
© ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2018

Журнал засновано у січні 2002 року.
Виходить 2 рази на місяць.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 19 жовтень 2019 р.
ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Головний редактор:
Клименко Л. П.,

ректор Чорноморського національного
університету імені Петра Могили, д.т.н.,

професор, Заслужений діяч науки і
техніки України, Президент Асоціації

університетів України
Заступники головного редактора:

Федоренко В. Г.,
д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки

України, академік УАН
Ємельянов В. М.,

д.держ.упр., професор, директор Інституту держав(
ного управління Чорноморського національного

університету імені Петра Могили
Бистряков І. К.,

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого роз(

витку НАН України»
Відповідальний секретар:

Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку
і аудиту Чорноморського національного  університету імені Пет(
ра Могили
Антонов А. В., д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи,
управління і педагогіки Чорноморського національного універ(
ситету імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з наукової
роботи Академії муніципального управління
Беглиця В. П., д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи
Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Великий Ю. В., д.е.н., професор Чорноморського національного
університету імені Петра Могили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорномор(
ського національного  університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії му(
ніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії
муніципального управління
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, завідую(
чий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцке(
вича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан факуль(
тету політичних наук та журналістики Університету імені Адама
Міцкевича (м. Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступник де(
кану факультету політичних наук та журналістики Університету
імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Євтушенко О. Н., д.політ.н., професор, завідувач кафедри місце(
вого самоврядування, регіонального розвитку та політичної ана(
літики Чорноморського національного  університету імені Пет(
ра Могили
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії
митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламен(
таризму та політичного менеджменту Національної академії дер(
жавного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри
соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського на(
ціонального університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорномор(
ського національного університету імені Петра Могили
Кураташвілі А. А., д.е.н, професор факультету Бізнестехно(
логій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія), Ака(
демік і Віце(Президент Міжнародної Академії соціально(еко(
номічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджмен(
ту, Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью(
Йоркської Академіїї наук
Міщенко К. С., к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного
управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри держав(
ної служби Чорноморського національного університету імені
Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Полтавсько(
го університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпров(
ського державного аграрного університету
Сорока С. В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого самовря(
дування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорно(
морського національного  університету імені Петра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат України
Стоян О. Ю., д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент
кафедри менеджменту Чорноморського національного
університету імені Петра Могили

Свідоцтво КВ № 23727(13567ПР від 17.12.2018 року
ISSN 2306(6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Телефон: (044) 223(26(28, 537(14(33
 Тел./факс: (044) 458(10(73

E(mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський національний університет

імені Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Передрукування дозволяється лише за згодою
редакції.

Відповідальність за добір і викладення фактів несуть
автори. Редакція не завжди поділяє позицію авторів

публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе

відповідальність рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 14,5.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №1710/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537(14(34

 Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
національного університету

імені Петра Могили 17.10.19 р.
Підписано до друку 17.10.19 р.

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

— Index Copernicus (IC);
— SIS;
— Google Scholar.

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(наказ Міністерства освіти і науки України

№ 1528 від 29.12.2014 )



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 19 жовтень 2019 р.

Економічна наука
Дергалюк Б. В.
Науково(методичний підхід до оцінювання державного регулювання
структурних зрушень ............................................................................................................................................................................. 5
Токарчук Д. М., Пришляк Н. В.
Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів
аграрних підприємств ............................................................................................................................................................................. 9
Джинджоян В. В.
Дослідження соціальних процесів в умовах складного методологічного
плюралізму .............................................................................................................................................................................................. 18
Денисенко М. П., Геньбач Д. Д.
Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму
в Україні ................................................................................................................................................................................................... 23
Салоид С. В., Лабзина А. А.
Управление экономической безопасностью промышленных предприятий
в Украине .................................................................................................................................................................................................. 29
Головко Р. А.
Кооперація виробничо(господарської діяльності фермерських
господарств ............................................................................................................................................................................................. 34
Булкін С. С.
Напрями забезпечення беззбиткової діяльності сільськогосподарських
підприємств ............................................................................................................................................................................................. 39

Державне управління
Валюх А. М., Курілов Є. А.
Проблеми аналітичних центрів України та шляхи їх вирішення ............................................................................................ 45
Усаченко О. О.
Особливості взаємовідносин між учасниками виконання державного
оборонного замовлення ...................................................................................................................................................................... 52
Качан Я. В.
Сучасний стан проходження публічної служби в Україні ........................................................................................................ 56
Марухленко О. В.
Світовий досвід використання інструментів державної інвестиційної політики .............................................................. 62
Дакал А. В.
Джерелознавчий аналіз проблематики захисту прав дитини в українському державотворчому
дискурсі .................................................................................................................................................................................................... 68
Клименко Н. Г.
Критерії для встановлення належності діяльності недержавних інституцій до такої,
що підлягає державному регулюванню у контексті забезпечення національної безпеки .............................................. 76
Павлій Н. І.
Фінансовий механізм раціоналізації природоохоронної діяльності
на державному рівні .............................................................................................................................................................................. 82
Шевчук Р. Б.
Проблеми формування та становлення економічного механізму
державного регулювання .................................................................................................................................................................... 85

ПЕРЕДПЛАТА

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬEЯКОГО МІСЯЦЯ!

— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458@10@73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА



9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 662.767.2

Д. М. Токарчук,
к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
ORCID ID: 0000E0001E6341E4452
Н. В. Пришляк,
к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
ORCID ID: 0000E0002E0544E1441

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ*

DOI: 10.32702/2306�6814.2019.19.9

THEORETICAL ASPECTS AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE EFFECTIVE
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL COMPANIES WASTE

D. Tokarchuk,
PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)
N. Prishlyak,
PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

____________________________
* Стаття включає результати досліджень відповідно до НДДКР "Розробка новітньої концепції використання відходів сільського

господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств" Вінницького національного аграрного університе�

ту (номер державної реєстрації 0119U100786 від 19.02.2019 р.).

 У статті досліджено теоретичні аспекти використання відходів та побічної продукції вироб�
ництва та переробки сільськогосподарської продукції як цінної вторинної та енергетичної си�
ровини. Розглянуто проблеми екологізації агропромислового виробництва та обгрунтовано
необхідність формування системи переробки відходів аграрних підприємств. Подано класифі�
кацію відходів аграрних підприємств, визначено, що вони поділяються на первинні та вторинні.
Проаналізовано трактування поняття "відходи" в українському законодавстві, а також у норма�
тивних актах ЄС та США. Проаналізовано структуру утворення відходів аграрними підприєм�
ствами у 2018 р. в Україні. Визначено основні можливі напрямки використання відходів аграр�
них підприємств. Охарактеризовано переваги вторинного використання відходів аграрних
підприємств. Проаналізовано сучасні державні стандарти у сфері поводження з відходами в
Україні. Охарактеризовано методи державного стимулювання використання відходів у енерге�
тичних цілях, зокрема податкові пільги та "зелений" тариф. Наведено перелік біоенергетично�
го обладнання, що звільняється від оподаткування у разі ввезення на митну територію України
(згідно з чинним законодавством). Проаналізовано коефіцієнти "зеленого" тарифу для елект�
роенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел, зокрема з відходів аграрних
підприємств. Проведено порівняння "зеленого" тарифу в Україні та країнах ЄС. Підтверджено
необхідність узгодження вітчизняного понятійного апарату щодо відходів з європейським, зок�
рема у визначенні терміну "управління відходами". Запропоновано напрями стимулювання ви�
користання відходів на виробництво біогазу та твердого біопалива: прописання в законодавстві
організаційного та економічного механізму державної підтримки зеленої біоенергетики, підви�
щення "зеленого" тарифу, можливість пільгового державного кредитування. У ході проведен�
ня дослідження були використані методи економічного аналізу, а саме абстрактно�логічний,
табличний, графічний, монографічний тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку суспіль�

ства існують декілька актуальних завдань: продоволь�

ча, енергетична та екологічна безпека. Їх забезпечення

вимагає максимально ефективного збалансування хар�

чових, сировинних та енергетичних потреб. Сільське гос�

подарство може стати гарантом забезпечення продо�

вольчої і енергетичної безпеки держави за рахунок мак�

симального використання свого біоенергетичного по�

тенціалу. Водночас аграрний сектор продукує значні

обсяги відходів, які загрожують екологічній безпеці

держави. Під час вирощування, переробки, зберігання,

підготовки до продажу продукції сільського господар�

ства утворюється значна кількість відходів. Проблема

ефективного поводження з відходами має глобальний

характер, тому повинна застосовуватись не лише до кон�

кретного підприємства чи виробничого циклу, але й у

масштабах всієї країни та світу.

Матеріалами дослідження слугували нормативно�

правові документи, що стосуються поводження з відхо�

дами та регламентують їх енергетичне використання,

праці вітчизняних та зарубіжних науковців за тематикою

дослідження, інформація Державного агентства з енер�

гоефективності та енергозбереження України, Держав�

ного комітету статистики України.

