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MANAGING THE PROJECT ON PROCESSING THE CHICKEN MANURE TO THE HIGH-
QUALITY PEAT-BASED MANURE COMPOST AND ENSURING THE AMELIORATIVE ACTION
ON RESTORATION OF THE SOIL FERTILITY

Для України питання щодо відтворення родючості грунтів є актуальним. І разом із тим через зменшення обсягів
проведення меліоративних і протиерозійних робіт, і в зв'язку з недоцільністю застосовувати традиційні технології
меліорації, виникла потреба до виробітку раціонального підходу з виробництва сучасних добрив-меліорантів. Тому
в основі їхнього виробництва мають застосовуватися якісні та позбавлені від патогенної флори, збагачені на по-
живні речовини різноманітні компости.

Метою статті є необхідність дослідити та обгрунтувати доцільність розробки та управління проектом із пере-
робки курячого посліду на якісний торфопослідний компост для забезпечення меліоративної дії з відтворення родю-
чості грунтів.

У роботі приведені основні результати управління проектом із виробництва торфопослідного компосту за тех-
нології приготування компостної суміші в спеціальному цеху із закладенням її на час біоферментації в заглиблені
сховища, де змішування відбувається бульдозером з додаванням фосфогіпсу й хлористого калію. З'ясовано, що від
унесення торфопослідного компосту на площі сівозміни, щорічний прямий економічний ефект (умовний прибуток)
становить 2087,7 тис. грн, у тому числі від поліпшення реакції грунтового розчину — 1080,9 тис. грн. Тобто меліора-
тивна дія компосту за обчисленим додатковим (екологічним) ефектом становить майже половину величини від пря-
мого економічного ефекту.

Одержані результати засвідчують, що ефективність розробки та управління проектом із виробництва торфо-
послідного компосту є істотною. Так, рівень рентабельності проекту за прямим економічним ефектом становить
14,5%, але разом з додатковим і екологічним ефектом, до якого ввійшли такі як: збільшення надходження гумусу в
понад стандартний гній, зменшення обмінної кислотності грунту, а також економія витрат (коштів) порівняно з вне-
сенням додаткових мінеральних добрив, то відтак, рівень рентабельності проекту суттєво зріс і вже становив 127,5%.
При цьому статична оцінка економічної ефективності проекту доводить, що лише за прямим економічним ефектом
термін окупності інвестицій становить 3,7 року, а враховуючи його екологічну спрямованість, то термін окупності
буде меншим року. Таким чином, застосування цього проекту має важливу господарську цінність, оскільки містить
високий ступінь екологічного впливу на відтворення родючості грунтів.

The restoration of the soil fertility is a matter of current interest for Ukraine. At the same time, due to reducing the
volumes of ameliorative and erosion-preventing works as well as in connection with the inexpediency of applying the
conventional amelioration technologies, there arose a necessity to develop a rational approach to the production of the
modern fertilizing ameliorants. Therefore, the various composts, being of high quality and free from pathogenic flora
and enriched with nutrients, should be applied as the basis for the production thereof.

The purpose of the article is the necessity to investigate and to substantiate the expediency of developing and managing
the project on processing the chicken manure to the high-quality peat-based manure compost in order to ensure the
ameliorative action on restoration of the soil fertility.

The paper presents the main results of managing the project on the production of the peat-based manure compost
subject to the technology of preparing the compost mix in a special workshop by putting it into the deepened storage
facilities for the period of biofermentation, where mixing is being performed by a bulldozer, with addition of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання грунтових ресурсів в Україні

носить екологічно незбалансований характер.
Екобезпечний напрям землекористування по-
требує цілісного й гармонічного поєднання
економічного і екологічного чинників. Відтак
цілеспрямована діяльність господарств на
одержання лише прибутку, коли нехтують
елементарним дотриманням безпечних заходів
щодо збереження грунтової родючості не
може бути нічим виправданою, оскільки ре-
альна шкода здатна бути далеко неспівстав-
ною з одержаним тимчасовим прибутком. У
цьому контексті слід посилювати стратегічне
планування, яке б змогло ув'язати короткос-
трокові заходи, надати відповідності та сенсу
для подальшого економічного розвитку
сільського господарства.

У зв'язку з різким зменшенням меліоратив-
них і протиерозійних заходів, а також із-за не-
достатнього розуміння або взагалі байдужого
ставлення до цієї проблеми серед більшості
сільськогосподарських товаровиробників, си-
туація з відтворенням родючості грунтів зали-
шається досить складною. Це засвідчується
даними турових обстежень грунтів. До най-
більш поширених видів деградації грунтів від-
носиться втрата гумусу й поживних речовин —
43%, переущільнення — 39%, запливання і
кіркоутворення — 38%, а під усіма видами
ерозії охоплено більше 34% загальної площі
України [1, с. 137].

