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У статті обгрунтовано, що основною умовою максимального ресурсозбереження в АПК
є налагоджена логістична система розподілу біологічних відходів сільського господар�
ства, що є придатними для подальшої переробки. Розглянуто три напрями теоретичних
підходів до ресурсозбереження: ефективне використання всіх наявних ресурсів підприє�
мства з метою мінімізації витрат виробництва, раціональне використання природних ре�
сурсів з позиції охорони навколишнього середовища, поєднання раціонального вироб�
ництва та позитивного екологічного ефекту.

Доведено, що біологічні відходи сільського господарства належать до ресурсів та по�
винні розподілятися між підприємствами АПК для подальшого використання у вироб�
ництві. Ідентифіковано біологічні відходи тваринництва, рослинництва та виробництва
харчових продуктів за джерелами утворення, а саме: вхідних компонентів, виробництва
та кінцевої продукції. Проаналізовано показники утворення відходів у сільському госпо�
дарстві та харчовому виробництві України, а також витрати на охорону навколишнього
середовища.

Визначено перелік функцій, що виконуються власною логістикою підприємств АПК Ук�
раїни, а також ті, що здійснюються за рахунок аутсорсингу та інсорсингу. Встановлено,
що основною причиною низького рівня ресурсозбереження в аграрній галузі України є
неефективна транспортна та інформаційна логістика, що ускладнює процес збуту вто�
ринної сировини та призводить до утилізації значної кількості відходів рослинництва та
тваринництва, що є придатними для подальшої переробки. Запропоновано впровадити
приватну логістичну систему ресурсозбереження національного масштабу в агропромис�
ловий комплекс України, націлену на отримання прибутку, підтримку сільського госпо�
дарства та екологічної безпеки країни. Рекомендовано розподілити функції між логістич�
ною системою ресурсозбереження та підприємствами АПК таким чином, щоб забезпе�
чити активний інформаційний обмін та ефективний розподіл вторинної сировини. Виз�
начено потенційні позитивні наслідки впровадження приватної логістичної системи ре�
сурсозбереження в АПК України.

The article substantiates that the main condition for effective resource�saving process in
the Agro�Industrial Complex is a well�established logistical system of agricultural biological
waste, which are suitable for further processing. Three theoretical approaches to resource
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ведення господарської діяльності в агропромисло�

вому комплексі передбачає управління фінансовими,

трудовими, матеріальними, нематеріальними та інфор�

маційними ресурсами. Матеріальні ресурси відіграють

ключову роль у діяльності сільськогосподарських під�

приємств та визначають вектор розвитку всього комп�

лексу.

Особливість підприємництва в аграрному секторі

економіки полягає в специфіці перетворення сільсько�

господарської сировини в продукцію і відходи, частина

з яких є сировинною базою для інших підприємств. Ло�

гістичні аспекти збереження даного ресурсу полягають

у виконанні функцій щодо постачання, транспортуван�

ня, складування, збереження, управління запасами,

розподілу та збуту. Неефективне ресурсозбереження в

масштабах країни є результатом географічної розріз�

неності підприємств різних галузей АПК та відсутності

можливості використання та переробки придатних

відходів рослинництва і тваринництва в межах невели�

ких сільськогосподарських підприємств, тому пробле�

ма логістичного забезпечення цього процесу є особли�

во актуальною.

saving are considered: efficient use of all available resources in order to minimize production
costs, rational use of natural resources in order to maximize environmental protection,
combination of rational production and positive ecological effect.

It has been proved that agricultural biological wastes belong to agricultural resources and
should be distributed between agro�industrial enterprises for further use in production. The
biological wastes of animal husbandry, crop production and food production by sources of
formation were identified, namely: input components, production and final products. Volume
of waste generation in agriculture and food production of Ukraine, as well as costs of
environmental protection are analyzed.

Logistic functions performed by the own logistics of the Ukrainian agro�industrial
enterprises, as well as those performed by outsourcing and insourcing, are determined. The
main reason for the low level of resource saving in the agro�industrial sector of Ukraine is
inefficient transport and information logistics, which complicates the process of secondary
raw materials sale and leads to the utilization of a large amount of suitable for further
processing crop and livestock waste. Implementationof the private logistical resource�saving
system into the Agro�Industrial Complex of Ukraine, aimed at profit, support of agriculture
and environmental security of the country is proposed. It is recommended to allocate functions
between the logistical resource�saving system and the enterprises in such a way as to ensure
active information exchange and efficient secondary raw materials distribution. The potential
positive consequences of the private logistical resource�saving system implementation into
the Agro�Industrial Complex of Ukraine are identified.