Методи економічного аналізу, що були використані

у ході проведення дослідження: абстрактно�логічний

метод, що передбачає теоретичні узагальнення, фор�

мування висновків; табличний і графічний — для відоб�

раження механізму використання відходів; монографіч�

Theoretical aspects of the use of waste and by�products of the production and processing of
agricultural products as valuable secondary and energy raw materials are investigated in the article.
The problems of ecologization of agro�industrial production and the necessity of forming a system
for processing waste from agricultural enterprises have been substantiated. Classification of
agricultural enterprises waste has been made. It has been determined that the waste is divided into
primary and secondary. The interpretation of the concept of "waste" in the Ukrainian legislation, as
well as in the regulations of the EU and the United States have been analyzed. The structure of waste
formation by agrarian enterprises in 2018 in Ukraine has been analyzed. The main possible directions
of waste utilization of agrarian enterprises have been determined. The advantages of recycling waste
from agrarian enterprises have been characterized. The modern state standards in the field of waste
management in Ukraine have been analyzed. The methods of state incentives for the use of waste for
energy purposes, including tax breaks and green tariffs have been described. The list of bioenergy
equipment exempt from taxation when imported into the customs territory of Ukraine (in accordance
with the current legislation) has been given. The coefficients of the "green" tariff for electricity
produced using alternative sources, in particular from the waste of agricultural enterprises have
been analyzed. A comparison of the "green" tariff in Ukraine and the EU has been made. The need to
harmonize the domestic waste legislation with the European one, in particular, in the definition of the
term "waste management" has been confirmed. The directions of stimulating the use of waste in the
production of biogas and solid biofuels have been defined. In particular, it has been proposed: to set
in legislation the organizational and economic mechanism of state support for green bioenergy, to
increase the "green" tariff, to set up preferential government loans. In the course of the study, the
methods of economic analysis, namely, abstract�logical, tabular, graphic, monographic, were used.

Ключові слова: ефективність, відходи, менеджмент, тверді відходи, переробка відходів, вторинна

переробка, альтернативна енергія, законодавство.

Key words: efficiency, waste, solid waste, management, waste treatment, recycling, alternative energy,
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ний — опрацювання робіт вчених щодо поводження з

відходами тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам ефективного використання та управ�

ління відходами в т.ч. в енергетичних цілях, присвятили

свої роботи такі дослідники: Гелетуха Г.Г. [1], Калет�

нік Г.М. [2], Кириленко І. Г, Кухарь В. І., Климчук О.В.

[3], Месель�Веселяк В.Я., Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

[4], Роїк М.В., Шпичак О.М. та ін. Проте глибшого ана�

лізу потребує дослідження теоретичних основ поняття

"відходи" та "менеджмент відходів", а також аналіз нор�

мативно�правових аспектів регулювання поводження з

відходами аграрних підприємств в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні теоре�

тичних аспектів ефективного менеджменту використан�

ня відходів сільського господарства та аналізі інститу�

ційних засад у сфері менеджменту відходів в Україні.

Це передбачає аналіз потенціалу відходів сільськогос�

подарського виробництва та дослідження системи інсти�

туційного регулювання менеджменту відходів аграрних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження процесів ефективного менеджменту

відходів як на рівні окремих підприємств, так і держави
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загалом потребують якісного понятійно�категоріально�

го апарату, узгодження базових понять в українській та

європейській редакції, що дозволить імплементувати пе�

редовий досвід поводження з

відходами в нашій країні. Тому

перш ніж перейти до розгляду ос�

новних проблем накопичення та ви�

користання сільськогосподарсь�

ких відходів та можливостей їх

трансформації у екологічно та

енергетично ефективний продукт,

доцільно надати характеристику

поняттю "відходи". Трактування

поняття "відходи" в нормативно�

правових документах України та

світі наведено у таблиці 1.

У рамках Угоди про асоціацію

між Україною та Європейським

Союзом, Уряд нашої країни взяв на

себе низку зобов'язань щодо при�

ведення законодавства у відпо�

відність до вимог європейського

права у галузі енергетики [12].

Згідно з Директивою Євро�

пейського Парламенту та Ради

2008/98/ЄС про відходи "менед�

жмент відходів" трактується як

збирання, перевезення, оброблен�

ня відходів (включаючи відновлен�

ня та видалення), нагляд за такими

операціями і подальший контроль,

нагляд за об'єктами видалення

відходів після їх закриття, а також

діяльність брокерів та дилерів [10].

Управління відходами відпові�

дно до Проекту Закону України

"Про управління відходами" [13]

схоже на європейське, але виклю�

чає діяльність брокерів та дилерів.

