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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

А. І. Лівінський, к. с-г. н., 

О.В. Решетніченко, д. с-г. н. 

Одеський державний аграрний університет 

(Одеса, Україна) 

 

Про необхідність комплексного, системного підходу до вдосконалювання організаційно-економічного 

механізму підприємств агропромислового напрямку в економічній літературі говориться постійно [1-5]. 

Справедливо підкреслюється, що критерієм удосконалювання повинен бути ступінь досягнення єдності 

інтересів споживачів, власників бізнесу, органів влади, суспільства, працівників, захисту природного 

середовища.  

Системний підхід при вдосконалюванні організаційно-економічного механізму означає, що всі його 

основні елементи, а також конкретні економічні й організаційні форми, оціночні показники, нормативи, ціни 

повинні бути взаємозалежні. У сукупності вони повинні націлювати аграрні підприємства на те, щоб 

збільшувати виробництво продукції відповідно до суспільних потреб, підвищувати її якість, розширювати 

асортименти, знижувати витрати та максимізувати прибутки. Безумовне порозуміння має бути досягнуто не 

тільки в загальній ідеї основних напрямків удосконалювання, але й між конкретними економічними 

регуляторами в роботі підприємства. 

Нормативно-частковий принцип розподілу прибутку найбільш повно відповідає вимозі відповідності 

між мірою витрат й мірою споживання. Дотримуючись підходу, можна розглянути конкретні форми й методи 

оцінки внеску підприємств й підрозділів у кінцеві результати, або інакше кажучи, частки прибутку, створеного 

в підрозділі підприємства. 

Якщо всі виконані роботи, включаючи підсобні та додаткові, рівною мірою необхідні для одержання 

певного результату й жодною з них не можна зневажити, то ступінь участі кожної роботи в створенні кінцевого 

результату можна вважати пропорційною витратам праці з урахуванням її якості й фондоозброєності. Інакше 

кажучи, прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства, може розподілятися пропорційно 

нормативному необхідному продукту, скоректованому на рівень фондоозброєності підрозділів. Це необхідно, 

оскільки прибуток, що залишається на підприємстві, витрачається в основному по двох напрямках: на розвиток 

виробництва й на матеріальну мотивацію. Для однієї й тієї ж величини необхідного продукту, чим більше 

отриманий прибуток, тим більші зусилля працівників витрачені на його створення, а отже, тим більшою 

повинна бути мотивація. Далі, чим вище рівень фондоозброєності, тим більші витрати йдуть на розширене 

відтворення й відповідно тим більша частина прибутку повинна спрямовуватися на розвиток виробництва. 

Для зручності аналізу й визначення взаємозалежностей доцільно ввести літерні позначення основних 

економічних величин:  

і – індекс господарської одиниці - аграрного підприємства (підрозділу);  

Ві – витрати матеріально-технічних ресурсів в підприємстві (підрозділі);  

ЗПі – оплата праці (необхідний продукт);  

ПП – прибавочний продукт, створений на всіх етапах виробництва;  

НПі – необхідний продукт відповідно до нормальних витрат;  

ФО – коефіцієнт відносної фондоозброєності;  

Чзалпп –частка прибавочного продукту, що залишається у підприємствах (підрозділах);  

Чппі – частка прибавочного продукту, що припадає на підприємство (підрозділ). 

Різний рівень фондоозброєності може враховуватися різними способами. Наприклад, за допомогою 

коефіцієнтів відносної фондоозброєності ФО, які обчислюються як відношення фондоозброєності в і-му 

підприємстві (підрозділі) - Фі, до фондоозброєності в базовому підприємстві (підрозділі). У якості останньої 

можна вибрати тваринництво, тобто: 
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Тоді в нормальних виробничих умовах частка прибутку в кожній сфері буде визначатися 

співвідношенням: 
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Прибуток у господарських одиницях (підприємствах/підрозділах) можна доводити до розрахункової 

величини по двох напрямках: по-перше, через механізм внутрішніх трансфертних цін; по-друге, через 

коефіцієнти участі господарських одиниць в одержанні прибавочного продукту. Перший напрямок 

використовують у тому випадку, коли від однієї господарської одинці до іншої передається напівфабрикат, 

кількість якого можна оцінити. Тоді внутрішня ціна Ці на цей продукт дорівнює: 

 
зал

ппіппііі ЧППЧЗПВЦ ****
   (3) 

 

На цій основі можна встановлювати ціни на кормові культури в розрахунках між рослинницькими й 

тваринницькими підрозділами, як у рамках об’єднання (багатогалузевого підприємства), так і на 

міжгосподарському рівні, а також при продажі сільськогосподарської сировини на внутрішньогосподарські й 

міжгосподарські переробні цехи або підприємства. 

