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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах ринкових перетворень

збалансованого розвитку аграрного сектора
економіки країни можливо досягти лише шля�
хом підвищення еколого�економічної ефектив�
ності виробництва сільськогосподарської про�
дукції. При цьому головною метою діяльності
кожного аграрного товаровиробника є отри�
мання прибутку. Це, передусім, досягатиметь�
ся завдяки якнайповнішому задоволенню сус�
пільних продовольчих потреб, що з кожним
роком набувають все більшої екологічності, а
також спостерігається зміна структури продо�
вольчого кошика, зокрема зменшується част�
ка споживання хліба, картоплі та цукру, й на�
томість зростає частка споживання плодів, ягід
та овочів, яким притаманна різноспрямованість
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Доведено необхідність більш точного обліку витрат та відображення їх при визначенні еколого%економічної ефек%
тивності виробництва продукції садівництва. А результаті чого обгрунтовано теоретико%методичні підходи до оцін%
ки еколого%економічної ефективності виробництва продукції садівництва в агарному секторі та запропоновано ме%
тодичні рекомендації, які нададуть змогу об'єктивніше визначати собівартість продукції садівництва шляхом розпо%
ділу витрат на отримання врожаю згідно з грунтово%кліматичними умовами, географічними та технологічними особ%
ливостями регіону, спираючись на закони екологічної рівноваги з урахуванням додаткового прибутку від реалізації
екологічно безпечної продукції садівництва. Виявлено необхідність доповнення чинників, які характеризують рівень
ефективності садівництва та його специфічні галузеві особливості екологічними чинниками, що як спричинятимуть
формування додаткової статті витрат, так і забезпечуватимуть аграрним товаровиробникам додаткові прибутки від
реалізації екологічно безпечної продукції садівництва.

This article deals with the need for more accurate accounting of costs and display them in determining the
environmental and economic efficiency of horticulture production. As a result, the author justifies theoretical and
methodological approaches to assessing the ecological and economic efficiency of horticulture production in agricultural,
as well as suggests methodical recommendations that are to provide an opportunity to objectively determine the cost of
horticulture production by distribution costs for harvesting according to soil and climatic conditions, geographical and
technological characteristics of the region, based on ecological balance laws, taking into account additional revenue
from the sale of environmentally safe gardening products. The need to supplement with environmental factors, that
characterize the level of gardening efficiency, and its industry%specific features that both are to cause formation of
additional expenditure as well as provide agricultural producers with additional revenue from the sale of environmentally
safe of gardening products, has been found.
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векторів використання, ранні надходження на
ринок тощо. Тому за сучасних умов господа�
рювання питання оцінки еколого�економічної
ефективності виробництва продукції садівниц�
тва в агарному секторі набуває особливої ак�
туальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку садівництва присвяче�
но наукові праці П.Ф. Дуброви, О.Ю. Єрмако�
ва, В.І. Майдебури, О.А. Полюхович, В.А. Ру�
льєва, Д.Ф. Чухна, О.М. Шестопаля, А.І. Шу�
мейка та інших. Окремі аспекти економічної
ефективності виробництва плодів у різних ре�
гіонах України досліджувалися такими вчени�
ми�економістами, як Н.Ю. Карпуша, О.В. Кра�
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вець, Д.Г. Легеза, Т.А. Маркіна, О.В. Рибакова,
І.О. Стешко, О.О. Яцух та іншими. Проте спектр
зазначених питань є досить широким і потре�
бує подальших наукових досліджень та обгрун�
тувань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико�

методичних підходів до оцінки еколого�еконо�
мічної ефективності виробництва продукції
садівництва в агарному секторі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботах класиків економічної теорії
сутність економічної ефективності розгля�
дається із загальних позицій. Класичне визна�
чення ефективності дав К. Маркс, який вказав
єдино правильну стратегію підприємницької
діяльності — при мінімумі авансованого капі�
талу виробляти максимум додаткової вартості
[4, с. 46—48]. Відповідно до теорії К. Маркса, в
підсумку різні види економії зводяться до еко�
номії робочого часу, скорочення трудоміст�
кості виробництва одиниці корисної суспіль�
ству продукції [4, с. 71].