Робоча група з розробки проекту

аргументує це тим, що інститут ди�

лерів та брокерів може бути запро�

ваджений лише після створення дієвої інфраструктури

з управління відходами, коли суб'єкти господарювання

з управління відходами будуть укладати довгострокові

Нормативний 
документ/законодавчий орган Трактування поняття 

Закон України “Про відходи”  [5] Відходи – будь-які речовини, матеріали і 
предмети, що утворилися у процесі виробництва 
чи споживання, а також товари (продукція), що 
повністю або частково втратили свої споживчі 
властивості і не мають подальшого використання 
за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх 
власник позбувається, має намір або повинен 
позбутися шляхом утилізації чи видалення 

Закон України “Про альтернативні 
види палива” [6] 

Відходи – шлаки та відходи промисловості, 
сільського господарства, комунально-побутових 
та інших підприємств, які можуть бути джерелом 
або сировиною для видобутку чи виробництва 
альтернативних видів палива 

Постанова Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження 
Порядку ведення реєстру об’єктів 
утворення, оброблення та утилізації 
відходів” [7] 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і 
предмети, що утворюються у процесі людської 
діяльності і не мають подальшого використання 
за місцем утворення чи виявлення та яких їх 
власник повинен позбутися шляхом утилізації чи 
видалення 

Постанова Кабінету Міністрів 
України “Про впорядкування 
контролю за транскордонним 
перевезенням відходів і їх 
утилізацією/видаленням” [8] 

Відходи – будь-які речовини, матеріали чи 
предмети, від яких їх виробник або власник 
позбавляється, має намір або повинен позбутися 
шляхом утилізації/видалення 

Постанова Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Правил 
охорони внутрішніх морських вод і 
територіального моря від 
забруднення та засмічення” [9] 

Відходи – будь-які речовини, матеріали та 
предмети, що утворюються в процесі людської 
діяльності, не мають подальшого використання за 
місцем утворення чи виявлення та від яких 
власник позбувається, має намір або повинен 
позбутися шляхом утилізації чи видалення 

Рамкова директива про відходи 
2008/98/ЄС [10] 

Відходи – це будь-яка речовина або об’єкт, від 
якого власник відмовляється або має намір чи 
повинен відмовитися 

Агенція охорони навколишнього 
середовища США [11] 

Тверді відходи означають будь-яке сміття або 
відходи, шлам від очисних споруд, водоочисних 
споруд або засобів контролю забруднення повітря 
та інші викинуті матеріали, що виникають в 
результаті промислових, комерційних, 
гірничодобувних і сільськогосподарських робіт, а 
також в результаті діяльності суспільства 

Таблиця 1. Трактування поняття "відходи" в нормативно�
правових документах України та світу

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованих нормативно�правових
документів.

Таблиця 2. Сучасні державні стандарти у сфері поводження з відходами

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованих нормативно�правових документів.

№ Назва Введено/ Діє з 
ДСТУ – 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами.  

Терміни та визначення понять 
Впершe/  
2006-07-01 

ДСТУ – 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з 
відходами. Загальні вимоги 

Впершe/ 
2006-07-01 

ДСТУ – 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення 
операцій 

Впершe/ 
2007-07-01 

ДСТУ – 4462.3.02:2006 
Охорона природи поводження з відходами. Пакування, маркування і 
захоронення відходів Правила перевезення відходів. Загальні 
технічні та організаційні вимоги 

Впершe/ 
2007-07-01 

ДСТУ – 3911-99  
(ГОСТ 17.9.0.1-99) 

Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і 
подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги 

Впершe/ 
2001-01-01 

ДСТУ – 3910-99  
(ГОСТ 17.9.0.1-99) 

Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. 
Порядок найменування відходів за генетичним принципом і 
віднесення їх до класифікаційних категорій 

Впершe/ 
2001-01-01 

ДСТУ – 2195-99 
(ГОСТ 17.9.0.2-99) 

Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт 
відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін. 
Міждержавний стандарт 

На заміну ДСТУ – 2195-93 
(ГОСТ 17.0.0.05-93) /2001-
01-01 

ДСТУ – 3052-95 Ресурсозбереження. Порядок встановлення показників 
ресурсозбереження у документації на продукцію 

Впершe/1997-01-01 
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(ф'ючерсні) угоди на послуги з

оброблення відходів. За відсут�

ності діючих інститутів дилерів і

брокерів, їх функції візьмуть на

себе суб'єкти господарювання,

які на сьогодні зайняті перероб�

кою відходів. На державному

рівні визнають, що до цього пи�

тання необхідно буде повернути�

ся в майбутньому та прописати

відповідні норми в законодавстві

за умови створення в Україні які�

сної інфраструктури управління

відходами.

Сучасні державні стандарти,

що ідентифікують терміни, визна�

чення та поняття, регулюють про�

цедуру найменування, а також

визнають передачу даних про

відходи в Україні наведені в таб�

лиці 2.