Однак не менш істотним залишається
підкислення грунтів до яких належить 14 % за-

phosphogypsum and potassium chloride. It is established that the annual direct economic effect (contingent profit) from
the introducing the peat-based manure compost on the crop rotation area is 2087,7 thous. UAH, including 1080,9 thous.
UAH, thanks to improving the soil solution reaction. That is, the ameliorative action of the compost according to the
calculated additional (ecological) effect is almost half the value of the direct economic effect.

The results confirm that the effectiveness of the development and management of the project for the production of
peat-based manure compost is significant have been obtained. Therefore, the level of profitability of a project according
to direct economic effect has been 14.5 %, but with an additional and ecological effects, which includes: an increase in the
arriving of humus above of standard manure, a decrease of exchange acidity of the soil, as well as cost savings (money)
compared with the addition mineral fertilizers, then the level of profitability of the project increased significantly and
already reached up 127,5 %. At the same time, the static valuation of the economic efficiency of the project proves that
only by a direct economic effect the payback period of investments is 3,7 years, and taking into account its ecological
direction, the payback period will be less than a year. Thus, the application of this project has an important economic
value, as it contains the environmental influence of a high degree on the restoration of the soil fertility.

Ключові слова: еколого-економічний ефект, меліорація, послід, родючість грунту, торфо-
послідний компост, управління проектом, якість компосту.

Key words: ecological and economic effects, amelioration, manure, soil fertility, peat-base manure
compost, project management, quality of compost.

гальної площі, а на засолення, підлуження та
осолонцювання припадає 4,1 %. При цьому з
середнім ступенем підкислення 9 % загальної
площі, а що стосується порушення лужного
балансу, то з середнім ступенем охоплено 3 %
[1, с. 137]. Згідно з матеріалами агрохімічного
обстеження грунтів майже 8,8 млн га орних зе-
мель мають кислу реакцію грунтового середо-
вища, в тому числі на сильно та дуже сильно-
кислі відноситься 2,9 % або 642,1 тис. га. Ці
грунти потребують систематичного вапнуван-
ня [2, с. 23].

Одним із важливих чинників формування
родючості грунтів пов'язаний з вмістом гуму-
су. Також збільшення його вмісту поліпшує
ємність вбирання та ступінь насичення осно-
вами, тим самим протидіє до змін реакції грун-
тового розчину [3, с. 64]. Тому для підвищен-
ня буферності грунту необхідно вносити
органічні добрива. Саме з причин недостатньої
кількості внесення органічних добрив у грун-
тах України типово склався дефіцитний ба-
ланс гумусу, а темпи щорічної втрати гумусу
становлять 0,65 т/га [2].

Для поліпшення становища необхідно
якомога швидше перейти на інноваційні спо-
соби виробництва та внесення органічних
добрив. Одним із таких напрямів має стати
переробка відходів тваринництва на якісні
добрива, зокрема компости. До того ж, зба-
гачення компостних сумішей мінеральними
добавками не лише збереже від втрат азоту,
а й зрештою посилить його біологічну ак-
тивність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами переробки відходів тварин-
ництва на якісний компост, у тому числі на базі
новацій присвячено роботи вітчизняних та за-
рубіжних дослідників: І.С. Белюченка, А.І. Зав-
ражнова, Т.О Кудлай, Д.М. Лисенка, О.О. Ляшен-
ка, С.І. Павленка, Т.Ф. Самойлової, Є.В. Скриль-
ника, В.Є. Суховеркової, В.І. Тітової, В.І. Ха-
ритонова, І.А. Шевченка та ін.

У свою чергу питання меліоративної дії
компостів на зрошуваних грунтах набуло роз-
гляду в працях В.М. Кириленка [4], а внесення
компосту з іншими прийомами хімічної меліо-
рації досліджують О.М. Геркіял, Г.М. Господа-
ренко, І.М. Карасюк та ін. [3]. Між тим
органічні добрива є невід'ємною складовою
різних технологій з хімічної меліорації окуль-
турювання грунтів. Так, згідно з дослідження-
ми Ю.Л. Цапка, внесення органо-мінерально-
го добрива-меліоранту (ОМДМ) за технології
локального окультурювання кислих грунтів
доводить про його високоефективну дію, але й
при цьому норма органічного добрива (гною)
становить 4 т/га, що споріднено з такою ж нор-
мою при застосуванні технології підтримуваль-
ного окультурювання [5].