Ефективність виступає одним із головних
показників діяльності суб'єкта господарюван�
ня та відображає результативність діяльності
як співвідношення ефекту й витрат ресурсів на
його отримання. Тобто за умови, якщо суб'єкт
господарювання здійснює свою діяльність з
найменшими виробничими витратами, то прий�
нято вважати її ефективною (чим меншою є
величина витрат і чим більший обсяг виробле�
ної продукції, тим вища ефективність вироб�
ництва). Однак з погіршенням екологічної си�
туації виникла необхідність врахування законів
природи при визначенні економічної ефектив�
ності аграрного виробництва.

Типізуючи наукові теоретичні доробки вче�
них�економістів, зауважимо, що тлумачення
категорії "ефективність аграрного виробницт�
ва" вони розглядають як ступінь досягнення
цілей, зумовлених системою економічних за�
конів щодо процесу відтворення на основі
інтенсифікації [3; 8; 9; 10]. Сільське господар�
ство є складною, багатофункціональною со�
ціально�економічною системою, яка формуєть�
ся з функціональних та організаційних підсис�
тем: технологічної, економічної, соціальної й
екологічної. Згідно з зазначеним виділяють
відповідні види ефективності [3; 8; 9].

Так, виробничо�технологічну ефективність
характеризують показники, що відображають
ступінь використання земельних, трудових і

матеріальних ресурсів у результаті застосуван�
ня різних технологій при виробництві продукції
садівництва. Виробничо�економічна ефек�
тивність визначається за допомогою вартісних
показників, розкриває можливість розширено�
го відтворення продукції садівництва. Біоенер�
гетична ефективність дає можливість зістави�
ти витрати енергії на отримання продукції са�
дівництва з енергією, яка міститься в отрима�
ному врожаї. Соціально�економічна ефек�
тивність характеризується рівнем розвитку
сільської соціально�територіальної спільноти:
демографічними, економічними і соціальними
показниками життя сільського населення. Еко�
логічну ефективність відображають показники
рівня збереження агроландшафтів, родючості
грунтів, безпечності виробленої продукції са�
дівництва, стану здоров'я людей, збереження
тваринного і рослинного світу [1; 8; 9].

Еколого�економічна ефективність дає мож�
ливість зіставити виробничі результати діяль�
ності та витрати, які забезпечують отримання
продукції садівництва з вмістом у ній екологі�
чно допустимих доз шкідливих речовин, що не
справляють згубного впливу на здоров'я людей
та стан довкілля. Крім того, в сучасних умовах
катастрофічного погіршення екологічного ста�
ну навколишнього природного середовища за�
стосування в практичній діяльності зазначених
показників набуває істотної актуальності.

Згідно з оцінками низки вчених агроеколо�
гічна ефективність виробництва продукції са�
дівництва характеризується виробничими вит�
ратами на попередження порушень екологічної
рівноваги [2; 3; 8; 9]. Проте, на нашу думку, заз�
начені витрати визначають процес створення
умов сприятливої екологічної ситуації, а еко�
лого�економічна ефективність характеризуєть�
ся співвідношенням приросту прибутку, вируч�
ки, вартості валової продукції садівництва, еко�
номії витрат на виробництво такої продукції, з
одного боку, та витрат на підтримку задовіль�
ного екологічного стану довкілля — з іншого.

Зауважимо, що протягом останніх десятиріч
екологічна складова господарської діяльності
виступає конститутивною проблемою політич�
них та громадських протиріч. Зокрема, на дум�
ку вчених економістів�аграріїв, існує не�
обхідність удосконалення методів аналізу ефек�
тивності з урахуванням впливу екологічної ком�
поненти [2; 8; 10]. При цьому ймовірні різні вар�
іанти забезпечення екологічної безпеки:

— зменшення обсягів забруднень у процесі
виробництва продукції садівництва при збере�
женні відповідних обсягів витрат і випуску про�
дукції;
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— скорочення розмірів витрат при фіксо�
ваному обсязі випуску продукції садівництва;

— зростання обсягів витрат на усунення не�
сприятливих впливів виробничого процесу на
стан довкілля та поліпшення якісних характе�
ристик продукції садівництва, дотримання до�
пустимих доз її забруднення.