В іншому випадку величина Ці показує частку прибутку від реалізації кінцевої продукції, що повинні 

одержати господарські одиниці, що виконують агротехнічні роботи в підприємствах (підрозділах) 

тваринництва. Такі нормативи доцільно затверджувати на рівні об’єднання (корпорації) з урахуванням 

особливостей регіонального АПВ, що дозволить урахувати економічні й природно-кліматичні особливості 

територій. Норматив показує частку одержуваного прибутку за умови строгого виконання агротехнічних норм і 

правил. Будь-яке відхилення від цих вимог може привести до зниження кінцевого результату. Принцип оплати 

за кінцевим результатом дотримується в тому випадку, якщо збиток від порушення режиму на якому-небудь 

етапі буде повністю або найбільшою мірою віднесений за рахунок винних. Для цього потрібно фіксувати 

якість, строки й інші технічні умови всіх видів робіт й оцінювати вплив кожного етапу на кінцевий результат. З 

урахуванням цієї оцінки необхідно проводити поточне коректування розподілу прибутку за підсумками 

господарської діяльності об’єднання за рік.  

Запланований результат буде забезпечений у тому випадку, коли всі роботи виконані по договорах 

відповідно до нормативів і вимог в потрібному обсязі, високої якості й в оптимальний термін. При цьому 

спеціалізоване підприємство (підрозділ) одержить частку прибутку, передбачену договором. Для зручності 

представимо формулу 2 у вигляді співмножників:  

 

Чпп=П*Чрозр   (4) 

 

де: П = ПП* Чзалпп - прибуток, одержуваний господарськими одиницями в результаті реалізації 

кінцевої продукції; 

Чрозр – розрахункова частка і-го підприємства (підрозділу) в сумі прибутку: 

 




і

іі

іі
розр

ФОНП

ФОНП
Ч

*

*

   (5) 

 

Індекси «ф» й «п», проставлені зверху в показників, позначають відповідно фактичні або планові 

значення цих показників. 

Плановий прибуток і-го підприємства (підрозділу) дорівнює:  
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Якщо фактичний прибуток збігається з вимогами, то прибуток буде розподілятися відповідно до 

планового коефіцієнта Чпрозр тобто: 
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У іншому випадку норматив Чфрозр коректується. Розглянемо три випадки. 

1. Якщо зниження відбулося з вини господарської одиниці, то основна маса збитку повинна бути 

покладена на неї. Позначимо частку цього збитку Чзб. При цьому неминуче зниження прибутку й в інших 

учасників. Якщо в силу порушення технологічного процесу в і*-му підприємстві (підрозділі) отримане 

зниження сумарного прибутку на величину ΔПі, і фактичний прибуток дорівнює Пф=Пп – ΔПі, то нормально 

функціонуючі підприємства (підрозділи), одержать майже плановий прибуток: 
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 де: 
 

і

збізб ЧЧ 1

, тобто прибуток дещо зменшений за рахунок часткового перерозподілу збитку на 

всіх учасників. 

Підприємство (підрозділ), винне у отриманні збитку, отримує суттєво зменшений прибуток: 
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2. Якщо за рахунок додаткових робіт у даній господарській одиниці забезпечується приріст прибутку, 

то його більша частина надається тому, хто цей приріст забезпечив. Розрахунок слід здійснювати по формулах 

8 й 9, тільки приріст прибутку слід враховувати зі знаком «плюс». 

Аналогічна картина спостерігається у випадку, коли додаткові витрати необхідно здійснити для 

зменшення можливого збитку (наприклад, пересівання культур, полив на богарі в особливо посушливі роки, 

вилучення поголів’я зі стада й т.д.). Тоді замість приросту прибутку використовується величина відверненого 

збитку. 