Зважаючи на те, що органічні добрива в
хімічній меліорації грунтів відіграють помітну
роль саме в підвищенні їх родючості, то питан-
ня якості, збалансованості за поживними ре-
човинами та безпечності для біоти грунту
органічних добрив є досить важливим. Врахо-
вуючи істотний внесок учених у питання пере-
робки посліду на компост, розвитку технологій
виробництва торфо- або солом'янопослідного
компосту та застосування їх при меліоратив-
них прийомах окультурювання грунтів, однак
виявляється недостатньо дослідженим, оскіль-
ки не здійснено комплексного аналізу на базі
управління проектом, який би міг оцінювати не
лише економічний, а й екологічний ефект, зок-
рема в зв'язку з меліоративною дією компосту.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити та обгрунтувати доцільність роз-

робки та управління проектом із переробки
курячого посліду на якісний торфопослідний
компост для забезпечення меліоративної дії з
відтворення родючості грунтів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безперечно, що для приготування ефектив-

них меліорантів без органічних добрив не мож-
ливо повністю обійтися, але зрозумілим є й те,
що використання їх поза комплексом інших ме-

ліоративних заходів не принесе належного еко-
лого-економічного ефекту. Загалом такий
спосіб використання органічних добрив, у тому
числі торфопослідного компосту, надає мож-
ливість більш краще проводити меліоративні
прийоми, підвищити збалансування надход-
ження органічних речовин для живлення рос-
лин, насичує органічними основи грунтовий
покрив посилюючи його буферність, є не-
шкідливим за своїм походженням, так як при
правильному виробництві в ньому відсутня ура-
женість патогенною мікрофлорою, насінням
бур'янів тощо.

Нині особливо відчутною є потреба щодо
зменшення затрат на проведення хімічної мел-
іорації, оскільки традиційні технології цього не
забезпечують. Так, академіки НААН М.В. Зу-
бець, В.В. Медведєв та С.А. Балюк стверджу-
ють, що в сучасних економічних умовах відно-
вити традиційну технологію суцільної хімічної
меліорації недоцільно, а тому потрібні принци-
пово нові підходи до вирішення проблем меліо-
рації кислих і солонцевих грунтів з обов'язко-
вим переходом на ресурсоощадні технології [6,
с. 21].

Враховуючи існування гострої проблеми
пов'язаної з фосфатним живленням рослин та
задля формування ефективного управління
родючістю грунтів необхідним виявляється по-
шук альтернативних джерел і способів оптимі-
зації фосфатного стану грунтів. До таких
альтернативних підходів можна віднести захо-
ди, що спрямовані на максимально можливу
мобілізацію внутрішньогрунтових фосфатних
резервів, активне залучення їх до біологічного
кругообігу, а також на усунення факторів, що
обмежують ефективне використання рослина-
ми грунтового фосфору та фосфору добрив,
що вносяться в грунт. При цьому активізація
малорозчинних форм фосфатів чітко відслідко-
вується в добре угноєних грунтах [7, с. 68—76].

Зважаючи на те, що меліораційні заходи
покликані для відновлення на малопродуктив-
них грунтах їх потенційної родючості, то без
внесення біо-органо-мінерального комплексу
цього досягти не можливо. Важливе в цьому
контексті відводиться місце для органічних
добрив, але знов-таки, перевага повинна відда-
ватися в першу чергу більш якісним із них.

Тому на допомогу здатне прийти компос-
тування. Як зазначають вчені [3, с. 244], компо-
стування — один з важливих засобів підвищен-
ня ефективності органічних добрив. Отже, для
розв'язання саме проблеми щодо підвищення
якості органічних добрив слід якомога більш
диверсифікувати виробництво й переробку
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органічних речовин (матеріалів) на повноцінні
біодобрива, зокрема різноманітні мінерально
та органічно ціннісні компости [8, с. 161].

Як показують дослідження [9, с. 150—152],
в Україні нагальним є питання технологічного
забезпечення землеробства, а також впровад-
ження інновацій в даній сфері. Так, технології
вирощування сільськогосподарських культур,
які оцінювалися за 10-ти пільної польової
сівозміни для умов вирощування сільськогос-
подарських культур в підзоні недостатнього
зволоження Лісостепу для господарств із зер-
новим напрямом спеціалізації було виявлено,
що ресурсозберігальна технологія не значно
поступається перед інтенсивною за одержан-
ням валової та товарної продукції на 100 га
посівної площі, але за показником одержано-
го прибутку відмінність дещо посилилася. За-
галом подальша екологізація рослинництва
можлива за рахунок відмови від руйнівних тех-
нологій, посилення процесів біологізації, зба-
лансованості інтересів товаровиробника в си-
стемі "доход-затрати", а відтак важливою в цьо-
му напрямі є ресурсозберігальна технологія.

