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Сума дисконтованих доходів за 4 місяці -  1659,50 тис.грн, що більше 
суми початкової інвестиції, яка дорівнює 1600 тис. грн. Розрахуємо 
залишок від четвертого місяця першого року впровадження інвестиційного 
проекту. Він дорівнює: Залишок = (1 — (1659,50-1600)/1274,48) = 0,95 міс.

Отже, строк окупності інвестицій буде складати 3,95 міс. Це показано на 
рисунку 2.

Висновки:
1. Наведені вище розрахунки дозволяють стверджувати, що проект 

«Організація дільниці із сушіння ковшів ферогазом в ЦВФ» є економічно 
доцільним, ефективним та обгрунтованим. Він окупиться за 4 місяці та вже 
на першому році впровадження проекту принесе підприємству прибуток в 
сумі 2548 тис. грн.

2. Даний проект свого роду унікальний, оскільки розроблений з 
урахуванням всіх нюансів діяльності феросплавного підприємства. 
Завдяки реалізації зазначеного проекту, що дозволить замінити дорогий 
природний газ ферогазом, ПАТ НЗФ планує економити щорічно майже 
4148 тис. грн.

3. Розширення спектру використання ферогазу дозволить суттєво 
скоротити споживання природного газу та зменшити енергомісткість 
продукції. Це, у свою чергу, призведе до зниження собівартості готової 
продукції та зростанню чистого прибутку. Діяльність підприємства у 
даному напрямку є перспективною, інноваційною та прибутковою.
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Кеіеуапсе о і' гезеагсЬ Іо ріс. Ргопі іЬе Ье"іппіпд оР Фе асііуііу іо іЬе Іазі 
сіау оР Фе асііуііу, Фе епіііу Ьаз Іо Гипсііоп атогш питегоиз есопотіс апсі 
Епапсіаі гізкя. 8оте оР Ф ет аге аЬІе іо іпііиепсе Фе таіп  оиіриі апсі йпапсіаі 
гезиііз. ОФегз аге аЬіе іо Ієу єі  оиі сотреііііуе асіуатацез апа Фгеаіеп Фе 
аЬіІііу іо ехізі. А зузіет оГ сошііегасііоп, лхДііс іт  епзигез асЬіеуетепі оГ 
ргесіісіесі іпфсаіогз апсі Ьесотез Фе {'иагапіог оР зігаіеріс сіеуеіортепі, 
гетаіпз йпапсіаі заТеіу.

Маіп гезиііз. Ргот а Іе^ізіаііуе роіпі оГ уіе\у, ап адгагіап епіеіргізе із а 
зиЬ)есі оР а§гагіап Іецаї геїаііопз, ууЬіс Ь іпсіерепсіепііу о \у п з апсі сіізрозез оР 
ізоіаіесі ргорегіу, іп Фе сотріех оР мФісЬ Фе таіп  теапз оР ргосіисііоп із Фе 
паіигаї Ьосіу, Фе іапсі изесі Ьу Ф ет Рог Фе ргосіисііоп оР ацпсиїіигаї ргосіисіз 
(Фе зиЬіесі оР ііз асііуііу), аз у у є іі аз Фе ргосеззіп^ оР гасу таіегіаіз оР ріапі 
апсі апііпаї огірф, Фе ехесиііоп оР оФег \уогкз апсі Фе ргоуізіоп оР зє гу іс є з іо 
тее і Фе пессіз оР Йотезііс апсі зосіо-сиїіигаї сЬагасіег, ЬоФ сіігесіїу іо Феіг 
етріоуеез апсі етріоуеез зегуісе аге аз (2).

ТЬе еззепсе оР йпапсіаі заРеіу гетаіпз Фе зи^есі оР ЬеаіесІ сіізсиззіопз оР 
Фе сіотезііс апсі іпіетаііопаї зсіепііРіс соттиііііу. Оп Фе опе Ьапсі, Фе зі§пз 
оР Ртапсіаі зесшііу аге зиРТісіепі ієує і оР Іідшсііїу. ргойіаЬІІііу, ЬідЬ Ьизіпезз 
асііуііу оР Фе зи^есі, ргосіисііуе зіаіе оР Фе таіегіаі апсР ІесЬпісаІ Ьазе, аз 
\уе11 аз Ьі§Ь зоїуепсу. Оп Фе оФег Ьапсі, Фе роззіЬіІііу оР тапа§етепі такез 
Ртапсіаі зесигііу а §иіс1іл§ Реаіиге. Іп оФег суогсіз, Ртапсіаі зесигііу Ьу Фе 
сіесізіоп оР Фе Роипсіегз апсі Фе ехесиііуе ЬгапсЬ оп Фе зи^есі Рогтз Фе 
тесЬапізтз апсі соппесііопз аітесі аі Фе еРРесііуе орегаііоп оР Фе Ьизіпезз.
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Ріпапсіаі зесигііу із а ипіуегзаі саіецогу ікаі гейесіз Діє зесигііу оґ зосіо- 
есопошіс асіогз аі аіі ієу єіз  ґгот Діє пе^аііуе ітрасіз о і' (Ьє епуігошпепі, аз 
\уе11 аз Діє акіїііу іо диіскіу гє зо іу є  уагіои5 ікгсаіз ог аДарі (о ехізііпд 
сопсііііопз. ТЬе сопіепі оґІіііз сопсері іпсІиДез а зузіет оґіооіз ікаі єпзше Діє 
сотреііііуепезз апсі Гтапсіаі зіакіїііу оґ аагісиїіигаї епіегрпзез, аз \у є 1і аз 
рготоіе Діє лусіґаге оіЧуогксгз (Уеіізігаіоуа Уи.О., 2013).

