трьох основних етапів:
вирощування ріпаку, виробництво ріпакової олії, виробництво та реалізація
біопалива, кожний із яких передбачає пільги та допомогу підприємству. При
вирощуванні ріпаку підприємство отримує мінімальну допомогу з боку
держави. Коли підприємство вирощує і переробляє ріпак в олію - отримує
додаткову допомогу для мотивації такої діяльності. А підприємства що
займаються комплексним процесом виробництва біодизелю (вирощування
ріпаку, переробка його в олію та виготовлення з олії біопалива), повинно
мати суттєві пільги та дотації що сприятиме до заохочення виробництва та
використання біопалива для власних потреб.
За допомогою державних інститутів потрібно створити механізм
надання пільг, дотацій та допомоги АПА в градації по рівнях, що повинно
стати поштовхом для інтенсивного розвитку інноваційних проектів із
комплексного вирощування і переробки ріпаку у біодизель.
Висновки. Запропонована концептуальна модель впливу властивостей
продукту інноваційних проектів виробництва
біодизеля та чинників
проектного середовища на їх стимулювання стала підставою для розробки
концептуальної моделі програми, яка дозволить забезпечити умови для
такого стимулювання на рівні держави. Це забезпечить інтенсивний розвиток
ІП з КВПРБ в умовах окремих АПА як для власних потреб, так і для
реалізації виробленого в підприємствах біопалива на ринку.
Перспективами подальших досліджень вважаємо обґрунтування методів
та моделей управління властивостями продукту інноваційних проектів із
комплексного вирощування і переробки ріпаку на біодизель, залежно від
отримуваних пільг та інших стимулів держави.
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Ю. Б. МОЛОЧНИК, асистент, НУ «Львівська політехніка», Львів 2
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВМІНЬ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто ефективне використання усіх інтелектуальних здібностей працівників комунікаційної
системи, спонукання їх до результативного здійснення їхньої діяльності. Обґрунтовано
необхідність впровадження керівництвом підприємств адекватних методів активізування.
Сформовано систему збалансованих показників оцінювання явних та прихованих вмінь.
Обґрунтовано обрання показників визначення ефективності активізування працівників
комунікаційної системи, яка залежить головним чином від рівня успішного функціонування її
основних елементів – керівництва, найманих працівників, засобів, що забезпечують
комунікаційний процес.
Ключові слова: комунікація, комунікаційна система підприємства, метод активізування,
явні і приховані вміння

Вступ. На сьогодні загальновизнаним є факт, що основним ресурсом
підприємства та базовою передумовою його є людські ресурси, а саме його
знання, вміння, навички та досвід. Для забезпечення ефективного
використання усіх інтелектуальних здібностей працівників комунікаційної
системи (КС), спонукання їх до результативного здійснення їхньої діяльності
керівникам підприємств необхідно впроваджувати адекватні методи
активізування. Активізування діяльності працівників, яке ґрунтується на
залученні до виконання обов’язків усіх вмінь працівників, є найбільш
оптимальним. Доцільність оцінювання вмінь працівників комунікаційної
системи для активізування їхньої діяльності обумовлюється низкою факторів:
необхідністю порівнянням вмінь працівників при заміщенні вакантної посади
чи переведенні на посаду вищого рівня; стимулюванням професійного
розвитку персоналу відповідно до перспективних планів ротації та
професійного просування. Проте наявність вмінь свідчить не лише про
володіння певним рівнем трудового потенціалу, а й відображає здатність
працівників застосувати та розвивати невикористані вміння у практичній
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