Очевидно, що для вирішення окреслених
проблем з меліорації й в цілому екологізації
грунтів, потреби сільського господарства в якіс-
ному органічному добриві лише мають зроста-
ти, але, на жаль, його виробництво залишаєть-
ся досить не значним. Це пов'язано з тим, що в
Україні недостатні масштаби промислового
виробництва компостів. Разом із тим органіч-
ного матеріалу для їхнього виробництва дос-
татньо, а оціночне значення внесення органіч-
них добрив від усього обсягу накопиченого за
один рік становить близько 7—7,6 %, що під-
тверджує вкрай неефективне їх використання
[10].

Слід зазначити, що використання якісного
компосту важливе з багатьох аспектів і по-
рівняно зі звичайним пташиним послідом є еко-
логічно безпечнішим, а доза внесення компос-
ту збільшується, тим самим це сприяє надход-
женню більшої маси органічного матеріалу в
грунтовий покрив [11, с. 54]. До того ж, поживні
речовини компосту знаходяться в доступній
для рослин формі. Також до явних переваг ком-
посту поруч з використанням пташиного по-
сліду відноситься можливість його системно
вносити під посіви сільськогосподарських
культур не боячись перебільшити дозу внесен-
ня, але одночасно потрібно відслідковувати й
дотримуватися балансу поживних речовин у
грунті. Характерною рисою якісних торфопос-
лідних компостів є їх придатність до внесення
на будь-яких типах грунтів за різної реакції

грунтового розчину. Отже, внесення компос-
ту на відмінну від пташиного посліду надає
більш широку можливість його застосування та
веде до підвищення родючості грунтів і куль-
тури їх господарського використання як при
звичайному землеробстві, так і при здійсненні
меліоративних заходів.

Технології виробництва компосту різно-
манітні, де в більшості випадків вибір тієї чи
іншої технології залежатиме від багатьох чин-
ників і, зокрема, фінансово-економічних мож-
ливостей сільськогосподарського виробника.
Так, виробництво компостів здійснюється: на
відкритих майданчиках; у механізованих ком-
постосховищах; у стаціонарних механізованих
цехах [12].

Попри вищезазначені способи (технології)
виробництва компосту, насправді їх виявляєть-
ся ще більше. Так, з джерела [13], авторами за-
значаються такі системи (технології) компос-
тування відходів як: компостування в буртах,
компостування з природною аерацію, компос-
тування на механізованих майданчиках з твер-
дим покриттям, компостування у напіввідкри-
тих спорудах тунельного типу, компостування
в контейнерах, біоферментаційні камери-плат-
форми, компостування у вертикально біофер-
ментаційних спорудах, компостування із за-
стосуванням біобарабанів. Але, водночас до-
слідники підсумовують, що перспективною тех-
нологією компостування сільськогосподарсь-
ких відходів тваринного походження є анае-
робне компостування з періодичним перелопа-
чуванням у буртах і його успіх залежить від
ефективних технічних засобів, що використо-
вуються при одержані готової продукції.

Тому відбір (оптимізація) машинно-трак-
торних агрегатів (МТА) при виробництві тор-
фопослідного компосту здійснювався за вра-
хуванням не лише експлуатаційних витрат, а й
за капіталовкладеннями при виконанні різно-
манітних механізованих операцій. Таким чи-
ном, порівнювалися приведені витрати з роз-
рахунку на одну тонну готового компосту за
різними МТА, а також при виконання ними тех-
нологічної операції за зміну [14].

У даному випадку згідно до проекту вироб-
ництва торфопослідного компосту передбаче-
на технологія приготування компостної суміші
в спеціальному цеху із закладенням її на час
біоферментації в заглиблені сховища, де змішу-
вання компонентів відбувається бульдозером з
додаванням мінеральних добавок (фосфогіпсу,
хлористого калію).

Змішування компонентів та приготування
однорідної (гомогенної) маси компостної
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суміші є відповідальною й досить затратною
технологічною операцією. Від якості й правиль-
ності приготовленої та укладеної компостної
суміші зрештою залежатиме швидкість про-
тікання процесу ферментації, потенційні втра-
ти сировини, а найголовніше сама якість гото-
вого компосту. Безперечно, що все це прямо
впливає на собівартість готового компосту та
в цілому на окупність проекту.

Обрахунок індексів за приведеними витра-
тами на 1 т компостної суміші показує, що до-
цільність використання бульдозерів залежить
від планового обсягу змішування компостної
суміші, а також від прийняття компромісного
рішення між продуктивністю та ціною бульдо-
зерів (агрегатів). Одними з кращих за резуль-
татами індексних порівнянь виявилися такі: ДЗ-
110А, ДТ-75М+ОБК 150 та Білорус 1502-01 [10,
c. 145].