Ключові слова: аутсорсинг, біологічні відходи, вторинна сировина, екологічна безпека, інсорсинг, ло�

гістика в АПК, логістична система, ресурсозбереження, система ресурсозбереження, сільськогосподарські

відходи, функції логістики.

Key words: outsourcing, biological waste, secondary raw materials, environmental security, insourcing, logistics

in the Agro�Industrial Complex, logistic system, resourcesaving, resource�saving system, agricultural waste, logistics

functions.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення проблеми ресурсозбереження

в агропромисловому комплексі присвячено праці Бі�

лої І.С. [3], Воляк Л.Р. [5], Єршової О.О. [7], Кривенко

С.В. [9], Мазур О.В. [10], Павлова В.І. [13], Пекшина С.В.

[14], Чікова І.А. [19], Obi F.O., Ugwuishiwu B.O., Nwa�

kaire J.N. [1]. Теоретичні й практичні аспекти логістич�

ного забезпечення діяльності агропромислових під�

приємств досліджували Величко О.П. [4], Корнієцький О.В.

[8], Нечипоренко К.В. [11], Павлов В.І. [13], Федорук Є.І.

[18].

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування теоретичних положень та рекомен�

дацій щодо логістичного забезпечення ресурсозбере�

ження в агропромисловому комплексі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Внутрішня та зовнішня логістика відіграє провідну

роль у функціонуванні АПК, адже реалізує забезпечу�

вальні процеси, які спрямовані нераціональний розподіл

сировини між підприємствами всіх сфер комплексу, а
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також збут кінцевої продукції споживачам. Управління

процесом збереження ресурсів аграрного підприємства

також неможливе без потужної логістичної бази [8].

Обгрунтуванню логістичної складової ресурсозбере�

ження в агропромисловому комплексі передує визна�

чення сутності поняття "ресурсозбереження", а також

ідентифікація тих ресурсів, які відіграють ключову роль

в процесі збереження ресурсів комплексу.

В економічній літературі виділяють три основні на�

прями ресурсозбереження: ефективне використання

всіх наявних ресурсів підприємства з метою мінімізації

витрат виробництва, раціональне використання природ�

них ресурсів з позиції охорони навколишнього середо�

вища, поєднання раціонального виробництва та пози�

тивного екологічного ефекту.

Представником першого підходу є Чіков І. А., який

визначає, що "ресурсозбереження це метод управлін�

ня підприємством, заснований на впровадженні ресур�

созберігаючих технологій, прийнятті ефективних управ�

лінських рішень стосовно ресурсозбереження, а також

постійному вдосконаленні знань і професійних навичок

відповідних управлінців" [19].

Павлов В.І. також вбачає ресурсозбереження у ви�

робничому підході, тобто у збільшенні об'ємів перероб�

ки вторинної сировини, адже це зменшує витрати на

транспортування, складування та утилізацію, крім того,

вторинна сировина потребує менших витрат фінансових,

людських та матеріальних ресурсів [13].

Ресурсозбереження, відповідно до природоохорон�

ного підходу Воляк Л.Р., є процесом умілого застосу�

вання еколого�економічних інструментів у поєднанні з

іншими методами управління на державному та місце�

вому рівнях з метою відтворення і ефективного вико�

ристання природно�ресурсного потенціалу [5].

Кривенко С.В. розглядає поняття "ресурсозбере�

ження" з позиції поєднання економічного та екологіч�

ного результату діяльності і відзначає, що "це напрям

використання природно�ресурсного потенціалу, який

дає змогу забезпечити економію природних ресурсів та

зростання виробництва продукції за тієї ж кількості ви�

користаної сировини, матеріалів, палива" [9]. Схожої

позиції дотримується Біла І.С., що вбачає ресурсозбе�

реження у проведенні політики раціонального викори�

стання виробничих ресурсів, удосконаленні управління

відходами та запровадженні всебічної екологізації з

метою підвищення соціальної, екологічної та економіч�

ної ефективності виробництва [3].

Діяльність підприємств АПК здійснюється на основі

трудових, фінансових, інформаційних, нематеріальних

та матеріальних ресурсів, раціональне використання

яких безпосередньо впливає на процес формування при�

бутку підприємств у короткостроковій та довгостроковій

перспективі. Матеріальні ресурси підприємства пред�

ставлені основними засобами та оборотними активами.

