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Завдання і основні напрями діяльності суб’єкта господарювання:  

Основним завданням станції є проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі рослинництва, здійснення науково-
дослідних робіт, проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки і 
впровадження їх у виробництво. Основними напрямами діяльності станції є: 1.створення та впровадження у виробництво 
високопродуктивних сортів та гібридів цукрових буряків, озимої пшениці, проса, ярих культур, багаторічних трав, ріпаку, які відповідають 
вимогам інтенсивних технологій. 

Земельні ресурси:  
                  усього                –        5153,6     га  
                       в т. ч. с/г. угідь –       4562,5     га  
                       з них, ріллі        –       4229,6     га 
 
 
Спрямованість дослідно-експериментальної роботи:  
 
Розробка у виробництві інтенсивних технологій, нових технологічних процесів, які забезпечать стале виробництво цукрових буряків та 

інших культур і передбачать раціональне використання земельних ресурсів. Здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва, 
забезпечення реклами науково-технічної продукції. 

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

вирощування та реалізація племінного молодняку худоби, свиней і птиці, інших тварин, вирощування фруктів, змішане сільське 
господарство. Ефективне застосування результатів організаційних та наукових здобутків. 

 
 



Пріоритетні напрями розвитку ДПДГ:  
 

Виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва, виробництво м’яса та м’ясних 
продуктів, виробництво олії та тваринних жирів, розведення інших тварин, надання сільськогосподарських послуг в рослинництві, 
тваринництві і рибництві, діяльність автомобільного транспорту, діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі. 
Організація та здійснення оптової та роздрібної торгівлі власної продукції. 
Виробництво та роздрібна торгівля хліба та хлібобулочних виробів, виробництво та оптова торгівля цукру, виробництво борошна, круп, 
готових кормів для тварин. 
   

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 8506 6899 1607 7 89 1932 1809 5729,65 3300,20 141 (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) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

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  0,66  0,68 0,74  1,99  1,45 4,28  3472 0,81 164,90  0,14  

2012  10,83 12,24  17,25  2,25  1,51 9,35  4131 15,19 183,45  0,31 

2013 0,24 0,27  0,82  1,90  1,20  17,65  3576 0,34  229,87  0,49 
 
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 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 