На відмінну від бульдозерів, альтернатив-
ним способом приготування компостної
суміші полягає в застосуванні спеціального
навісного обладнання. Такий підхід із-за мен-
ших капіталовкладень, а також багатофункц-
іональності машин дозволяє одержати кращі
результати. Тобто цей спосіб набуває все
більшої популярності у вітчизняних вироб-
ників компостів, проте аналіз одержаних
індексів за багатьма варіантами різних МТА
зі змішування компонентів доводить, що хоча

витрати за зміну роботи є меншими, але по-
рівняно з бульдозерами поступаються за ве-
личиною приведених витрат з розрахунку на
тонну компостної суміші. Наприклад, індекс
приведених витрат на приготування 1 т ком-
постної суміші трактором Monitou MLT-X 625
75H з навісним обладнанням CBG 1850 DA MS
у 2,7 рази є більшим порівняно з гусеничним
трактором ХТЗ-181 з бульдозерним відвалом
ОБК 150. У свою чергу для трактора Т-150 К-
09 з навісним обладнанням SONAROL 2400 мм
індекс становить 2,1, що все ж таки доводить
про більші витрати на приготування компост-
ної суміші порівняно з традиційними бульдо-
зерами [15, с. 74].

Отже, підбір оптимальних варіантів МТА за
кожною технологічною операцією здійснював-
ся саме на базі методики приведених витрат.
При цьому зважали й на інші показники, зок-
рема на річну завантаженість МТА і масштаби
виробництва. Проектом передбачено опти-
мальне співвідношення технічних засобів для
переробки пташиного (курячого) посліду з пта-
хофабрик середньорічним поголів'ям курей до
750 тис. гол.

Якість реалізації проекту виявляється через
відповідність та своєчасність виконання його
цільових завдань. Фактичні розходження з про-
грамними індикаторами мають бути зведені на
мінімум. Як правило, причини розходження з

Показники 
На 10 тис. т 
(компостної 

суміші) 

На 1 т готового компосту 
Структура 
витрат, % 

у 
натуральних 

одиницях 

у 
вартісних 
одиницях 

Затрати праці, люд.-год. 1245 
0,14  
люд.-год. 

- - 

Заробітна плата – всього, грн 104302,79 - 11,66 2,76 

у т.ч.: основна 48117,98 - 5,38 1,27 

 додаткова 37376,11 - 4,18 0,99 

 нарахування 18808,70 - 2,10 0,50 

Вартість компонентів сировини – 

всього, грн 
2104363,37 1,117 т 235,13 55,69 

у т.ч.: курячий послід (сировина) 1434493,37 0,840 т 160,28 37,96 

торф (поглинальний матеріал) 669870,00 0,277 т 74,85 17,73 

Мінеральні добавки або добрива – 

всього, грн 
431900,00 0,064 т 48,26 11,43 

в т.ч.: фосфогіпс 125000,00 0,06 т 13,97 3,31 

 хлористий калій 306900,00 0,004 т 34,29 8,12 

ПММ – всього, грн 236500,00 1,13 кг 26,42 6,26 

Амортизаційні відрахування, грн 311900,00 - 34,85 8,25 

Ремонт основних засобів, грн 394200,00 - 44,04 10,43 

Транспортні витрати, грн 45533,88 - 5,09 1,21 

Довгострокова оренда земель під 

забудовою, грн 
495,37 2,01 м

2
 0,06 0,01 

Інші матеріальні витрати, грн 7536,67 - 0,84 0,20 

Страхові платежі, грн 32224,00 1 % 3,60 0,85 

Загальновиробничі витрати, грн 110068,68 3 % 12,30 2,91 

Нормативні витрати всього 

(виробнича собівартість) 
3779024,76 - 422,25 100,00 

Таблиця 1. Нормативні витрати з переробки курячого посліду
на торфопослідний компост (2:1)

Джерело: власні дослідження.
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плановими завданнями проекту в першу чергу
полягають в неякісній оцінці маркетингового
середовища, відсутності повноти інформації
про ринкові процеси, адже проект пов'язаний
з макроекономічним становищем країни та
змінами на період його реалізації [16]. Тому для
успішного управління проектом з виробницт-
ва компосту необхідно послідовно дотримува-
тися наукових підходів і рекомендацій проект-
ного менеджменту.

Собівартість виробництва торфопослідно-
го компосту з додаванням мінеральних доба-
вок згідно технологічної карти приведено в
табл. 1.

Загальна сума нормативних витрат на 10 тис.
т компостної суміші становить майже 3,8 млн
грн, а виробнича собівартість (нормативна) 1 т
торфопослідного компосту станове 422,25 грн.
Виробництво компосту не є трудомістким, так
як прямі витрати праці на виробництво 1 т лише
складають 0,14 люд.-год.