Запаси сировини аграрних підприємств належать саме

до оборотних активів [11].

Відповідно до статті 2 Закону України "Про держав�

ну підтримку сільського господарства України" до

сільськогосподарської продукції належать відходи від

діяльності галузей рослинництва, тваринництва та хар�

чової промисловості [15]. Це пояснюється тим фактом,

що біологічні відходи цих підприємств являються сиро�

Рослинництво Тваринництво Виробництво харчових 
продуктів   

Зіпсований посадковий 
матеріал та насіння 

Зіпсовані корми, 
фураж 

Зіпсована сировина Відходи 
вхідних 

компонентів 
Відходи промивання та 
очищення, солома, стеблі, 
бадилля, обрізки дерев 

Відходи промивання, 
екскременти, 
забруднені корми та 
підстилка 

Відходи промивання, 
тканини тваринного та 
рослинного походження, 
що не призначені для 
споживання 

Відходи  
виробничих 
процесів 

Браковані ягоди, фрукти, 
овочі, злаки, некондиція 

Бракована та 
некондиційна 
продукція, здохлі 
тварини та птиця 

Бракована та 
некондиційна продукція 
харчової промисловості 

Відходи 
кінцевої 
продукції 

Таблиця 1. Біологічні відходи АПК за джерелами утворення

Джерело: узагальнено автором на основі джерела [12].

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

2015

2016

2017

2018

Виробництво харчових продуктів

Сільське, лісове та рибне господарство

Рис. 1. Утворення відходів в АПК України, тис. т

Джерело: розроблено на основі джерела [6].
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винною базою функціонування переробних під�

приємств. Крім того, продукт переробки являється си�

ровинною базою основної сфери АПК, тобто сільсько�

го господарства. Отже, відходи одних аграрних

підприємств стають сировиною(ресурсом) інших в мо�

мент передачі права власності.

Більше 80% відходів агропромислового комплек�

су складають сільськогосподарські, тобто відходи тва�

ринного та рослинного походження [2]. Всі біологічні

відходи, що формуються в результаті підприємницької

діяльності АПК поділяються на дві групи: призначені для

подальшої утилізації, призначені для подальшої пере�

робки та продажу кінцевому споживачу. Діяльність

сільськогосподарських та харчових підприємств повин�

на, передусім бути спрямована на недопускання псуван�

ня вхідних компонентів виробництва за допомогою на�

лагодженого процесу планування потреб у ресурсах та

дотримання технології зберігання [10]. По�друге, необ�

хідно забезпечити максимальний розподіл відходів ви�

робництва та відходів кінцевої продукції між відповід�

ними переробними підприємствами АПК (Таблиця 1).

Проблема ресурсозбереження в Україні полягає в

тому, що чимало відходів просто утилізуються через

ускладнений процес збуту для подальшої переробки та

неефективну внутрішню логістику біологічних відходів

у межах сільськогосподарських та харчових під�

приємств (рис. 1) [7].

На фоні зниження кількості утворених відходів від

сільського, лісового та рибного господарства (на 0,2%

у 2016 році, на 29,2% у 2017 році та на 31,7% у 2018 році

порівняно з 2015 роком), відзначається зростання

кількості відходів від виробництва харчових продуктів

(на 20,5% у 2016 році, на 52,7% у 2017 році та на37,8%

у 2018 році порівняно з 2015 роком).

Забезпечення екологічної безпеки АПК України пе�

редбачає охорону навколишнього середовища за до�

помогою адміністративних, правових, економічних, по�

літичних і суспільних заходів щодо обмеження негатив�

ного впливу господарської діяльності на довкілля. На�

явне агропромислове навантаження на екологію дов�

кілля через утворення відходів потребує значних капі�

тальних інвестицій та витрат на забезпечення охорони

навколишнього середовища. Протягом 2015—2018

років у сільському господарстві спостерігається змен�

шенняпоточних витрат та капітальних інвестицій на охо�

рону навколишнього середовища, а в харчовій промис�

ловості — збільшення витрат і капітальних інвестицій

(рис. 2).

Логістика відходів підприємства передбачає вико�

нання функцій щодо заготівлі вторинної сировини, сор�

тування та складування, тимчасового зберігання на

спеціальних складах, вторинної переробки в межах або

за межами підприємства [14]. За відсутності можливості

повторного використання або переробки відходів у ме�

жах підприємства, логістика аграрного підприємства

повинна виконувати функцію моніторингу потреб пере�

робних підприємств у відповідному виді сировини, а та�

кож організовувати транспортування даної продукції

найбільш раціональним способом.