Все вищесказане відноситься до такого варіанта, коли кінцевий результат описується не прибутком, а 

іншою величиною, наприклад, приростом продукції. Стосовно до аграрного виробництва внесок підприємства 

(підрозділу) в кінцевий результат можна визначати в основному як ступінь впливу агротехнічних робіт на 

врожайність (продуктивність), що поряд з витратами на виконання робіт й іншими відомими даними (посівні 

площі, якість землі й т.д.) може виявитися достатнім для оцінок за викладеним принципом. Визначення ступеня 

впливу виконуваної роботи на ріст продуктивності й урожайності - завдання не стільки теоретичне, скільки 

практичне. Урожайність і продуктивність при інших заданих умовах (ґрунтово-географічні, погодні) залежать 

від кількості використовуваних матеріально-технічних ресурсів (добрива, хімічні засоби захисту рослин, корми, 

рівень генетики в стаді й т.д.), якості виконуваних агротехнічних робіт й їх строків. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ ТОВАРНИХ РИНКІВ В 

УКРАЇНІ  

 

О.В. Нікішина, д.е.н., с.н.с.  

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

(Одеса, Україна) 

 

В умовах становлення засад циркулярної економіки особливої актуальності та значимості набуває 

питання розбудови «зелених» (екологічно орієнтованих) логістичних ланцюгів товарних ринків (далі – ЛЛТР), 

у яких діяльність суб’єктів логістичних ланок здійснюється з урахуванням мінімального негативного впливу на 

навколишнє середовище. Впровадження принципів «зеленої» логістики орієнтовано на перетворення 

матеріалопровідного ланцюга в інтегровану екологістичну систему, в межах якої здійснюються екологічно 

безпечні потокові процеси. Слід зазначити, що екодеструктивний вплив на навколишнє природне середовище 

несумісний з множиною принципів формування ефективних логістичних ланцюгів товарних ринків, зокрема 

відтворювальних, тому екологічна орієнтація ринкової логістики, як наукового напрямку і практичного 

інструменту, сприятиме розширенню її меж дослідження. 

Теоретико-методологічні засади формування та розвитку «зеленої» логістики знайшли відображення в 

працях Т.А. Гармаш, Л.М. Гурч, І.І. Коблянської, Є.В. Мішеніна, П. Мерфі, Н.М. Машак, Ж.П. Родріге, І. Г. 

Смирнова та інших учених. Водночас методологічні питання «зеленої» логістики у ринковому вимірі в 

контексті розбудови ефективних ЛЛТР в умовах України залишаються недостатньо розробленими, визначаючи 

необхідність нових розробок у даному напрямку. 

Метою дослідження є обґрунтування методологічних принципів формування «зеленої» логістики 

товарних ринків та визначення їх змістовних характеристик з урахуванням українських реалій. 

Сукупність різноманітних трактувань «зеленої» логістики можна розділити на дві групи. Перша 

визначає «зелену» логістику як транспортну систему розподілу, що функціонує за екологічними принципами та 

включає завдання управління відходами, транспортними потоками та пакуванням [1]. Друга група базується на 

системному підході. На наш погляд, формування «зелених» ЛЛТР доцільно розглядати в контексті цілісної 

системи. Тому ми підтримуємо підхід українського вченого Смирнова І.Г., який розглядає «зелену» логістику з 

позиції забезпечення екологічної безпеки окремої системи як для всього суспільства, так і для окремого 

споживача [2]. Відтак, розбудова та розвиток «зелених» ЛЛТР покликані забезпечити екологічну безпеку 

держави, що обумовлює необхідність оптимізації управління наскрізним матеріальним потоком з дотриманням 

принципів «зеленої» економіки.  

«Зелена» логістика базується на міжнародних принципах сталого розвитку, проголошених на ІІ 

Всесвітній конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 р.: кругообігу та заміни. Принцип кругообігу передбачає, що 

речовини, взяті з природного середовища, мають бути використані повторно, або перероблені в інші матеріали 

чи енергію, або відправлені у відходи з мінімальною додатковою витратою ресурсів і без шкоди для 

навколишнього середовища. Відповідно до принципу заміни менш ефективні технології, товари, методи 

замінюються ефективнішими з моменту появи останніх [3, с.87]. 

За результатом проведених досліджень, до складу головних методологічних принципів формування 

«зеленої» логістики товарних ринків нами віднесено такі: (1) мінімізація втрат ресурсів; (2) замкненість циклів; 

(3) ринкова інклюзія. Розглянемо їх змістовні характеристики більш детально. 

