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Перед вами Звіт про управління нашого
господарства. Він підготовлений на вимогу Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» та оприлюднюються на
офіційному сайті ДП ДГ для того, щоб про нашу
діяльність знали не тільки держава, й місцева
громада, партнери по роботі і інші зацікавлені особи.

Цей звіт показує не тільки наш кадровий,
виробничий і фінансовий потенціал, а й нашу
науково-експериментальну, соціальну, екологічну
відповідальність. Так історично склалося, що ми
працюємо у системі Національної академії аграрних
наук України і це суттєво впливає на
результативність роботи. Як державне підприємство,
ми, окрім усіх податків, зобов’язані додатково
сплачувати великі ставки держдивідендів. Через те,
що майже увесь прибуток ми сплачуємо державі, ми
не можемо за його рахунок проводити капітальні
реконструкції нашого виробництва, придбання нової
техніки тощо. Разом з тим, ми спільно з Донецькою

державною сільськогосподарською дослідною
станцією досягли значних успіхів у розвитку
вітчизняного насінництва.

У своєму виробництві ми використовуємо сучасні
наукові технології сівозміни, що зберігають
родючість наших земель, у міру застосовуємо
мінеральні добрива, засоби захисту рослин, що
позитивно впливає на навколишнє середовище.
Нашою головною цінністю є працівники
підприємства і усі наші односельчани. Ми зберігаємо
робочі місця та докладаємо зусиль, щоб платити
гідну заробітну плату.

Таким чином ми намагаємося сприяти сталому
розвитку сільського господарства, громади і країни в
цілому.

З повагою
директор

Сергій Рудськой

Дорогі друзі!



Організаційна структура 
та опис діяльності підприємства



Повна назва підприємства

Державне підприємство «Дослідне господарство «Широке» Донецької
державної сільськогосподарської дослідної станції» Національної академії
аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Широке» або господарство)

Організаційна форма підприємства

Основна інформація

ДП «ДГ «Широке» належить до сфери управління Національної академії
аграрних наук України.

Господарство є державним сільськогосподарським підприємством, яке
створене з метою організаційно-господарського забезпечення Науковій
установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових
досліджень та їх апробації.
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Наші види діяльності
Основні види економічної діяльності детально викладені у Статуті
ДП «ДГ «Широке» та відображають роль господарства як 
експериментальної бази вітчизняної агарної науки через:

01.11 – Вирощування зернових культур 
(окрім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур

01.19 – Вирощування інших однорічних і 
дворічних культур

01.61 – Допоміжна діяльність у 
рослинництві

Рослинництво

01.46 – Розведення свиней

10.11 – Виробництво м’яса

Тваринництво
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Група 
загальногосподарського 

призначення

Інженерно-технічна 
служба

Планово-економічна 
служба

Служба 
бухгалтерського 

обліку

Науково-дослідний 
відділ

Обслуговуючий персонал 
(господарська служба)

Робітники

Агрономічна служба

Ветеринарна служба
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Наша організаційна структура

Директор



Спеціалізація господарства

Останні три роки діяльності ДП «ДГ «Широке»
спеціалізується на виготовленні продукції рослинництва,
зокрема, пшениці (47,1 % від загального доходу в 2019
році). Вагому частку у загальній структурі мають насіння
соняшнику (15,3 %), ячмінь (11,9 %), насіння ріпаку (9,2 %).
Продукція тваринництва має відносно незначну роль у
функціонуванні господарства - 4,6 %.
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Пшениця (47,1 %)

Ячмінь (11,9 %)
Просо (1,0 %)

Структура доходу в 2019 році

Горох (3,5 %)

Насіння ріпаку 
(9,2 %)

Насіння соняшнику 
(15,3 %)

Інша продукція 
рослинництва (5,7 %)

Реалізація іншої продукції, 
робіт, послуг (1,7 %)

Приріст живої маси свиней 
(4,2 %)