Україна має високорозви�

нені галузі сільського господарства, зокре�

ма рослинництво, яка щорічно генерує ве�

ликий обсяг різних відходів та залишків. До

прикладу, дослідження американських

фахівців у сфері сільського господарства

показали, що від усієї маси кукурудзи, ви�

рощеної на зерно, приблизно 50% припа�

дає на польові відходи, близько 30% — на

відходи обробки і менше 20% — на саме

зерно [14]. Під час вирощування рису утво�

рюється велика кількість соломи, а обмо�

лот рису дає 20% лушпиння, що містить

18% двоокису кремнію, який важко утилі�

зувати шляхом спалювання і тому вона не

знаходить ніякого застосування. За своїм

походженням відходи поділяються на пер�

винні, тобто ті, що утворюються безпосе�

редньо під час збору урожаю, і вторинні —

ті, що генеруються під час обробки врожаю

на сільськогосподарських підприємствах. Класифіка�

цію первинних та вторинних відходів наведено на ри�

сунку 1.

На сьогодні відходи сільського господарства розг�

лядають як цінний вторинний та енергетичний ресурс.

Частина відходів і залишків використовується на потре�

би самого сільського господарства (у якості органічно�

го добрива, як підстилка і корм тваринам), частина —

іншими галузями економіки (еко�будівництво, декора�

тивно�прикладне мистецтво), а інша біомаса залишаєть�

ся незадіяною і часто неефективно утилізується (спа�

люється на полях, вивозиться на звалища) [1]. Натомість

значну частину невикористаної біомаси доцільно підда�

ти подальшій переробці або залучити на виробництво

енергії.

Технології переробки відходів сільського господар�

ства, які доцільно використовувати аграрними під�

приємствами, відображено на рисунку 2. Водночас важ�

ливим є питання, яку частку відходів сільського госпо�

дарства доцільно переробляти на енергетичні цілі без

негативного ефекту на родючість грунтів.

Стебла, 
кошики 

соняшників
14%

Гичка 
цукрових 
буряків

8%

Солома 
зернових

31%

Солома та 
стрижні 
кукурудзи

19%

Некондиційний 
 урожай

3%

Вторинні 
відходи

25%

Рис. 3. Структура утворення відходів
сільськогосподарськими підприємствами

в Україні, 2018 р.

Джерело: сформовано авторами за даними Міжнародного

енергетичного агентства [11].

Рис. 1. Класифікація відходів аграрних підприємств

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури [14—16].

Відходи (побічні продукти) аграрних підприємств 

Первинні Вторинні  

солома зернових та інших культур 

відходи виробництва кукурудзи 
на зерно та соняшнику (стебла, 
обмолочені качани кошики і т.д.) 

лузга соняшника 

лушпиння рису 

лушпиння гречки 

жом цукрових буряків відходи виробництва бобових 
культур

гичка цукрових буряків, бадилля 

Рис. 2. Ефективні технології переробки відходів
сільського господарства

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури [3; 17].

Технології переробки відходів 
сільського господарства 

спалювання з метою одержання 
енергії 

анаеробне зброджування з 
отриманням біогазу 

застосування в якості підстилки 
для тварин 

переробка і використання як 
корисних кормових добавок 

для тварин 

застосування в якості 
органічних добрив 

виробництво вторинних 
матеріалів 
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 В агропромисловому секторі на підприємствах з

виробництва та переробки продукції галузі рослинниц�

тва утворюється близько 80 млн т відходів щорічно.

Після збору врожаю в підприємствах утворюються по�

над 60 млн т первинних відходів, одержуваних у

результатів вирощування сировини і збору врожаю, і

20 млн т — вторинних відходів, одержуваних у резуль�

таті технологічних процесів перетворення сировини в

харчову продукцію. Структуру утворення відходів

сільськогосподарськими підприємствами наведено на

рисунку 3.

Неефективне поводження з відходами викликає дег�

радацію природного середовища, що підвищує рівень

негативного тиску на ландшафти та екосистему. За та�

ких умов вторинне використання відходів матиме ряд

переваг як для сільського господарства зокрема, так і

для країни загалом (рис. 4).

Для прийняття рішення щодо впровадження про�

ектів по переробці відходів, що утворюються в аграр�

них підприємствах, пропонуємо використовувати такий

алгоритм роботи (рис. 5).

Перспективним напрямом використання відходів

аграрного виробництва є енергетичний — як сировини

для виробництва біопалива.

Державне регулювання використання відходів на

виробництво біопалива (біогазу та твердого біопалива)

опосередковано відображено в наступних нормативно�

правових актах:

— Закон України "Про аль�

тернативні види палива";

— Указ Президента України

"Про заходи щодо розвитку ви�

робництва палива із біологічної

сировини";

— Закон України "Про аль�

тернативні джерела енергії";

— Закон України "Про вне�

сення змін до деяких законодав�

чих актів України відносно стиму�

лювання мір по енергозбережен�

ню";

— Закон України "Про вне�

сення змін в деякі закони України

щодо сприянню виробництва і ви�

користання біологічних видів па�

лива";

— Закон України "Про вне�

сення змін до Закону України

"Про побічні продукти тваринного

походження, не призначені для

споживання людиною";

— Закон України "Про ринок

електричної енергії";

— Закон України "Про комбі�

новане виробництво теплової та

електричної енергії (когенерацію)

та використання скидного енерго�

потенціалу";

— Енергетична стратегія Ук�

раїни на період до 2035 року "Без�

пека, енергоефективність, конку�

рентоспроможність" та ін.