Кількісним результатом діяльності аграрних
товаровиробників є збільшення обсягів вироб�
ництва продукції садівництва шляхом за�
стосування нових сортів і гібридів плодових куль�
тур, порід плодових дерев, порід чагарників і яг�
ідних культур, нового технічного устаткування,
підвищення якості та зниження собівартості про�
дукції. Ефективність виробничої діяльності ха�
рактеризується результатами використання ре�
сурсів. В аграрному виробництві в цілому та при
виробництві продукції садівництва зокрема, кри�
терієм економічної ефективності прийнято було
вважати максимальний обсяг виробництва в роз�
рахунку на 1 га сільгоспугідь за найменших вит�
рат живої й уречевленої праці. Проте в умовах
ринкової економіки головними є показники рен�
табельності використання матеріально�виробни�
чих ресурсів, праці й капіталу.

Грунтуючись на дослідженнях існуючих
методичних підходів до оцінки ефективності
виробництва продукції садівництва в аграрно�
му секторі виявлено істотні відмінності мето�
дичних основ обчислення відповідних показ�
ників [2; 5; 6; 7; 8]. Так, при обрахунку показ�
ників продуктивності праці використовують
середньорічну чисельність працівників органі�
зації в цілому, середньорічну чисельність пра�
цівників основного виробництва, витрати
живої праці. Вартість валової продукції для
цього розрахунку визначають в порівнянних
або поточних цінах [5; 6; 7], що обумовлює не�
адекватні результати.

Ефективність виробництва продукції садів�
ництва виступає як багатофакторна категорія.
При цьому залежно від характеру прояву чин�
ників, їх роль істотно змінюється протягом ви�
робничого процесу. Так, ефективність діяль�
ності плодових спеціалізованих організацій за�
лежить від структури насаджень, технології ви�
робництва й зберігання фруктів, використання
інновацій, системи захисних заходів у садах,
впливу погодних умов і якості грунту, низки
інших чинників. Її характеризує система нату�
ральних і вартісних показників: урожайність,
якість плодів, собівартість продукції, середня
ціна продажу 1 кг плодів, виручка, фінансовий
результат від реалізації продукції (як різниця
між виручкою і повною собівартістю реалізова�
ної продукції), рентабельність, продуктивність

праці. Крім зазначених показників, ефективність
господарської діяльності плодівницьких орган�
ізації характеризують: платоспроможність,
фінансова стійкість, оборотність капіталу, кон�
куренто� та кредитоспроможність.

Одним з напрямів підвищення ефективності
виробництва продукції садівництва в сучасних
умовах є розвиток інноваційного процесу, ін�
тенсифікації виробництва. Однак підвищення
рівня інтенсивності виробництва продукції са�
дівництва супроводжується забрудненням на�
вколишнього природного середовища, що вик�
ликає необхідність оцінки еколого�економіч�
них втрат, зумовлених забрудненням довкілля,
а також з урахуванням додаткових витрат на
усунення такого забруднення. Таким чином,
еколого�економічна ефективність відображає
різницю між вартістю виробленої продукції
садівництва і понесеними витратами, включа�
ючи величину еколого�економічного збитку.

Прикладний інтерес представляє методика
оцінки біоенергетичної ефективності вироб�
ництва продукції садівництва, яка доповнює
методику економічної та еколого�економічної
ефективності. Її значимість істотно зростає в
умовах значних темпів інфляції, коли важко
встановити реальну економічну ефективність.

Енергетична ефективність характеризуєть�
ся співвідношенням енергії, що міститься у ви�
робленій продукції садівництва та енергії у ви�
користаних ресурсах. Її характеризують такі
показники, як: приріст енергії (різниця між
енергією, що міститься у виробленій продукції
й енергією, яку містять використані ресурси) та
коефіцієнт енергетичної ефективності (співвід�
ношення приросту енергії та енергії викорис�
таних ресурсів) [5, с. 17—18].