94,7 93,3 93,7

3,0 4,8 4,62,3 1,9 1,7

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Продукція рослинництва

Продукція тваринництва

Реалізація іншої продукції, робіт, послуг

Динаміка структури доходу в 2017 – 2019 рр., %



Земельні ресурси господарства

Землі 
несільськогосподарського 

призначення (7,5 %)
Пасовища (2,7 %)

Сіножаті (8,6 %)

Рілля (81,3 %)

Структура земельних угідь, га

7 150 гаЗагальна площа земельних угідь:

Всі землі сільськогосподарського призначення (92,5 % від загальної
площі) ДП «ДГ «Широке» використовує на праві постійного
користування. Протягом останніх трьох років загальна площа угідь
та їх структура залишаються незмінними.

На землях несільськогосподарського призначення розміщено
господарські будівлі, дороги, лісосмуги, технічна інфраструктура
тощо.
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ДП «ДГ «Широке» в цілому забезпечене основними засобами.
В загальній структурі переважають необоротні активи
сільськогосподарського призначення (63,7 %), з них домінуюча
частина припадає на основні засоби рослинництва (66,0 %).

Коефіцієнт придатності основних засобів становить 0,23. Це
свідчить про високу зношеність активів, тому ми визначаємо
оновлення матеріально-технічної бази одним з пріоритетних
напрямків подальшого розвитку господарства.

Склад і стан основних засобів

Основні засоби
2017 рік

на 100 га 
с.-г. угідь

на 1 
працівника

2018 рік
на 100 га 
с.-г. угідь

на 1 
працівника

2019 рік
на 100 га 
с.-г. угідь

на 1 
працівника

Виробничі основні засоби 
с.-г. призначення

Виробничі основні засоби 
не с.-г. призначення

Всього основних засобів

501,5 219,7 501,8 218,3 505,2 265,1

98,4 3,5 103,6 3,7 103,4 4,4

599,9 223,2 605,4 222,0 608,6 269,5

Забезпеченість основними засобами в 2017 – 2019 рр., тис. грн
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Структура основних засобів в 2019 році

сільськогосподарського 
призначення (63,7 %)

несільськогосподарського 
призначення (1,1%)

тваринництва (10,0 %)

рослинництва (90,0 %)

невиробничі (35,3 %)



Результати діяльності



Валове виробництво продукції рослинництва
Динаміка обсягів виробництва продукції рослинництва

в 2017-2019 рр., т
Динаміка урожайності сільськогосподарських культур

в 2017-2019 рр., ц

В загальній структурі валового виробництва найбільшу питому вагу мають пшениця, ячмінь та гарбуз. Крім культур, представлених на графіках, господарство
вирощує в незначних кількостях льон, гірчицю, коріандр та еспарцет.

Порівняно з 2017 роком в 2019 році відбулося суттєве скорочення обсягів зібраної пшениці (- 32,1 %), що зумовлено зменшенням посівних площ та зниженням
урожайності культури. За аналогічних обставин скоротився також обсяг ячменю (- 41,4 %). Кількість вирощеного кормового гарбуза залишалася сталою
протягом останніх трьох років.

В 2019 році спостерігалося погіршення урожайності більшості вирощуваних культур. Це значною мірою зумовлено несприятливими природно-кліматичними
умовами в регіоні функціонування господарства, зокрема, критично низьким рівнем опадів, високою температурою повітря та сильним вітром.
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6702

2507

442 710

2430

6239

1713

285
885

2466

4552

1469

347 557

2457

Пшениця Ячмінь Горох Соняшник Гарбуз

2017 рік 2018 рік 2019 рік

32,8

19,7
13,2 9,7

100,8

24,9 28,8

12 11,4

87,5

22,1 21,1 17,3
6,5

107,8

Пшениця Ячмінь Горох Соняшник Гарбуз

2017 рік 2018 рік 2019 рік



Динаміка загального приросту живої маси свиней
в 2017-2019 рр.

Валове виробництво продукції тваринництва

Динаміка середньодобового приросту молодняку і відгодівлі 
свиней в 2017-2019 рр.

Галузь тваринництва в загальній структурі доходу має невелику частку (4,6 %) і представлена поголів’ям свиней (531 гол.).