Принцип мінімізації втрат матеріальних ресурсів у процесі їх руху за ланками ЛЛТР корелює з другим 

завданням 12-ї Цілі сталого розвитку «Відповідальне споживання й виробництво», яке передбачає зменшення 

втрат продовольства у виробничо-збутових ланцюгах. Для моніторингу стану виконання даного завдання 

Національною доповіддю передбачено розрахунок двох індикаторів [4, с.92-93]: (1) частка післязбиральних 

втрат у загальному виробництві зернових культур (цільовий індикатор 2020 р. – 1,8 %); (2) частка 

післязбиральних втрат овочів та баштанних культур (цільовий індикатор 2020 р. – 10 %). 

За статистичними даними, у 2017 р. частка післязбиральних втрат зернових культур у загальному їх 

виробництві в Україні склала 1,8 %, збільшившись порівняно з 2005 р. на 0,8 % (таблиця 1). Порівняно з 2016 р. 

індикатор зменшився на 0,2 % і досягнув у звітному році цільового значення показника 2020 року. 

Національною доповіддю передбачено скорочення рівня післязбиральних втрат зерна до 1 % в 2025 р. та 0,5 % 

в 2030 р. Якщо позитивна тенденція 2015-2017 рр. збережеться, то можна прогнозувати успішне досягнення 

цільового показника у 2025 та 2030 роках на рівні 1,0 і 0,5 %. 

У 2017 р. частка післязбиральних втрат овочів та баштанних культур у загальному їх виробництві в 

Україні склала 10,8 %, збільшившись порівняно з 2005 р. на 5,6 % (див. табл. 1). Порівняно з 2016 р. індикатор 

зменшився на 1,2 %, однак не досягнув у звітному році цільового значення показника 2020 р.  

Порівняльний аналіз динаміки змін частки післязбиральних втрат у загальному виробництві двох 

аграрних культур вказує, по-перше, на вищий рівень втрат овочів і баштанних культур порівняно з втратами 

зерна, по-друге, на позитивну тенденцію їх зменшення в Україні за період 2016-2017 рр. Якщо у 2011-2015 рр. 

темп росту обсягів втрат овочів і баштанних культур перевищував темп росту обсягів їх виробництва, то у 

2016-2017 рр. спостерігається зворотна тенденція (рис. 2). Незадовільний стан та недостатність матеріально-
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технічної бази є однією з головних причин втрат продукції у виробничо-збутових ланцюгах. Так, через нестачу 

у господарствах зернозбиральної техніки період збирання зернових удвічі перевищує нормативний. Практично 

відсутнє механізоване збирання картоплі, що знижує її товарність. Особисті селянські господарства, які у 2017 

р. виростили 98,1 % картоплі, 85,5 % овочевих культур і 83,7 % плодово-ягідних культур [6], через відсутність 

належних умов зберігання втрачають значну частину продукції та доданої вартості. 

 

Таблиця 1 - Частка післязбиральних втрат у загальному виробництві аграрних культур в Україні, %
*
 

Показники 
Роки ЦЗ

** 

2020 р. 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Частка післязбиральних втрат 

у загальному виробництві 

зернових культур, % 

1,0 2,0 2,8 3,2 2,4 2,5 2,3 2,0 1,8 1,8 

2. Частка післязбиральних втрат 

у загальному виробництві 

овочів та баштанних культур, % 

5,2 9,4 9,4 10,0 11,5 11,8 12,3 12,0 10,8 10,0 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [5, 6]. 
**ЦЗ – цільові значення. 

 

 
Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [5, 6]. 

 

Рисунок 1 - Співвідношення темпів росту обсягів виробництва та втрат  

овочів і баштанних культур в Україні
* 

 

Емпіричні дослідження [7] свідчать, що у логістичному ланцюгу плодово-овочевої продукції, 

виробленої індивідуальними господарствами, відсутня ланка складування, доробки, пакування та формування 

товарних потоків продукції. На практиці це призводить до логістичного «розриву» товаропотоків ринку між 

ланками виробництва й розподілу, зростання логістичних втрат малих виробників плодово-овочевої продукції 

внаслідок нерівноправних відносин з посередниками та суб’єктами інших ланок, зокрема переробними 

підприємствами й торговими мережами, зростання імпортних товаропотоків. 