Згідно з законом України "Про альтернативні види

палива" від 14.01.2000 №1391�XIV [6] біогаз — це газ,

отриманий з біомаси, що використовується як паливо.

У Законі України "Про внесення змін до Закону Ук�

раїни "Про побічні продукти тваринного походження,

не призначені для споживання людиною" щодо узгод�

ження його положень у сфері поводження з продукта�

ми тваринного походження, що належать до категорії

II, з вимогами законодавства ЄС" від 20.09.2016 р.

№1531�VIII йде мова про те, що означені види побічних

продуктів повинні бути використані, оброблені або пе�

рероблені різними способами (включаючи компостуван�

ня або оброблення шляхом стерилізації під тиском з

подальшим перетворенням на біогаз з постійним мар�

куванням отриманого матеріалу [18].

У Законі України "Про комбіноване виробництво теп�

лової та електричної енергії (когенерацію) та використан�

ня скидного енергопотенціалу" №2509�IV (в редакції від

26.11.2016 р.) [19] передбачено дієве державне регулю�

вання у сфері використання когенераційних установок, що

передбачатиме: здійснення процедури кваліфікації коге�

нераційних установок; видачу ліцензій суб'єктам господа�

рювання, що здійснюватимуть комбіноване виробництво

теплової та електричної енергії; встановлення тарифів як

на електричну, так і на теплову енергію, що буде виробля�

тися когенераційними установками; здійснення нагляду та

контролю за забезпеченням безпечного будівництва ко�

генераційних установок чи їх реконструкції.

Рис. 4. Переваги вторинного використання відходів

Джерело: сформовано авторами.

Позитивні аспекти вторинного використання відходів 

1. Збереження та охорона навколишнього середовища, природних 
ресурсів 

2. Зменшення обсягів використання енергоресурсів шляхом 
використання відходів як сировини для виробництва біопалива 

3. Зниження забруднення повітря, ґрунту та водойм 

4. Зниження загрози глобального потепління 

5. Зменшення обсягу відходів на сміттєзвалищах 

6. Створення нових робочих місць 

Рис. 5. Алгоритм прийняття рішення щодо глибокої переробки
відходів АПК

Джерело: сформовано авторами.

1. Оцінка потенціалу утворення та видів відходів на підприємстві

2. Визначення стратегічних задач переробки відходів

3. Підбір обладнання та технологій для переробки

4. Вибір постачальників технологій та обладнання

5. Пошук джерел фінансування проекту по переробці відходів



Інвестиції: практика та досвід № 19/201914

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У Законі України "Про ринок елект�

ричної енергії" від 13.04.2017 р. № 2019�

VIII [20] встановлені такі цілі: створення

конкурентного ринку електроенергії;

забезпечення надійного та безперебій�

ного енергозабезпечення споживачів;

поліпшення якості послуг на ринку;

сприяння розвитку відновлюваної енер�

гетики. Основні положення Закону у

сфері використання відходів на вироб�

ництво біогазу включають підписання

договорів купівлі�продажу електричної

енергії за "зеленим" тарифом з гаран�

тованим покупцем на довгострокову

перспективу (до 2030 року).

Прописано енергетичне використан�

ня відходів і у новій енергетичній стра�

тегії України на період до 2035 року

"Безпека, енергоефективність, конку�

рентоспроможність" [21], яка була

прийнята Кабінетом Міністрів України

18.08.2017 р. Передбачається реаліза�

ція Стратегії у три етапи з тим, щоб за�

безпечити зниження енергоємності ВВП

з 0,28 т н.е./тис. дол. США (2015 рік)

до 0,13 (2035 рік), тобто більше, ніж

вдвічі. Перший етап Стратегії має бути

реалізованим до 2020 року і має назву

"Реформування енергетичного секто�

ру". До цього часу має бути завершено імплементацію

Третього енергетичного пакету, створено ефективні

ринки електроенергії та природного газу, узгоджено

законодавство України та ЄС у цьому напрямі. Другий

етап триватиме до 2025 року, називається "Оптимізація

та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури"

і передбачає інтеграцію української об'єднаної енерге�

тичної системи з енергетичною системою ЄС. Період ре�

алізації третього етапу "Забезпечення сталого розвит�

ку" — до 2035 року. Він передбачає розвиток українсь�

кого енергетичного сектору на інноваційних засадах, а

також будівництво нової генерації. Важлива увага в

Стратегії приділена відновлюваним джерелам енергії (в

т.ч. біопаливу на основі відходів). Передбачається, що

їх частка в первинному постачанні енергії на першому

етапі має зрости до 8%, на другому — до 12%, на тре�

тьому 0 до 25%. Цьому сприятиме продумана та ретель�

но спрогнозована політика державного стимулювання

відновлюваної енергетики, створення сприятливого

інвестиційного клімату.