Узагальнюючи наукові доробки вчених, за�
уважимо, що в більшості виділяють наступну
систему показників оцінки еколого�економіч�
ної ефективності аграрного виробництва в
цілому та виробництва продукції садівництва
зокрема: динаміка врожайності й собівартості
продукції (тобто значення показників "до" і
"після" впровадження заходів щодо усунення
несприятливих екологічних впливів на навко�
лишнє природне середовище); динаміка вало�
вої продукції землеробства, валового доходу,
прибутку з 1 га сільськогосподарських угідь,
прибутку в розрахунку на одну людино�годи�
ну; еколого�економічні втрати; еколого�еконо�
мічний ефект; рівень грунтової родючості;
рівень екологічного забруднення продукції;
площа земель, виведених або введених у сіль�
ськогосподарського обіг. Еколого�економіч�
ний ефект визначають шляхом порівняння ре�
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зультатів виробничо�господарської діяльності
та витрат, які включають еколого�економічний
збиток [2; 5; 6; 7; 10].

Розрахунок еколого�економічної ефектив�
ності здійснюють задля обгрунтування на�
прямів раціонального використання природних
та інших виробничо�економічних ресурсів аг�
рарних підприємств, а також забезпечення й
відтворення збалансованого стану агроекоси�
стем. Її визначають при [1, с. 12; 2, с. 31—32]:

— оцінці фактичної еколого�економічної
ефективності здійснюваних заходів у галузі,
аграрному виробництві в цілому;

— розробці концепцій, прогнозів, комплек�
сних програм та інших заходів щодо розвитку
агропромислового комплексу країни;

— оцінці використання і проектів освоєння
нової техніки і технологій у сільському госпо�
дарстві;

— оцінці природоохоронних заходів в аг�
рарних підприємствах;

— порівняльній оцінці фактичних і прогноз�
них показників еколого�економічної ефектив�
ності агарного виробництва в цілому та вироб�
ництва продукції садівництва зокрема тощо.

Методика визначення економіко�екологіч�
ної ефективності виробництва продукції саді�
вництва має низку характерних особливостей
порівняно з методикою, яка застосовується в
рослинництві. Методичні особливості зумов�
лені використовуваними технологіями на план�
таціях зерняткових і кісточкових плодових
культур, породним складом, віком дерев, ста�
ном зараженості хворобами та шкідниками,
частотою хімічних і біологічних обробок дерев
на різних стадіях росту й розвитку процесу
дозрівання плодів, підготовки врожаю до збе�
рігання. Комплекс захисних заходів у садах
неплодоносних відрізняється від набору техно�
логічних операцій щодо захисту плодоносних
насаджень. Наприклад, при закладанні садів на
схилах проявляється вплив водної ерозії, що
потребує здійснення протиерозійних заходів.

Таким чином, у садівництві, порівняно з
рослинництвом, інтенсивніше відбуваються
процеси, які погіршують якісний стан довкіл�
ля та завдають шкоди грунтам, корисній
мікрофлорі. Тому необхідним є більш точний
облік втрат та відображення їх при визначенні
еколого�економічної ефективності виробниц�
тва плодів. Обгрунтуємо модель визначення
еколого�економічної ефективності виробниц�
тва зерняткових і кісточкових плодів.

На нашу думку, методика визначення еко�
лого�економічної ефективності має враховува�
ти окрім економічної складової екологічну

компоненту, що відображатиме вигоду від усу�
нення негативного впливу застосовуваних за�
ходів на довкілля. Тому формула розрахунку
еколого�економічного ефекту повинна врахо�
вувати:

(1),
де  — ціна продукції садівництва, що

відповідає затвердженим стандартам вмісту
гранично допустимих доз шкідливих речовин,
грн;

 — приріст ціни екологічно безпечної
продукції садівництва, отриманої в результаті
реалізації комплексу екологоохоронних за�
ходів згідно норм та стандартів органічного ви�
робництва;

 — прямі виробничі витрати (без ураху�
вання витрат на природоохоронні та екологічні
заходи, а також витрат на сертифікацію), грн.;

 — витрати на усунення наслідків впливу
негативних антропогенних чинників на довкіл�
ля, а також на забезпечення екологічної без�
пеки виробленої продукції садівництва, грн.

При цьому категорію "еколого�економічна
ефективність" варто розглядати як результат
процесу використання всіх видів ресурсів протя�
гом виробничого циклу та методів управління, що
забезпечує не лише раціональні параметри
відтворення в галузі садівництва, але й рента�
бельність, високу якість плодів із вмістом допус�
тимих доз шкідливих речовин і тенденції їх зни�
ження, збереження довкілля, підвищення грун�
тової родючості на основі обов'язкового враху�
вання проведених науково�дослідних робіт та
розробок нових економічно ефективних і еколо�
гобезпечних технологій у галузі садівництва.