Нівелюванню даного логістичного «розриву» сприятиме розбудова у регіонах України мережі фрукто- 

та овочесховищ, створення логістичних центрів з доробки та розподілу товарних потоків плодово-овочевої 

продукції, налагодження прямих зв’язків із вітчизняними переробними підприємствами та торговими 

об’єктами. Перелічені заходи передбачають розбудову ланки складування й доробки продукції, яка має 

принципове значення для формування ефективного логістичного ланцюга ринку плодово-овочевої продукції. 

Принцип замкненості циклу орієнтований на формування замкнених ЛЛТР для забезпечення вторинної 

переробки матеріалів і максимальне повторне використання (рециклінг). Даний принцип відображає цільові 

орієнтири реверсивної (оберненої) логістики, яка стосується управління оберненими ланцюгами постачань 

(Back Supply Chain Management – BSCM). Іноземні учені реверсивну логістику визначають як процес 

планування, впровадження та контролю матеріальних потоків, що повертаються із ланок споживання й обігу в 

ланки продукування, в результаті зворотного розподілу готової продукції, шкідливих, пошкоджених, 

прострочених і використаних товарів і тари, та інформаційних потоків з метою відновлення їх вартості [8, с. 74-

75]. Об’єктом управління реверсивної логістики є обернений логістичний потік. Її основу формують такі 

процеси: повернення; вилучення та відкликання; модернізація; ремонт і обслуговування; рецинклінг; 

утилізація. 
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Реверсивна логістика постає складовою традиційної логістики. Єдність і взаємопроникнення 

традиційної й реверсивної логістики знаходить втілення в нових категоріях, зокрема, «замкнений» і 

«циркулюючий» ланцюг постачання. З іншого боку, реверсивна логістика є компонентою «зеленої» логістики в 

частині переробки використаних товарів і пакування, утилізації відходів. Принцип замкненості циклу корелює з 

принципами сталого розвитку (колообігу). 

Управління потоками відходів у ЛЛТР є важливою складовою «зеленої» логістики. Директивою 

Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС Про відходи запропоновано таке визначення управління 

відходами: збирання, перевезення, оброблення (включаючи відновлення та видалення), нагляд за такими 

операціями і подальший контроль, догляд за об’єктами видалення відходів після їх закриття, а також діяльність 

брокерів та дилерів. Ієрархія управління відходами включає 5 етапів [9]: 1) запобігання утворенню відходів; 2) 

їх повторне використання; 3) рециклінг (переробка в продукцію, матеріали, речовини); 4) інші види утилізації, 

у т.ч. операції з відновлення енергії; 5) видалення відходів. 

З позиції функціонального підходу рух потоків відходів у ринковому логістичному ланцюгу можна 

розглядати в розрізі чотирьох стадій [3, с. 89]: (1) постачання; (2) сортування, сертифікація та ідентифікація; (3) 

просування на ринок і реалізація; (4) утилізація. 

Дванадцятим завданням 12-ї Цілі сталого розвитку «Відповідальне споживання й виробництво» 

передбачено зменшення обсягу утворення відходів і збільшення величини їх переробки та повторного 

використання на основі інноваційних технологій і виробництв. Для моніторингу стану виконання даного 

завдання Національною доповіддю передбачено розрахунок індикатору частки спалених та утилізованих 

відходів у загальному обсязі утворених відходів. Його цільове значення складає 35 % в 2020 р., 45% в 2025 р., 

55 % в 2030 р. [4, с.92-93]. На наш погляд, розрахунок динаміки даного індикатора та його складових дозволить 

встановити загальний стан сфери поводження з відходами, яка визначає тенденції розвитку ланки утилізації 

відходів у ринковій логістиці. 

Для України актуальною проблемою залишається утилізація та видалення відходів. У 2017 р. було 

утилізовано 100,06 млн. тонн відходів І-ІV класів, що склало всього 68,7 % від показника 2010 р. Частка 

утилізованих відходів у загальному обсязі утворених відходів в Україні скоротилася з 34,2 % в 2010 р. до 27,3 

% в 2017 р., що є негативною тенденцією (таблиця 2).  