В 2019 році відбулося зниження середньодобового і загального приросту живої маси свиней через невчасно проведені профілактичні щеплення, що
призвели до високої захворюваності тварин, та недостатню кількість збалансованих кормів, вітамінів, мінералів та БМВД.

Динаміка приплоду свиней залишається сталою.
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412
441

270

38,3 т 54,4 т 29,7 т

2017 рік 2018 рік 2019 рік

2017 рік 2018 рік 2019 рік



Рентабельність господарства

Динаміка коефіцієнтів рентабельності в 2017-2019 рр. Рентабельність активів (КРА) показує ефективність
використання активів підприємства для генерації
прибутку. Зниження цього показника у 2019 році
свідчить про скорочення ефективності використання
активів, що пов’язано з низькою ринковою вартістю
продукції та збільшенням вартості оборотних активів.

Рентабельність власного капіталу (КРВК) - показник,
що вказує, наскільки ефективно використовується
власний капітал, тобто скільки прибутку було
згенеровано на кожну гривню залучених власних
коштів. В 2019 р. показник знизився на 41,3 %
порівняно з 2017 р. через зменшення чистого
прибутку та недостатню врожайність культур.

Зменшення рентабельності діяльності (КРД) свідчить
про зниження ефективності господарської діяльності
підприємства в 2019 році. На величину коефіцієнту
вплинуло зменшення чистого прибутку та збільшення
собівартості продукції через подорожчання ЗЗР,
ПММ, насіння та ін.

Коефіцієнт рентабельності продукції (КРП)
характеризує прибутковість основної господарської
діяльності. Протягом останніх трьох років показник
стабільно зростав (+ 51,3 %) та показує, що основна
продукція, яка виробляється господарством є
рентабельною.
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0,64 0,75
1,74

18,9

0,83 1
2,2

24,2

0,35 0,44
1,43

28,6

КРА КРВК КРД КРП

2017 рік 2018 рік 2019 рік



Ліквідність
та зобов’язання



Баланс ліквідності

Динаміка балансу ліквідності в 2017-2019 рр., тис. грн

Баланс ДП «ДГ «Широке» є значною мірою
ліквідним, оскільки виконуються 3 з 4 умов
ліквідності.

Найбільш термінові пасиви (П1) значно
перевищують обсяги високоліквідних активів (А1),
що свідчить про труднощі підприємства у погашенні
короткострокових зобов’язань перед бюджетом,
постачальниками та працівниками. Позитивним
аспектом є додатна динаміка обсягів
швидколіквідних активів (А2) при відсутності
короткострокових пасивів (П2).

Протягом останніх трьох років значно зросли обсяги
повільноліквідних активів (А3) при значно меншій
кількості довгострокових пасивів (П3), що
відображає підвищення перспективної ліквідності.

Постійні пасиви (П4) перевищують низьколіквідні
активи (А4). Це вказує на забезпеченість
господарства власними оборотними коштами та
дотримання умов фінансової стійкості.

Загалом господарство є досить ліквідним, хоч і має
часткове порушення ліквідності балансу,
притаманне більшості агровиробників.
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21 21 38

15805
19962

26391

2017 р. 2018 р. 2019 р.

А1 П1

5048
4600

5036

0 0 0

2017 р. 2018 р. 2019 р.

А2 П2

16320

22089

29719

3630 2373 2373

2017 р. 2018 р. 2019 р.

А3 П3

98659

96440
94830

100613 100815 100859

2017 р. 2018 р. 2019 р.

А4 П4



Стан розрахунків
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5048 4600 5036

15805

19962

26391

2017 р. 2018 р. 2019 р.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості

2017 р. 2018 р. 2019 р.

Оборотні активи Поточна дебіторська заборгованість

Динаміка обсягів дебіторської і кредиторської
заборгованостей за 2017-2019 рр., тис. грн

Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних
активах за 2017-2019 рр., тис. грн

23,6 %

17,2 %

14,5 %

Протягом 2017–2019 рр. спостерігався значний розрив між обсягами дебіторської і кредиторської заборгованостей через труднощі господарства у
погашенні своїх поточних зобов’язань. З одного боку, це – негативне явище, проте, з іншого – господарство залучає в свій оборот значно більше
коштів ніж вилучає.

