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Завдання і основні напрями діяльності суб’єкта господарювання:  

Організаційно-господарське забезпечення наукових установ Національної академії аграрних наук України умов для 
проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біоенергетики, буряківництва і інших сільськогосподарських 
культур, здійснення науково-дослідних робіт, проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх 
апробації, проведення виробничої перевірки і впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності.  

 
Земельні ресурси:  
                  усього                –  2458,5203                     га  
                       в т. ч. с/г. угідь –                2109,4257      га  
                       з них, ріллі        –        1847,485              га 
 
 
Спрямованість дослідно-експериментальної роботи:  
 
Створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів цукрових буряків, біоенергетичних 

культур, озимої пшениці, проса, ярих культур, багаторічних трав, ріпаку, які відповідають вимогам інтенсивних технологій. 
 

 
Спрямованість виробничої діяльності:  
 
Виробництво та реалізація оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур та саджанців,  

вирощування фруктів, змішане сільське господарство. 
 
 
 



Пріоритетні напрями розвитку ДПДГ:  
 
Розробка і апробація у виробництві інтенсивних технологій, нових технологічних процесів, які забезпечують стале 

виробництво цукрових буряків та інших культур і передбачають раціональне використання земельних ресурсів. 
Проведення досліджень та вирішення основних науково-технічних проблем, направлених на підвищення техніко-економічного 

рівня цукрових буряків, біоенергетичних та інших культур. 
Надання науково-методичної допомоги господарствам з питань технології виробництва цукрових буряків, біоенергетичних та 

інших культур. 
Ефективне власне господарювання як приклад застосування результатів організаційних та наукових здобутків. 
Здійснення діяльності по реалізації науково-технічної, сільськогосподарської та іншої продукції. 

 
 

 

1. Соціально-економічні показники діяльності державних підприємств дослідних господарств  

в т.ч.: 

Період 

Одержано 
чистого 
доходу 

(виручки) 
від 

реалізації 
продукції, 

товарів, 
робіт ат 
послуг, 
тис.грн 

Собівартість 
реалізованої 
продукції, 

тис.грн 

Валовий 
прибуток 
(збиток), 
тис.грн 

Чистий 
прибуток 
(збиток), 
тис.грн 

Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників, чол 

Фонд 
оплати 
праці, 

тис.грн 

Середньомісячна 
заробітна плата, 

грн  керівника 
підприємства 

заступників 
керівника 

Розмір 
заборгованості 

із заробітної 
плати, тис.грн 

 2013 
рік 

 2985 2840  145  5  32 905   2356  3233 0  67 (поточна) 

 
 
 

Основні події, що мають суттєве значення для діяльності суб’єкта господарювання, які відбулися протягом звітного періоду 
(укладання значних право чинів (договорів) на виготовлення товарів чи надання робіт, послуг, залучення інвестицій, реорганізація 
тощо) 
Зменшення заборгованості з виплати заробітної плати та отримання підприємством чистого прибутку.  
 
Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються 
 
Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил охорони 
праці, техніки безпеки, соціального страхування, забезпечує пожежну безпеку своїх об»єктів. 



Здійснення заходів, спрямованих на покращення організації та оплати праці працівників з метою підвищення їхньої матеріальної 
зацікавленості як в результатах особистої праці, так і всього підприємства. 
 
 

2. Основні фінансові показники, що характеризують діяльність підприємства 

Показники прибутковості  Показники ліквідності  
Ефективність використання 

основних засобів 

Період 

Коефіцієнт 
рентабельності 

активів 
(прибуток/підс

умок активу 
балансу) 

Коефіцієнт 
рентабельності 

власного 
капіталу 
(чистий 

прибуток/влас
ний капітал) 

Коефіцієнт 
рентабельності 

діяльності 
(чистий 

прибуток/чист
ий доход 

(виручку) від 
реалізації) 

Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності 
(оборотні 

активи/пот
очні 

зобов’язан
ня) 

Коефіцієнт 
поточної 

ліквідності 
(оборотні 
активи – 

запаси/пот 
зобов’язан

ня) 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
(грошові 

активи/пот
очні 

зобов’язан
ня)  

Чистий 
оборотний 

капітал 
(поточні 
активи – 
поточні 
пасиви) 

Фондорента
бельність 
(чистий 

прибуток/се
редньорічн
у вартість 

о.з.) 

Фондоозбр
оєність 

(середньорі
чна 

вартість 
о.з/чисельні

сть 
працюючих

) 

Фондовід
дача 

(обсяг 
виробниц

тва 
прод./сер
едньорічн
у вартість 

о.з.) 

2011  0,016 0,0029  0,0135  1,59  1,46  0,003  749  0,007  132  0,4  

2012  0,023 0,02   0,065 1,59  0,65  0  1053  0,057  87  0,87  

2013  0,004  0,0006 0,002  1,2   0,18 0  955  0,0017  91  1,22  
 
Орган управління суб’єкта господарювання (із зазначенням керівного складу) 
 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України  
 
Директор, академік  – Роїк Микола Володимирович. 