До найбільш питомих статей витрат у вироб-
ництві компосту відносяться витрати, які по-
в'язані з сировиною (вартістю компонентів) в
розмірі 55,7 %, у тому числі на курячий послід
припадає 38 %, а на торф — 17,7 %. Істотне
місце в структурі витрат займають мінеральні
добавки (добрива), на них припадає 11,4 %.
Дещо меншими є витрати, що пов'язані з ремон-
том основних засобів і амортизаційними відра-
хуваннями, які відповідно становлять 10,4 і
8,3%. Ще одна стаття витрат, яка здатна через
коливання цін негативно вплинути на кінцеві
результати проекту стосується паливно-мас-

тильних матеріалів, частка яких становить
близько 6,3 %.

Що стосується інших статей витрат, то вони
мають незначну частку в структурі норматив-
них витрат з виробництва торфопослідного
компосту. Проте як бачимо, в структурі витрат
курячий послід займає найбільш питому вагу.
Звідси, за відсутності власного джерела над-
ходження курячого посліду або за високих на
нього цін з боку постачальників, управління
проектом може стати збитковим.

Формування джерел окупності проекту пе-
редбачає оцінку потенційних складових еко-
лого-економічного ефекту викликаного вне-
сенням торфопослідного компосту. Слід заз-
начити, що економічний ефект складається з
величини окупності внесення компосту завдя-
ки приросту врожаю (пряма дія), або є стат-
тею надходження грошових коштів, за вира-
хуванням додаткових витрат на збирання вро-
жаю. Внесення компосту має суттєвий додат-
ковий і екологічний ефект. До них відносить-
ся перевага компосту в зв'язку більшого над-
ходження гумусу порівняно зі стандартним
гноєм, зменшення обмінної кислотності грун-
ту, надходження поживних речовин та їхня
економія від вартості синтетичних мінераль-
них добрив.

Зрозуміло, що нині переважній більшості
сільськогосподарських виробників, важливим
буде не скільки вони додатково зможуть нако-
пичити гумусу порівняно з іншими органічни-
ми добривами, тобто не сама ефективність гу-
мусифікації з одиниці внесеного органічного

Показники 

У розрахунку на: 

Всього 

за рік 
1 т готового 

компосту 

10 тис. т 

компостної 

суміші 

Еколого-економічний ефект (умовний прибуток) – 

усього, тис. грн: 
0,55471 4964,7 14894,1 

 у т.ч.: прямий економічний ефект 0,07775 695,9 2087,7 

 у т.ч.: додатковий та екологічний ефект 0,47696 4268,8 12806,4 

 з них від надходження гумусу в понад стандартний 

гній 
0,09012 806,6 2419,8 

 від поліпшення реакції грунтового розчину 

(обмінної кислотності)  
0,04026 360,3 1080,9 

 від економії витрат (коштів) порівняно з внесенням 

додаткових мінеральних добрив 
0,34658 3101,9 9305,7 

Виробничі витрати та додаткові витрати на внесення 

компосту, тис. грн 
0,42225 3779,1 11337,3 

Витрати на збирання додаткового врожаю, тис. грн  0,01656 148,2 444,6 

Чистий еколого-економічний ефект (умовний 

прибуток) – усього, тис. грн: 
0,53815 4816,5 14449,5 

 у т.ч.: прямий економічний ефект 0,06119 547,7 1643,1 

Амортизаційні відрахування, тис. грн 0,03485 311,9 935,7 

Інвестиції (вартість основних засобів), тис. грн 0,36004 3222,4 9667,2 

Авансований капітал, тис. грн 0,74744 6689,6 20068,8 

Чисельність нових робочих місць, чол. 10 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника 
за відпрацьований час, грн 

10430 

Таблиця 2. Основні характеристики вартості та результативності проекту

Джерело: власні дослідження.
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добрива, а першочергово цікавитиме їх скільки
вони зможуть зібрати додатково врожаю.
Навіть, якщо зважати на таку позицію, то все
ж таки, економічний результат вони одержать
суттєвий. Так, прямий економічний ефект на 10
тис. т компостної суміші становить 695,9 тис.
грн, а за рік він уже становитиме 2087,7 тис. грн
(табл. 2).

Слід зазначити, що загалом коефіцієнти
окупності вартості компосту додатковим вро-
жаєм у літературних джерелах є різними, але
одночасно й не значними, наприклад, на рівні 1
ц з.од. від внесеної 1 т торфопослідного ком-
посту в сівозмінні [12, с. 43]. Тим самим прий-
няття коефіцієнту на такому рівні лише усклад-
нює шляхи пошуку варіантів ефективного уп-
равління проекту.