В структурі оборотних активів сукупність статей дебіторської заборгованості займає оптимальну частку, що свідчить про достатню ліквідність та
фінансову стійкість господарства.



5,2
4,5

3,5

2017 рік 2018 рік 2019 рік

1,4

1,3 1,3

2017 рік 2018 рік 2019 рік

758

1007

440

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Показники фінансово-економічної діяльності

EBITDA, млн. грн Прибуток, тис. грн

Коефіцієнт покриття Коефіцієнт фінансової стійкості
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EBITDA — аналітичний показник, що дорівнює обсягу
прибутку до вирахування витрат з виплати відсотків,
податків і нарахованої амортизації. Показник дозволяє
оцінити фактичний грошовий потік підприємства. В
господарстві спостерігається зниження EBITDA (- 37,1 %) в
2019 році порівняно з 2017 роком.

ДП «ДГ «Широке» є прибутковим підприємством, проте в
2019 році обсяг прибутку суттєво знизився (- 42 %
порівняно з 2017 р.).

Коефіцієнт покриття характеризує здатність
підприємства забезпечити свої короткострокові
зобов’язання за рахунок оборотних коштів. У звітному
році значення показника знизилось на 7,1 %, проте
залишилося вище нормативного (1,0), що свідчить про
здатність господарства погашати свої поточні
зобов’язання.

Коефіцієнт фінансової стійкості говорить про здатність
компанії залишатися платоспроможною в довгостроковій
перспективі. В господарстві цей показник значно
перевищує нормативне значення (0,7 - 0,9), проте в
останні роки зберігається тенденція до зниження.

4,5
4,1

2,8

2017 рік 2018 рік 2019 рік



Екологічні аспекти



Р

NК

pH

Стан ґрунтів господарства

Фосфор (Р)

Ґрунти по забезпеченню рухомим фосфором 
відносяться до  підвищених.

Калій (К)

По забезпеченню обмінним калієм показники 
відносяться до дуже високих (192,40 мг/кг).

Азот (N)

Ґрунти мають низьку забезпеченість 
гідролізованим азотом (75,50 мг/кг ґрунту).

Кислотність (pH)

За ступенем кислотності переважна кількість 
ґрунтів є слаболужними.
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Рухомих сполук (мікроелементів) в ґрунті міститься менше норми. Забрудненість радіонуклідами – менше 1,0 Кі/кВ.км.



Заходи збереження ґрунтів 

В користуванні ДП «ДГ «Широке» перебуває 7 150 га 
земельних угідь. 

Переважна кількість ґрунтів мають вміст гумусу 3,52 %. 
За методом Тюріна це підвищена забезпеченість.

Щоб запобігти виснаженню ґрунтів, 
господарством постійно застосовуються науково-
обґрунтовані польові сівозміни.
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Охорона навколишнього середовища

Динаміка використання природних ресурсів Динаміка нанесення екологічної шкоди

В 2019 році скоротились обсяги використання
електроенергії на 20,4 % порівняно з 2017 роком.
Споживання водних ресурсів поки зберігається на
відносно однаковому рівні, проте ми прагнемо до
скорочення обсягів.

Господарство поступово відмовляється від використання
засобів захисту рослин – за 3 роки використання хімікатів
було незначним.
Рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферу поки
не вдається оптимізувати, оскільки це потребує значних
капіталовкладень.
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Заходи мінімізації шкідливого впливу

Запроваджено використання 
енергозберігаючих ламп, поступова 

модернізація існуючого обладнання та 
його заміна на новітню техніку

Впровадження новітніх технологій 
вирощування сільськогосподарських 

культур

Укладено договори на утилізацію відходів 
та на надання послуг по збиранню, 

транспортуванню, зберіганню тари від 
використаних пестицидів, агрохімікатів, 

ЗЗР для подальшої утилізації 

В 2019 році сплачено 40 тис. грн 
компенсації за використання 

природних ресурсів
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Соціальні аспекти
та кадрова політика