Основними інструментами стимулювання викорис�

тання відходів як сировини для виробництва біопалива

в Україні:

— надання митних та податкових пільг на ввезення

енергоефективного та енергоощадного обладнання;

— надання податкових пільг для підприємств, що

працюють у сфері використання відновлюваних джерел

енергії та альтернативних видів палива;

— встановлення державою "зеленого" тарифу на

електроенергію, яка виробляється з альтернативних

джерел (біогазу з відходів).

Згідно з даними Державного агентства з енерго�

ефективності та енергозбереження України [22], звіль�

няються від оподаткування операції із ввезення на мит�

ну територію України обладнання, матеріалів, комплек�

туючих для виробництва та використання біологічних

видів палива (п. 197.16. ст. 197 розд. V Податкового

кодексу) (рис. 6). Кабінет Міністрів України встановлює

перелік таких товарів з обов'язковим зазначенням кодів

за УКТЗЕД.

Механізм реалізації даної пільги визначений поста�

новою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 293

"Питання ввезення на митну територію України енерго�

зберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та

комплектувальних виробів за проектами демонстрації

японських технологій".

Підпунктом 17 пунктом 1 статті 282 розділу IX Мит�

ного кодексу України [23] передбачено звільнення від

оподаткування митом у ході ввезення на митну терито�

рію України або вивезення за межі країни технічних та

транспортних засобів, у тому числі самохідних сільсько�

господарських машин, які працюють на біологічному

паливі та класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД,

визначеними у статті 7 Закону України "Про альтерна�

тивні види палива", за умови, що такі товари не вироб�

ляються в Україні.

У Законі України "Про електроенергетику" [24] про�

писано встановлення "зеленого" тарифу для цілей сти�

мулювання виробництва електроенергії з альтернатив�

них джерел (за вийнятком доменного та коксівного

газів, а також з використанням гідроенергії — за умови

виробництва лише мікро�, міні� та малими гідроелект�

ростанціями).

Таким чином, "зелений" тариф — це встановлений

державою спеціальний тариф, за яким закуповується

електроенергія, що виробляється об'єктами електро�

Перелік товарів, що ввозяться для організації виробництва та 
використання біологічних видів палива  

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; 
енергозберігаюче обладнання і матеріали; засоби вимірювання, контролю 
та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів; обладнання та 
матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для 
виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії 

матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть 
використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або 
виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії 

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії 

енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких 
забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних 
ресурсів 

засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-
енергетичних ресурсів 

Рис. 6. Перелік товарів, що ввозяться на митну територію
України для організації виробництва та використання

біологічних видів палива та звільняються від оподаткування

Джерело: сформовано авторами на основі чинного законодавства.
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енергетики, включаючи введені в експлуатацію черги

будівництва електричних станцій (пускові комплекси).

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які

виробляють електричну енергію з біомаси, встанов�

люється на рівні роздрібного тарифу для споживачів

другого класу напруги на січень 2009 року, помноже�

ного на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електрое�

нергії, виробленої з біомаси. Для цілей цього Закону

біомасою вважається невикопна біологічно відновлю�

вана речовина органічного походження, здатна до біо�

логічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та за�

лишків лісового та сільського господарства (рослинниц�

тва і тваринництва), рибного господарства і технологіч�

но пов'язаних з ними галузей промисловості, а також

складова промислових або побутових відходів, здатна

до біологічного розкладу [24].

Величина коефіцієнту "зеленого" тарифу для елек�

тричної енергії, виробленої з біогазу та біомаси (в основі

яких лежать відходи) наведено у таблиці 3.

Коефіцієнт "зеленого" тарифу щорічно зменшуєть�

ся, проте на кінець 2017 року відповідними постанова�

ми Національної комісії, що здійснює державне регу�

лювання у сферах енергетики та комунальних послуг

його було піднято на 4% у порівнянні з попереднім зна�

ченням [22]. Останньою постановою Національної

комісії "Про встановлення "зелених" тарифів на елект�

ричну енергію та надбавки до "зелених" тарифів за до�

тримання рівня використання обладнання українсько�

го виробництва для суб'єктів господарювання" від

29.03.2019 р. було встановлено коефіцієнт "зеленого"

тарифу на електроенергію з біомаси та біогазу на рівні

376,63 коп/кВт·год, що на 15,85 коп/кВт·год менше,

ніж у постанові від 28.12.2018 р.