Іп іЬіз сазе, а тітЬ ег оґ іазкз аге акеаД оі' йпапсіаі зесигііу, іке зиссеззґиі 
зоїиііоп оҐ ууЬісіі  аікпуз іо т іп іт іге  іЬе гізкз оГ тапа^етепі апсі ргоуісіе Де 
песеззагу ргесошііііопз ґог Дєуеіортепі. Атоп§ зиск іазкз аге Де ґо 11о \уіп §:

- Ог§апІ2аііоп оі' ргойіакіе асііуіііез, аз лу є іі аз епзигіп§ іЬе ^гаДиаІ §го\уік 
оі: коік геуспие апсі Діє йпаї ііпапсіаі гезиіі;

- Ваіапсе йпапсіаі ріапз апД сопзіапі сопігої о у є г  Де ехреДіепсу, 
сотрозіДоп, зігисіиге апсі паіиге оґ созіз;

- Іпуоіуетепі оі' а зиґйсіепі атоипі оі' Йпапсіаі гезоигсез Д от Діґґегепі 
зоигсез іп іке іїпапсіаі зузіет оі' Діє есопоту;

- Епзигіпр оріітаї апД ргеДісіІуе уаіиез оґ йпапсіаі зіаіе аззеззтепі 
іпДісаіогз; - 8тооікіп§ оґ іке пе§аііуе ґасіог оґ зеазопаїііу, іурісаі ґог а^гагіап 
кизіпезз епііДез (ехсері ґог Ііуезіоск зесіог);

- Расіїііаітд іке аскіеуетепі оґ Діє так і о^есІі\е оґ епйергепеигзкір: 
епзигт§ іке §го\уД оґ іке тагксі уаіиє оґ іке єпіііу апД сопігіїшііпа іо 
іпсгеазіп” іке \уеа1Ді оґ ііз ґошісіегз.

Рог ацгісиїіигаї епіегрпзез орегаііпц іп а сопзіапііу кі^к іє у є і оґ скапце іп 
ґасіогз оґ іке ехіегпаї апсі іпіетаї епуігоптепі, іке гоїе апД ітрогіапсе оґ 
йпапсіаі зесигііу із іпсгеазіп§ зі£пійсапііу. Ткегеґоге, іке ргасйсе оґ 
ґцпсііопіп§ оґ ацгісиїїшаї епіегрпзез іп тагкеі сопсііііопз каз сопйгтеД ікаі 
опе оґ Діє тозі соттоп  геазопз ґог іке етегрепсе оґ іке йпапсіаі сгізіз апсі 
Ьапкгирісу оґ епіегргізез із Діє Іаск оґ ап є ґҐєс ііу є  зузіет оґ ікеіг йпапсіаі 
заґеіу (Ккотепко О.А., 2015).

Но с у є у є г , а сотргекепзіуе аззеззтепі оґ іке еШсіепсу оґ аугісиїішаї 
ргоДисііоп изеД іпДісаіогз оґ ргойіакіїііу, ассшпи1аііп§ ітрасі оґ тапу 
іпіегпаї апД ехіетаї ґасіогз Діаі саизе гезиііз тапа§етепі. ОезсгіЬіп§ іке 
ргойіакіїііу оґ аугісиїіпгаї епіегрпзез, тепДоп кег ипзіакіе ієує і а^аіпзі іке 
каск^гоипД оґ іке £г о \у іп § зкаге оґ сотрапіез, ікаі гесеіуеД пеі ргойі іо 88,9% 
(Тщ. 1). Ап аДДіііопаї іпДісаіог гейесіз іке ітрасі оґ Діє таіп  асііуіііез оґ 
епіегргізез ацпсиїіигаї зесіог із іке ргойіакіїііу оґ орегаііопз ікаі а ґе\у роіпіз 
акоуе Діє ргойіаЬДііу оґ ай асііуіііез \уіік іке ДепДз апД сЬапцез іп іке ІаДег. 
Аі іке зате ііте  орегайп§ ргойіакіїііу іпсгеазеД й о т  24,5% іп 2010 іо 43,1% 
іп 2015.
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Рі§иге 1 -  Пуп а т і  сз ргоїїІаЬіШу оґ а§тіси11ига1 епіегргізез апсі ІЬеіг 
зігисіиге сіерепсііпд оп іЬе ауаіІаЬіІЇІу оґ пеі ргоїїі*