до 50 років (49,1 %)

більше 50 років (39,3 %) до 30 років (11,6 %)

Структура працівників господарства

чоловіки (60,7 %)

жінки (39,3 %) адміністративний 
персонал (17,9 %)

рослинництво(73,2 %)

тваринництво (6,3 %)

інші (2,7 %) повна вища (магістр, 
спеціаліст) (19,6 %)

середня спеціальна 
(молодший спеціаліст) 

(7,1 %)

інші (73,2 %)

На кінець 2019 року в ДП «ДГ «Широке» працює 112 осіб різних професій та поколінь. Співвідношення чоловіків і жінок в господарстві
становить 60,7 % і 39,3 % відповідно. Більшість працюючих (49,1 %) – особи віком від 30 до 50 років. Найбільше працівників задіяно у
галузі рослинництва (73,2 %). Повну вищу освіту мають 19,6 % персоналу, переважають працівники з середньою освітою (73,2 %), що
зумовлено потребою господарства в кадрах робітничих професій.
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Кількість працівників на початок року

Кількість працівників на кінець року

Рух персоналу господарства

Динаміка кількості працівників, осіб

Протягом двох останніх років спостерігається тенденція скорочення кількості
штатних працівників. Це значною мірою зумовлено скороченням обсягів
виробництва (див. с. 12-13).

Також в 2019 році в господарстві несуттєво, але зросла плинність кадрів порівняно
з 2017 роком. Коефіцієнт обороту з вибуття перевищує коефіцієнт обороту по
прийому. Факторами, що зумовлюють таку динаміку, є сезонність
сільськогосподарських робіт, низька престижність робітничих професій та
загальна соціально-економічна ситуація в країні.
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(17 % середньооблікової кількості працівників 
господарства припадає на новоприйнятих у 2019 р.)

(29 % середньооблікової кількості працівників 
господарства були звільнені в 2019 р.)

Коефіцієнт обороту по прийому (0,17)

Коефіцієнт обороту з вибуття (0,29)



В останні три роки керівники, спеціалісти та службовці
ДП «ДГ «Широке» приймали участь у:

Розвиток персоналу

профільних навчаннях з підвищення кваліфікації;

семінарах;

тренінгах.

Підприємство дотримується політики забезпечення
зайнятості місцевих фахівців. Поряд з цим проводиться
робота з підвищення їх професійної кваліфікації.
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Загальний фонд оплати праці

Середньорічний розмір заробітної плати на одного працівника

Соціальна політика

Динаміка загального фонду оплати праці
та середньорічної заробітної плати, тис. грн

Динаміка витрат на соціальний захист
та підтримку працівників, тис. грн

Протягом останніх трьох років відбулося незначне коливання загального фонду оплати праці (ФОП). В 2019 році ФОП зберігся на рівні 2017 року,
незважаючи на скорочення кількості працівників. Водночас у період 2017–2019 рр. середньорічний розмір заробітної плати на 1-го працівника в
господарстві стабільно зростав (+ 19,7 %). Також в господарстві здійснюються мотиваційні виплати.

Витрати на навчання та соціальний захист персоналу знизились у звітному році. Ми усвідомлюємо свою соціальну відповідальність та вплив рівня
розвитку персоналу на ефективність діяльності господарства і плануємо покращити цю роботу. Одним з ключових напрямів розвитку підвищення
рівня соціального захисту працівників було корпоративне медичне страхування, проте фінансовий стан господарства поки що не дозволяє у повній
мірі розвивати цей вид соціальної підтримки.
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Сплачено до державного бюджету, тис. грн
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Ми дбаємо про благополуччя нашої
країни. В 2019 р. до державного бюджету
було перераховано 6 322 тис. грн
обов’язкових платежів. Найбільш
обтяжливою для нас є розмір частини
чистого прибутку, що на кінець 2019
року становив 90 %. Такий платіж
унеможливлює прогресивний розвиток
виробництва та надання соціальних
гарантій працівникам.
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Сплачено до місцевого бюджету, тис. грн
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1 331 грн

Сплачено обов’язкових 
платежів до державного і 

місцевого бюджетів на 1 га

В 2019 році до місцевого бюджету було
сплачено 3 192 тис. грн податків.