 

Таблиця 2 - Динаміка обсягів утворених, утилізованих та накопичених відходів в Україні, млн. т
*
 

Показники 

Роки 2017р. 

у % 

до 

2010р. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Обсяги утворених 

відходів І-ІV класів 425,9 447,6 450,7 448,1 355,0 312,3 295,9 366,1 
85,9 

у т.ч. ППВ 7,61 8,07 9,71 10,8 7,02 6,79 6,95 6,18 81,2 

2. Утилізовано відходів 

І-ІV класів 
145,7 153,69 143,45 147,18 109,28 92,46 84,63 100,06 68,7 

у % до обсягів 

утворених відходів 
34,2 34,3 31,8 32,8 30,8 29,6 28,6 27,3 Х 

3. Спалено відходів 1,06 1,05 1,22 0,92 0,94 1,13 1,11 1,06 100 

4. Видалено у 

спеціально відведені 

місця чи об’єкти 

336,9 277,11 289,63 288,12 203,70 152,30 157,38 169,8 50,4 

у % до обсягів 

утворених відходів 
79,1 61,9 64,3 64,3 57,4 48,8 53,2 46,4 Х 

5. Частка спалених та 

утилізованих відходів у 

загальному обсязі 

утворених відходів 

34,5 34,6 32,1 33,0 31,0 30,0 29,0 27,6
 

Х 

6. Накопичено 

протягом експлуатації 

у місцях видалення 

відходів:  

6.1. У розрахунку на 1 

км
2
 території країни, 

тис. тонн 21,98 23,89 24,71 25,12 21,17 21,69 21,50 21,63 98,4 

6.2. У розрахунку на 1 

особу, тонни 
289,2 315,5 327,0 333,4 283,8 291,9 289,3 292,9 101,3 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України[6, 10]. 
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У 2017 р. сумарна частка утилізованих і спалених відходів в обсязі утворених відходів досягла 27,6 %, 

що на 7,4 % нижче цільового значення показника 2020 р. У звітному році обсяг відходів, видалених у 

спеціально відведені місця чи об’єкти, склав 169,8 млн. т або 50,4 % від показника 2010 р. Як наслідок, частка 

таких відходів у загальному обсязі утворених відходів в Україні скоротилася з 79,1 % в 2010 р. до 46,4 %, що є 

вкрай негативною тенденцією в організації процесу поводження з відходами на інноваційній основі. 

У секторальному вимірі в структурі утворених відходів домінують відходи добувної промисловості й 

розроблення кар’єрів (85,7 % в 2017 р.), які мають незначний зростаючий тренд (на 3,5 % за вісім років). Частка 

сільського господарства є незначною й складає 1,7 % в 2017 р. (таблиця 3). Приблизно ж стільки припадає на 

сектори постачання електроенергії й газу, домогосподарств. За 2010-2017 рр. значних змін у структурі 

утворених відходів не відбулося. 

 

Таблиця 3 - Структура утворених відходів в Україні за видами економічної діяльності, %
*
 

Види економічної 

діяльності 

Роки Відхилення 

(+,-) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.Сільське, лісове та рибне 

господарство 
2,0 2,7 2,2 2,3 2,4 2,8 2,9 1,7 -0,3 

2.Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
82,2 80,6 81,7 83,8 83,7 82,6 80,3 85,7 +3,5 

3. Переробна промисловість 11,3 11,0 10,9 9,1 9,8 9,9 11,5 8,8 -2,5 

4.Постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

2,0 2,2 2,2 2,1 1,7 2,1 2,5 1,7 -0,4 

5.Будівництво 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 +0,1 

6.Інші види економічної 

діяльності 
0,9 2,1 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 -0,5 

7.Обсяг зібраних, 

отриманих відходів від 

домогосподарств 

1,5 1,1 1,7 1,9 1,8 1,9 2,1 1,6 +0,1 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [6, 10]. 

У 2017 р. на 1 м
2
 території країни було накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів 

21,63 тис. тонн відходів, що на 1,6 % менше показника 2010 року. За досліджуваний період за винятком 2014 і 

2016 років характерним є незначне щорічне зростання показника. У розрахунку на 1 особу в 2017 р. накопичено 

у місцях видалення відходів 292,9 т / особу, що на 1,3 % вище показника 2010 р. (див. табл. 3). 