Враховуючи той факт, що основу сільськогоспо�

дарської сфери АПК України складають невеликі та

середні підприємства, в межах яких складно організу�

вати налагоджений механізм постачання, транспорту�

вання, розподілу та інших логістичних функцій, логісти�

ка збуту продукції передається на аутсорсинг торговель�

ним підприємствам. Щодо реалізації сільськогоспо�

дарських відходів, то їх розподілом між переробними

підприємствами повинні також займатися торговельні

посередники. В практиці агропромислових підприємств

забезпечення ресурсозбереження відбувається на осно�

ві логістичного інсорсингу, тобто логістичні функції

щодо управління відходами сільськогосподарських

підприємств здійснюються переробним підприємством,

що є важливою умовою забезпечення безперебійності

процесу поставок сировини для власного виробництва

[4].

Процес доставки сировини від виробника до пере�

робника є тим видом діяльності підприємства, що пере�

дається на аутсорсинг стороннім організаціям, тобто

транспортна логістика агропромислового підприємства
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Джерело: розроблено на основі джерела [6].

Рис. 2. Витрати на охорону навколишнього середовища в АПК, млн грн
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виконується компаніями�перевізниками. Така практика

має чимало переваг, адже дозволяє зосередити увагу

на основних процесах виробництва. Такий вид аутсор�

сингу є доцільним тільки в умовах високоорганізованої

транспортної логістики відповідних аутсорсерів.

Враховуючи вищесказане, наявна система логісти�

ки відходів біологічного походження АПК України має

два головні недоліки, а саме:

1. Неефективна інформаційна логістика.

Основною умовою забезпечення цільового викори�

стання біологічних відходів аграрних підприємств є на�

явність достатнього попиту на них у відповідний момент

часу. Інформація щодо об'ємів попиту та місця знаход�

ження відповідних суб'єктів господарювання постійно

змінюється, а регулярний моніторинг потребує значних

витрат часу та людських ресурсів. Оскільки ця функція

виконується власними силами підприємств, то пропози�

ція сировини не знаходить свого споживача — пере�

робника, а попит не задовольняється в повній мірі. Все

це призводить до значних втрат фінансових та матері�

альних ресурсів у масштабах АПК [16].

2. Неефективна транспортна логістика.

Транспортні компанії, що надають послуги аграрним

підприємствам, в основному, спеціалізуються на одному

виді транспорту, що значно ускладнює перевезення сиро�

вини комбінованим способом. Крім того, на транспортні

послуги встановлюється висока ціна, що є результатом

неповної завантаженості транспорту та неефективного

складання маршруту. Зважаючи на те, що розподіл вто�

ринної сировини відбувається відповідно до економічної

ефективності, а не до потреб АПК, то за умови переви�

щення витрат на транспортування чи зберігання над вит�

ратами на утилізацію, відходи підлягають утилізації [17].

З метою усунення зазначених недоліків доцільно

створити логістичну систему ресурсозбереження націо�

нального масштабу, яка буде грунтуватися на потужній

інформаційній та транспортній складовій. Така система

має бути заснована на приватній формі власності і отри�

мувати державну підтримку в формі податкових пільг.

Дану систему необхідно організовувати саме на основі

приватного підприємства, адже його діяльність націле�

на на отримання прибутку, який є головною рушійною

силою постійного самовдосконалення системи. Держав�

на підтримка можлива на етапі становлення системи, а

пільгове оподаткування є умовою забезпечення еколо�

гічної спрямованості системи та націленості на підтрим�

ку основної сфери агропромислового комплексу, тоб�

то рослинництва та тваринництва.

Ця система передбачає розподіл логістичних функ�

цій ресурсозбереження між самою системою та

підприємствами комплексу. Певні логістичні функції за�

лишаються за підприємствами, але передбачають ак�

тивну взаємодію із системою. Основні функції перед�

бачають:

— надання системі інформації щодо наявних обсягів

попиту на сировину та пропозиції відходів біологічного

походження, що придатні для подальшої переробки;

— надання інформації щодо запланованих потреб

підприємства у вторинній сировині в поточному періоді;

— збирання та тимчасове складування біологічних

відходів, що придатні для подальшої промислової пе�

реробки;

— формування необхідних запасів сировини та їх

складування для подальшої переробки.