Як випливає з формули (1), витрати на усу�
нення наслідків впливу шкідливих антропоген�
них чинників зменшують величину економічно�
го ефекту; чим вони більші, тим меншим є роз�
мір еколого�економічного ефекту. Оскільки
довгострокова післядія внесених добрив має
різний ефект залежно від фактичної вологоза�
безпеченості конкретного року (в основному
визначається співвідношенням кількості воло�
ги, яка є в грунті, і тієї кількості, яка потрібна
для нормального розвитку рослин), грунтово�
кліматичних умов, географічних та технологі�
чних особливостей кожного регіону, пропо�
нується змінити існуючі напрями розподілу
витрат на збереження і підвищення грунтової
родючості (рис. 1).

Пропоновані методичні рекомендації доз�
волять:

— підвищити обгрунтованість визначення
собівартості продукції садівництва шляхом
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коректнішого обліку вит�
рат, які фактично форму�
ють обсяги продукції галузі
згідно з відповідними особ�
ливостями регіону;

— достовірніше відобра�
жати витрати на збережен�
ня й підвищення родючості
грунтів, які можуть бути ча�
стково компенсовані з
коштів районних і держав�
ного бюджетів.

Крім того, варто заува�
жити, що вдала розробка
адаптивних технологій ви�
рощування плодових куль�
тур для великого регіону
можлива шляхом тісної ко�
ординації досліджень між
установами, розташовани�
ми в різних за грунтово�
кліматичними умовами зо�
нах цього регіону. При цьо�
му регіон може включати як
частину країни з параметра�
ми навколишнього природ�
ного середовища, придатної
для вирощування певної
плодової культури, так і
країну в цілому чи навіть кілька країн. У біль�
шості випадків найбільш ефективним виявить�
ся останній варіант — міжнародне співробіт�
ництво. Адже грунтово�кліматичні зони не роз�
діляються державними кордонами, а об'єднан�
ня наукового потенціалу декількох країн спри�
ятиме одержанню вагомих результатів [9, с. 421;
10, с. 62—64].

Таким чином, узагальнення теоретико�ме�
тодичних досліджень і практичного досвіду
засвідчило, що пропоновані методики оцінки
ефективності виробництва продукції садівниц�
тва не повною мірою враховують якісні харак�
теристики виробленої продукції, що включа�
ють і показники екологічної безпечності. При
цьому у досліджуваних методиках усі види вит�
рат, пов'язані із забезпеченням екологічної
безпеки виробництва, збереженням і підвищен�
ням грунтової родючості, відносять тільки до
собівартості, не враховуючи чинник відтворен�
ня одного з основних засобів виробництва —
земельних ресурсів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

На основі аналізу різних груп чинників, що
визначають рівень ефективності садівництва та

специфічні галузеві особливості такого вироб�
ництва, виявлено необхідність доповнення їх
екологічними чинниками, які з одного боку
спричинятимуть формування додаткової статті
витрат на отримання екологічно безпечної про�
дукції та зменшення негативних антропогенних
впливів на довкілля, а з іншого — забезпечува�
тимуть аграрним товаровиробникам додаткові
прибутки від реалізації продукції садівництва
високої якості з дотриманням вимог раціональ�
ного природокористування.

Грунтуючись на дослідженнях існуючих
теоретико�методичних підходів до оцінки еко�
лого�економічної ефективності виробництва
продукції садівництва в агарному секторі ви�
явлено недостатнє врахування екологічно
компоненти. Мотивуючись зазначеним, запро�
поновано методичний підхід, який дасть змо�
гу об'єктивніше розраховувати собівартість
продукції садівництва шляхом розподілу вит�
рат на отримання врожаю згідно грунтово�
кліматичних умов, географічних та технолог�
ічних особливостей конкретного регіону, спи�
раючись на закони екологічної рівноваги з
врахуванням додаткового прибутку від реалі�
зації екологічно безпечної продукції садів�
ництва.
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 Рис. 1. Методичні рекомендації щодо віднесення витрат на
застосування добрив при виробництві продукції

садівництва
Джерело: адаптовано автором за [2; 5; 6; 7].
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