В Україні тільки 78 % населення забезпечено послугами з вивезення побутових відходів, не вистачає 

заводів для їх переробки. Проблема побутових відходів залишається однією з найбільш гострих екологічних 

проблем. Нерозвиненість інфраструктури повторного використання сировини є однією із головних причин 

загострення екологічних проблем у сфері поводження з відходами. Національною стратегію управління 

відходами в Україні до 2030 року № 820-р від 08.11.2017 р передбачено збільшення обсягів відходів, що 

спрямовуються на переробку, з 3,04 % в 2016 р. до 50 % в 2030 р., створення нових потужностей з переробки 

вторинної сировини з 65 до 800 одиниць. Також задекларовано зменшення загального обсягу відходів, що 

підлягають захороненню, з 50 % в 2016 р. до 35 % в 2030 р., зниження рівня захоронення побутових відходів з 

95 % до 30 % [11].  

Формування «зелених» ЛЛТР передбачає мінімізацію екологічних ризиків у процесі товароруху, 

становлення екологічно безпечних ланок ринкового ланцюга (рис. 2). Так, у ході вибору постачальника 

сировини й матеріалів доцільно використовувати критерій максимального скорочення відходів виробництва. 

Розбудова «зелених» ринкових ланцюгів повинна передбачати максимальне використання тари, упакування й 

відходів як вторинної сировини, організацію екологічно безпечного складування матеріальних ресурсів та їх 

транспортування за оптимальними маршрутами, зменшення товарно-матеріальних запасів. Також важливу роль 

у формуванні замкнених логістичних ланцюгів займає впровадження інноваційних технологій, використання у 

виробництві екологічно безпечних пакувальних матеріалів, особливо у випадках, коли переробка відходів 

неможлива або утруднена. 

Окрім економічного ефекту, розбудова замкнених логістичних ланцюгів товарних ринків реалізує 

екологічну мету – зменшення негативного впливу на довкілля. Загалом ефективний ринковий 

матеріалопровідний ланцюг повинний бути як екологічним і ресурсозаощадливим, так і доступним для усіх 

ринкових суб’єктів, зокрема для малих і середніх товаровиробників, тобто інклюзивним. 

Принцип ринкової інклюзії передбачає забезпечення вільного доступу малих і середніх виробників до 

ЛЛТР, зокрема, до ланки розподілу й реалізації продукції. Нині не існує єдиного визначення категорії 

«інклюзія» і єдиного погляду на цей процес. Інклюзія (англ. inclusion – включення, залученість) – це збільшення 

ступеню участі усіх громадян соціуму у процесі економічного зростання і справедливий розподіл його 
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результатів. Аналізуючи визначення міжнародних організацій, можна виділити два підходи до ідентифікації 

природи інклюзивного розвитку: перший акцентує увагу на продуктивній зайнятості, залученості трудових 

ресурсів до ефективної економічної діяльності, другий – на справедливий розподіл доходів. Ключовими 

параметрами інклюзивного зростання є ширші цілі (не тільки збільшення ВВП), розвиток людського капіталу, 

скорочення нерівності і бідності, захист навколишнього середовища. Практика розвинених країн підтверджує 

важливе значення якості управління, економічної безпеки та конкуренції для інклюзивного розвитку [12]. 

Відтак, маємо зв'язок із ринковими категоріями. 

 
ТМЦ – товарно-матеріальні цінності. 

 

Рисунок 2 - Головні напрями формування «зелених» логістичних ланцюгів товарних ринків  

Складено автором з використанням джерел [1, 3]; 

 

Ринкову інклюзію можна трактувати як збільшення ступеню участі суб’єктів господарювання, зокрема 

малих і середніх, у логістичному процесі, формування рівноправних взаємодій між ними, об’єктивний 

перерозподіл доходів між ланками ринкового ланцюга для розширеного відтворення товароруху. Ступінь 

ринкової інклюзії у різних ланках ЛЛТР є неоднаковою і залежить від типу ринку, його структури, методів 

державного впливу тощо. На практиці відбувається порушення інклюзивного принципу розвитку ринків, що 

знаходить свій прояв у наявності бар’єрів доступу на ринок, зловживанні ринковою владою, перерозподілі 

доходів на користь великих корпоративних структур, відторгненні малих суб’єктів від логістичної 

інфраструктури тощо [13].  