Виконання даних функцій підприємствами АПК є

головною умовою існування та успішного функціонуван�

ня приватної логістичної системи ресурсозбереження,

а також можливості виконання наступних функцій:

— збір та обробка інформації щодо попиту та про�

позиції відходів;

Рис. 3. Потік інформації в логістичній системі ресурсозбереження АПК

Джерело: розроблено автором.
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— забезпечення розподілу ресурсів відповідно до

пріоритетності потреб основної ланки АПК, наявних

ресурсів та потреб;

— транспортування сировини між представниками

АПК, складання маршрутів перевезення різними вида�

ми транспорту з метою забезпечення максимально

швидкої доставки з мінімальними фінансовими витра�

тами;

— моніторинг нових тенденцій щодо переробки

відходів АПК та інформування всіх представників ком�

плексу щодо появи попиту на існуючі біологічні та не�

біологічні відходи.

Формування продуктивної логістичної системи ре�

сурсозбереження в АПК передбачає встановлення

інформаційного обміну між усіма ланками виробницт�

ва та переробки сільськогосподарської продукції [18].

Саме активний обмін інформацією щодо наявної кіль�

кості біологічних відходів та потреб у сировині є важ�

ливим інструментом максимального збереження ре�

сурсів, що сприяє розробці достовірних планів об'ємів

виробництва як у сільськогосподарській, так і в пере�

робній галузі.

Процес обміну даними в системі передбачає отриман�

ня інформації щодо пропозиції відходів рослинництва,

тваринництва та виробництва харчових продуктів, а та�

кож щодо обсягу попиту на цю сировину від підприємств,

що займаються виробництвом органічних добрив, біопа�

лива, біоенергії, кормів та інших споживчих товарів. Си�

стема обробляє інформацію та розподіляє наявну про�

позицію між наявним попитом, віддаючи перевагу потре�

бам сільськогосподарської сфери, як такої, що визначає

функціонування всього комплексу (рис. 3).

Для розподілу біологічних відходів за визначеними

напрямами обираються можливі способи транспорту�

вання відповідно до мінімізації витрат. Передбачаєть�

ся, що система дозволить встановити мінімальні ціни на

транспортні послуги за допомогою ефекту масштабу,

адже її цільовим споживачем стане весь агропромисло�

вий комплекс України.

Отже, реалізація приватної логістичної системи ре�

сурсозбереження АПК України забезпечить такі пози�

тивні зміни:

1. Зниження витрат на транспортні перевезення біо�

логічних відходів між підприємствами АПК, тобто

збільшення економічної ефективності організації пере�

робки в порівнянні з утилізацією.

2. Скорочення термінів доставки сировини до під�

приємств�споживачів та переробників, що дозволить

зменшити термін складування сировинних запасів та

здійснювати більш достовірне планування попиту, тоб�

то зменшити кількість зіпсованих вхідних компонентів.

3. Стимулювання процесу ресурсозбереження на

великих, середніх та малих сільськогосподарських під�

приємствах.

4. Максимальне задоволення попиту підприємств на

вторинну сировину, а отже збільшення об'ємів вироб�

ництва.

5. Зменшення агропромислового навантаження на

екологію навколишнього середовища.

6. Зменшення загальних втрат матеріальних, фінан�

сових та людських ресурсів в агропромисловому комп�

лексі України.

ВИСНОВКИ
Ресурсозбереження в АПК неможливо розглядати

в рамках виокремленого підприємства, адже весь про�

цес виробництва аграрної продукції від сировини до

кінцевої продукції передбачає залучення значної

кількості підприємств різних галузей економіки. Отже,

під ресурсозбереженням в АПК слід розуміти процес

збереження сировинних ресурсів за допомогою повно�

го розподілу біологічних відходів, що є придатними для

переробки між сукупністю підприємств різних галузей

комплексу.

Управління ресурсозбереженням в АПК України

здійснюється на основі внутрішньої виробничої,

складської та інформаційної логістики, інсорсингу ло�

гістики постачання та аутсорсиінгу транспортної логі�

стики. Наявна система функціонує неефективно, що ви�

ражається в значних обсягах утилізації сільськогоспо�

дарських відходів. Запропоновано впровадити приват�

ну логістичну систему ресурсозбереження АПК Украї�

ни, націлену на отримання прибутку, підтримку сільсько�

го господарства та екологічної безпеки країни, а також

усунення недоліків наявної інформаційної та транспор�

тної логістики.
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