Очевидно, що проект із виробництва тор-
фопослідного компосту з додаванням міне-
ральних добавок є економічно вигідним і еко-
логічно пріоритетним, оскільки лише від пол-
іпшення обмінної кислотності грунту сума
ефекту на 10 тис. т компостної суміші стано-
вить 360,3 тис. грн, а річний ефект становить
1080,9 тис. грн. Отже, меліоративна дія від уне-
сення торфопослідного компосту щонаймен-
ше складає половину від його прямого еконо-
мічного ефекту. При цьому величина додатко-
вого надходження гумусу в понад стандарт-
ний гній та економія витрат порівняно з уне-
сенням додаткових мінеральних добрив за рік
відповідно становлять 2419,8 і 9305,7 тис. грн
Особливу увагу звертає на себе значна вели-
чина економії витрат порівняно з використан-

ням мінеральних добрив, оскільки поживні
речовини останніх є значно дорожчими, ніж у
виробленому компості. Наголосимо, що ефект
через економію коштів може дещо бути уточ-
неним, у зв'язку з багатьма чинниками та
відповідними умовами, зокрема агротехнічни-
ми, грунтово-кліматичними та ін. Відтак пере-
ваги щодо вибору органічного добрива в цьо-
му випадку не можуть викликати жодних
сумнівів.

 Як видно з даних таблиці 2, виробничі вит-
рати та витрати на внесення 1 т компосту ста-
новлять 422,25 грн, а протягом року обійдуть-
ся виробникові в 11337,3 тис. грн, між тим чис-
тий еколого-економічний ефект у цей же пері-
од становить 14449,5 тис. грн, з якого на пря-
мий економічний ефект (приріст врожаю) при-
падає 1643,1 тис. грн. Крім того, амортизаційні
відрахування від експлуатації проекту обрахо-
вуються в сумі 935,7 тис. грн, що є важливим
джерелом щорічного надходження грошових
коштів.

Для першочергової реалізації проекту з ви-
робництва торфопослідного компосту, не-
обхідні істотні інвестиції в основні засоби,
вартість яких становить 9667,2 тис. грн, або на
1 тонну готового компосту — 360,04 грн. По-
руч із інвестиціями, потрібно знати й обсяг
авансованого капіталу задля забезпечення без-
перебійного функціонування проекту з ви-
робництва якісного компосту. Розмір авансо-
ваного капіталу на 1 т готового компосту ста-
новить 747,44 грн, а потреба на рік становити-
ме 20068,8 тис. грн.

Показники 

Види результатів (ефектів): Чистий 

еколого-
економічний 

ефект 

(умовний 

прибуток) 

прямий 
економічний 

ефект 

додатковий та 
екологічний 

ефект 

Інвестиції (вартість основних засобів), тис. 

грн 

9667,2 

Авансований капітал, тис. грн 20068,8 

Середня ціна (з витратами на збирання 

додаткового врожаю) за 1 ц з.од., грн 

483,44 

Точка беззбитковості (беззбитковий обсяг 

внесення), т 

23451,0 

Точка беззбитковості (беззбитковий обсяг 

приготовлення компостної суміші), т 

26202,0 

Зона економічної безпеки, % 14,5 

Чистий ефект (умовний прибуток), тис. грн 1643,1 12806,4 14449,5 

Середній річний грошовий потік, тис. грн 2578,8 13742,1 15385,2 

Рівень рентабельності, % 14,5 113,0 127,5 

Норма прибутку, % 8,2 63,8 72,0 

Коефіцієнт ефективності використання 

інвестицій 

0,267 1,422 1,591 

Термін окупності інвестиційного проекту, 

років 

3,7 0,7 0,6 

Таблиця 3. Визначення статичних показників економічної ефективності проекту з переробки
курячого посліду на торфопослідний компост (2:1), беззбитковість проекту

Джерело: власні дослідження.
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Таким чином, виробництво торфопослід-
ного компосту за даної технології є капіта-
ломістким. Проте впровадження проекту
сприятиме створенню нових 10 робочих
місць. Середньомісячна заробітна плата на
одного працівника за відпрацьований час ста-
новить 10430 грн/чол.

Управління проектом із переробки курячо-
го посліду на торфпослідний компост є еконо-
мічно ефективним, так як на це вказують
відповіді показники таблиці 3.