Так, для аграрних ринків України характерним є процес витіснення індивідуальних господарств у 

сегменти виробництва малорентабельних, але трудомістких і соціально значимих видів продукції. У 2017 р. 

господарства населення виробили 98,1 % картоплі, 85,5 % овочевих культур, 83,7 % плодово-ягідних культур і 

73,1 % молока в країні, тоді як корпоративний сектор – 63,3 % зернових і 67,3 % олійних культур, 88,2 % 

цукрових буряків і 61,5 % м’яса [6]. Слід відзначити, що найнижчий ступінь інклюзії притаманний 

інфраструктурному сектору ринку, зокрема ланці розподілу й реалізації товару. Водночас розвиток 

інфраструктури є головним фактором інклюзивного зростання. За розрахунками, 1 млрд. дол., вкладений в 

інфраструктуру, безпосередньо створює 15 тис. робочих місць і приблизно 30 тис. додаткових робочих місць у 

суміжних галузях [12]. 

Інклюзивні трансформації у ЛЛТР спроможні активізувати інклюзивні інститути та інституції. Саме 

зміна інституційної основи стратегічних товарних ринків, перехід від екстрактивних інститутів, орієнтованих 

на реалізацію інтересів великих корпорацій, до інклюзивних, які забезпечують доступ усім ринковим суб’єктам 

до інфраструктури та інновацій, є необхідною умовою становлення інклюзивної ринкової економіки. При 

цьому ключовими механізмами такого переходу є кооперативний рух і впровадження системи ESOP (модель 

співволодіння підприємством його працівниками) [12]. 

Проведені дослідження [14] довели вагому роль аграрних обслуговуючих кооперативів в розвитку 

регіонів та ринків завдяки їх функціям, що мають інклюзивну спрямованість: (1) соціальній – підвищення 

зайнятості, добробуту та якості життя сільського населення; (2) підтримки малих форм господарювання; (3) 
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селозберігаючій; (4) об’єднуючій. Відтак, обслуговуючі кооперативи можна розглядати як інклюзивні 

інституції, що забезпечують доступ малим суб’єктам до ринкових логістичних ланцюгів, інвестицій, інновацій, 

сприяючи сталому відтворювальному розвитку індивідуального сектору товарних ринків. 

Поєднання інклюзивного й екологічного принципів «зеленої» економіки відображає синтез і 

гармонізацію економічних, соціальних та екологічних цільових орієнтирів в єдиній ринковій логістичній 

системі. 

Висновки. У ході дослідження обґрунтовано склад і сутність групи методологічних принципів 

формування «зеленої» ринкової логістики, яка включила три компоненти: (1) мінімізація втрат ресурсів; (2) 

замкненість циклів; (3) ринкова інклюзія. Перший принцип передбачає мінімізацію втрат матеріальних ресурсів 

у процесі їх руху за ланками ЛЛТР, у т.ч. скорочення втрат продовольства у ланцюгах. Проведений аналіз 

засвідчив високий рівень частки післязбиральних втрат овочів і баштанних культур у загальному виробництві 

(10,8 %), що є наслідком, зокрема, відсутності ланки зберігання й доробки продукції у логістичному ланцюгу. 

Принцип замкненості циклу орієнтований на формування замкнених ЛЛТР для забезпечення вторинної 

переробки матеріалів і їх повторного використання. В Україні індикатор частки спалених та утилізованих 

відходів у загальному обсязі утворених відходів склав 27,6 %, що на 7,4 % нижче цільового індикатора 2020 р. 

Принцип ринкової інклюзії передбачає забезпечення вільного доступу малих і середніх товаровиробників до 

ЛЛТР, зокрема, до ланки розподілу й реалізації продукції. Інструментом впровадження даного принципу є 

створення інклюзивних інституцій, зокрема, аграрних кооперативів.  

Загалом впровадження системи методологічних принципів «зеленої» логістики орієнтовано на 

перетворення ринкового логістичного ланцюга в інтегровану екологістичну систему, в межах якої 

здійснюються екологічно безпечні потокові процеси. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є 

розширення групи методологічних принципів «зеленої» логістики товарних ринків на основі емпіричних 

досліджень тенденцій і закономірностей сталого розвитку стратегічних ринків України з урахуванням 

трансформаційного впливу світових трендів логістичного розвитку ринків. 
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