Однак ми дбаємо про власну громаду, не лише
наповнюючи її бюджет, а і створюючи робочі
місця для населення та поступово
впроваджуючи органічне виробництво.

Загалом у 2019 році:

139,3 тис. грн

Сплачено  обов’язкових  платежів 
до  державного  і  місцевого 
бюджетів  на  1  працівника



Ризики та політика протидії їм



Очікувані надходження
32

Контрагент за 
договором

Дата 
виконання

Сума, на яку 
не виконано 
договір, грн

ТОВ «Газ Інвест» 2020 рік 143 220,00

Очікувані 
прибутки від 
виконання

143 220,00

ТОВ «Ніка» 2020 рік 373 150,46 373 150,46

СГП ДКВС України 
№ 8 ДП

2020 рік 242 999,59 242 999,59

Станом на 31.12.2019 р. ДП «ДГ «Широке» має три невиконані
договірні зобов’язання на постачання продукції рослинництва на
загальну суму 759 370,05 грн. Оскільки на процес виробництва
рослинної продукції впливають фактори, які не залежать від
господарства, достеменно передбачити результат неможливо. У
випадку настання негативних обставин господарство ризикує
погіршити свою ділову репутацію та втратити частку грошових
надходжень. Проте ця частка є доволі незначною (2,5 % загального
доходу від реалізації продукції в 2019 році), тому її втрата не
призведе до суттєвих труднощів у операційній діяльності
господарства.



Регуляторний ризик
Через нестабільність державної політики щодо
відсотка відрахування до державного бюджету
частини чистого прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (50 %,
75 %, 90%) господарство не має впевненості у
економічному зростанні.

Ризики
ДП «ДГ «Широке»

Кліматичний ризик
Погодні умови є одним з ключових факторів, які впливають на
ефективність агровиробництва. Спека, буревії і засуха, що трапляються
в регіоні функціонування господарства в останні роки, негативно
впливають на урожайність вирощуваних культур.

Ризик ліквідності
Господарство має труднощі у погашенні своїх
зобов’язань через дефіцит обігових коштів. За
несприятливих обставин може бути змушене продати
свої активи за вартістю нижчою ринкової.

Технічний ризик
Використання застарілої техніки призводить до
зниження ефективності виробництва. Через
обтяжливе навантаження по сплаті частини чистого
прибутку господарство має нестачу коштів для
розвитку виробництва, в тому числі матеріально-
технічної бази.

Ринковий ризик
Однією з основних проблем діяльності є відсутність
обігових коштів через диспаритет цін на
сільськогосподарську продукцію та техніку, пальне,
добрива. Також негативний вплив чинять
непередбачувані зміни кон’юнктури внутрішнього і
зовнішнього ринку.

33



Стратегія
та перспективи розвитку



Напрями розвитку господарства

Збільшення обсягів виробництва
Ми маємо на меті підвищувати інтенсивність
виробництва за рахунок збільшення
урожайності сільськогосподарських культур та
продуктивності тварин.

Соціальне партнерство
Одним з найважливіших аспектів є забезпечення
соціальної підтримки для працівників
господарства та вкладення в благоустрій нашої
громади.

Капіталовкладення
Планується поступове оновлення існуючої
матеріально-технічної бази та впровадження
новітніх технологій виробництва.

Розвиток персоналу
Оскільки ефективність функціонування
підприємства значною мірою визначається
компетентністю працівників, то невід’ємною
частиною розвитку господарства є постійне
підвищення кваліфікації працівників.
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ДП «ДГ «Широке»

Адреса: 72250, Запорізька область, Веселівський район, с. Широке, вул. Центральна, буд. 1

Телефон: +38(061) 362 19 44