Для економічно ефективного управління
проектом із переробки курячого посліду на
торфопослідний компост при співвідношенні
часток компостної суміші як 2 до 1, то згідно з
даними табл. 3 необхідно дотримуватися точок
беззбитковості, щорічних обсягів унесення го-
тового компосту в сівозмінні та обсягів приго-
тування компостної суміші в сховищах. Тому
для варіанту пов'язаного із внесенням компос-
ту, беззбитковий щорічний обсяг удобрюван-
ня сівозмінної площі становить 23451 т, а конт-
рольне значення приготування компостної
суміші має бути 26202 т.

Загалом зона економічної безпеки проекту
є незначна (14,5 %), однак проект відкриває
можливості одержати істотний чистий еколо-
го-економічний ефект (умовний прибуток) та
сформувати не менш вагомі щорічні надход-
ження грошових коштів.

Рівень рентабельності використання торфо-
послідного компосту згідно з прямим економ-
ічним ефектом станове 14,5 %, що є близьким
результатом до середніх значень з використан-
ня органічний добрив на основі пташиного по-
сліду. Так, вчені стверджують [12, с. 43], що
рентабельність використання добрив з посліду
становить 15 %, що значно вище в порівнянні із
застосуванням інших видів органічних добрив.
Проте вони не враховують загальносприятли-
вий додатковий та екологічний ефект від вико-
ристання компосту, в такому разі рівень рен-
табельності становитиме 127,5 %.

Істотною є й норма прибутковості проекту,
де лише за прямим економічним ефектом вона
становить 8,2 %, а загалом по проекту — 72 %.
Позитивними є значення одержаних коефі-
цієнтів використання інвестицій, що характе-
ризує високу економічну ефективність управ-
ління проектом. При цьому термін окупність
інвестицій за проектом, і тільки за прямим еко-
номічним ефектом становить 3,7 року, а врахо-
вуючи його екологічну спрямованість, то він
здатен окупитися менше чим за рік. Отже, ста-
тичні показники за проектом незалежно від
варіантів одержаних ефектів свідчать про нау-

ково обгрунтовану доцільність розробки та
впровадження даного проекту на базі однієї з
багатьох можливих технологій виробництва
компосту задля відтворення родючості грунтів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У результаті проведених досліджень було
виявлено, що відтворення родючості грунтів
істотно залежить від повноти та якості внесен-
ня органічних добрив під посіви сільськогоспо-
дарських культур. При цьому їхня роль зросла
в умовах різкого спаду меліоративних та про-
тиерозійних заходів, коли традиційні підходи
із-за значних грошових витрат і за наявності
високого ступеня ризику одержати несприят-
ливі за походженням екологічні наслідки, є не-
припустимими. Проте нові технології (спосо-
би) меліорації в першу чергу потребують ши-
рокого застосування добрив-меліорантів, але
для приготування яких поруч з мінеральними
добривами також необхідні якісні органічні
добрива. Зважаючи на те, що торфопослідний
компост має вагомий меліоративний ефект, то
пропонується його використовувати в якості
альтернативи традиційним добривам при мелі-
оративних заходах для будь-яких типів грунтів.

Досліджено та обгрунтовано доцільність
управління проектом із переробки курячого
посліду на якісний торфопослідний компост та
одночасно виявлено складові еколого-еконо-
мічного ефекту від його використання, які
зрештою формують високий рівень економіч-
ної ефективності управління проектом. За до-
сліджуваної технології одержання торфопо-
слідного компосту на основі використання
фосфогіпсу й хлористого калію, щорічний пря-
мий економічний ефект (умовний прибуток)
становить 2087,7 тис. грн, а додатковий і еко-
логічний ефект — 12806,4 тис. грн, у тому числі
від поліпшення реакції грунтового розчину —
1080,9 тис. грн. До того ж останній становить
близько половини від прямого економічного
ефекту.

Величина рентабельності проекту з вироб-
ництва та внесення компосту під посіви
сільськогосподарських культур згідно з пря-
мим економічним ефектом становить 14,5 %, а
з врахуванням інших ефектів — 127,5 %. Разом
з тим обрахований термін окупності проекту
за прямого економічного ефекту становить
3,7 року, а враховуючи його екологічну спря-
мованість, то термін окупності менший року.
Таким чином, статичні показники оцінки про-
екту доводять про ефективність його впровад-
ження та можливості одержати істотний еко-
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логічний ефект, у тому числі меліоративної дії
з відтворення родючості грунтів.

У цьому контексті слід підкреслити, що по-
дальші розвідки щодо оцінки економічної
ефективності проекту з виробництва торфо-
послідного компосту потрібно спрямувати на
розгляд динамічних показників, у тому числі за
дисконтованої величини терміну окупності
проекту. Також необхідним є поглиблене до-
слідження впливу внесення компосту на про-
цес відтворення родючості грунтів за умов
здійснення меліоративних заходів, і встанов-
лення (уточнення) на їх основі екологічного
ефекту.
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