Якщо порівняти діючий на сьогодні коефіцієнт "зе�

леного" тарифу в Україні (2,3) з показниками цього та�

рифу в європейських країнах (табл. 4), то можна поба�

чити, що наша держава займає сьоме місце в рейтингу.

Незначне його підвищення (наприклад до 2,7—2,8) пе�

ремістить нашу країну лише на один щабель вгору, але

стане вагомим підгрунтям стимулювання виробників.

Діючий в Україні коефіцієнт "зеленого" тарифу на

електричну енергію, яку вироблять з біомаси (відходів),

є недостатнім для активного розвитку сектору біоенер�

гетики. Протягом останніх десяти років в Україні було

впроваджено лише три теплоелектростанції на твердій

біомасі, з яких дві працюють на лушпинні соняшника, а

третя — з використанням існуючого котла та парової

турбіни. Загалом термін окупності нової ТЕЦ, що вико�

ристовує сучасне обладнання і працює на біомасі, ста�

новить близько 10 років. Задля зменшення терміну окуп�

ності принаймні до 7 років (що вважається гранично

допустимим для зацікавлення інвесторів), коефіцієнт

"зеленого" тарифу потребує підвищення.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає підстави стверджува�

ти, що відсутність дієвої нормативно�правової бази є

важливим стримуючим фактором ефективного менед�

жменту відходів сільськогосподарських підприємств.

Аналіз законодавства показав необхідність узгоджен�

ня вітчизняного понятійного апарату з європейським.

Зокрема у визначенні терміну "управління відходами" в

Проекті Закону "Про управління відходами" наразі не

прописано діяльність брокерів та дилерів.

Незважаючи на те, що за період незалежності Ук�

раїни було прийнято цілий ряд програм та законодав�

чих актів які мали на меті створити сприятливі умови для

комплексного розв'язання проблеми накопичення

відходів аграрних підприємств, проте у більшості ви�

падків, вони недосконалі за своєю суттю та характери�

зуються відсутністю механізмів їх практичного виконан�

ня. Для ефективного управління відходами агарних

підприємств необхідна розробка повної системи стан�

дартів та нормативів, проведення комплексного енер�

гетичного аудиту та експертизи, формування прозорої

системи стимулів та пільг.

Потребує вдосконалення і державне стимулювання

використання відходів на виробництво біопалива, зок�

рема доцільно прописати в законодавстві організацій�

ний та економічний механізм державної підтримки зе�

леної біоенергетики, підвищення "зеленого" тарифу на

електроенергію з біомаси та біогазу, продовження по�

даткових пільг тощо.

Подальші дослідження полягатимуть в аналізі по�

казників утворення та поводження з сільськогоспо�

дарськими відходами в Україні для виявлення загаль�

них тенденцій і закономірностей. Перспективним напря�

Коефіцієнт “зеленого” тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію Категорії об’єктів 
електроенергетики, для 
яких застосовується 

“зелений” тариф 

по 
31.03.13 
включно 

з 01.04.13 
по 

31.12.14 

з 01.01.15 
по 

30.06.15 

з 01.07.15 
по 

31.12.15 

з 01.01.16 по 
31.12.16 

з 01.01.17 
по 

31.12.19 

з 01.01.20 
по 

31.12.24 

з 01.01.25 
по 

31.12.29 
для електроенергії, 
виробленої з біогазу 

- 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84 

для електроенергії, 
виробленої з біомаси 

2,30 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84 

Таблиця 3. Коефіцієнти "зеленого" тарифу для електроенергії,
виробленої з біогазу та біомаси в Україні

Джерело: сформовано авторами на основі чинного законодавства.

Порядковий 
номер 

(фактичний) 
станом на 2018 р. 

Країна “Зелений” тариф, 
євроцентів/кВт·год 

1 Італія 28,00 
2 Німеччина 22,67 
3 Чехія 19,00 
4 Іспанія 17,16 
5 Австрія 14,98 
6 Болгарія 13,04 
7  Україна (2,3) 12,39 
8 Франція 11,90 

Таблиця 4. Порівняння "зеленого" тарифу
в Україні та країнах ЄС

Джерело: сформовано авторами на основі чинного законо�

давства.
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мом є також вивчення передового досвіду енергетич�

ного використання відходів аграрного сектору як у

нашій державі, так і за кордоном для популяризації цьо�

го напряму для підвищення ефективності господарюван�

ня та забезпечення енергоавтономії підприємств АПК.
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