*8оигсе: сіеуеіоресі Ьу аиіґюг’з Ьазесі оп (Арпсиїіигаї оґіікгаіпе: 8іаііз1іса1
УеагЬоок, 2017)

ІОезсгіЬіпц іЬе ргоБіаЬіІіІу оґ сеПаіп аргісиїїигаї ргосіисіз зЬоиІс! Ье поіесі 
іЬаІ іЬе Ьі§Ьезі оЬзегуесІ іє ує і о ґ  ргосіисііоп оґ зипґіогуег апсі §гаіп апсі 
іе§итіпоиз сгорз ґог ууЬіс іі Йіе гаіе іп 2015 геасіїєсі 78,4% апсі 42,6% 
гезресііуєіу. \УііЬ іпсгеазіп2 аппиаі ргосіисііоп уоіишез оґ іЬезе ргосіисіз, 
ргосіисегз ойеп уіоіаіе Ьазіс йтсіатепіаіз с1гіуіп§ а§гіси1іига1 асііуіііез, 
езресіаііу \у ііЬ гсцагсі Іо гоїаііоп. Аі ІЬе зате Ііте Ііісгс із іпіепзе сіеріеііоп оґ 
асгісиїїигаї Іапсіз, \уЬісЬ ґшіііег пецаїіуеіу аґґесі ІЬе регґогтапсе оґ 
ацгісиїїигаї епіегргізез апсі тау  Ііігеаіеп ґоосі зесигііу.

Зіаіізііс оґ ІицЬег ргосіисііоп созіз іп а§гіси1іига1 зесіог із сопґілпесі Ьу ап 
іпсіісаіог оґ Іоіаі созіз іпсіех. Ассогсііпр іо Зіаіе Зіаіізіісз Зегуісе оґ Цкгаіпе, 
іЬе іпсіех іє ує і оґ а§§ге§аІе ехрепсіііиге оп а^гісиїїшаї ргосіисііоп іп 2015 
геасЬесІ 150,9%, тсіисіти сгор ргосіисііоп -  146,7%, Ііуезіоск -  159,8% апсі 
ргісе іпсіех оґ заіез оґаргісиїїигаї епіегргізез -  154,5 (їщ. 2).

Опе оґ іЬе пецаііуе сопзеяиепсез оґ іЬіз зііиаііоп із іЬе ітрасі оґ іпґіаііоп 
оп Йіе ргойїаЬіІіІу оґ а§гіси11ига1 ргосіисііоп. Ргє у є п і ііз  §гоус і1і  апсі іпзиШсіепІ 
1о§ізіісз та)огіІу оґ ацгісиїїитаї епіегргізез, езресіаііу ґагтегз, хуЬіс Ь іп Іи т  із 
саизесі Ьу а Іаск оґ е^иііу апсі сіізрагііу оґ ргісез ґог іЬе ргосіисіз оґ іпсіизігу 
апсі а^гісиїїиге, \у1іі с 1і  зіпсе 1990 Ьаз геасЬесІ еіцЬі іітез ІЬе зі/е. Іп аскііііоп, 
іЬе §ар Ьегіуееп іЬе регіосі оґ геуепие ґгот заіез апсі зиЬзедиепі іпуезітепі іп 
сгор §го \у і1і  \\ііЬ зиЬзІапІіаІ созіз ґог ііз ітріетепіаііоп, такіпц іі ітроззіЬІе 
Іо їїпапсе оіЬег асііуіііез, іпуезітепі апсі іппоуаііоп. 8исЬ зресіґісіїу 
гергосіисііоп ргосезз оґ а§гіси11ига1 ргосіисііоп гес|шгез іЬе изе оґ сгесііі є у єп  іо

233



Міжнароднії конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
2 1 -2 4  листопада 2017 р., м. Відень, Австрія

іогт Ше сиг геп { аззеіз аз іо епзиге Ше сопііпиііу оі Ше сиггепі ргосіисііоп 
сусіе тизі ассшпиіаіе зі^пійсапі г є зє г у є з оі' таіегіаі гезоигсез. Аз оі' 
МоуетЬег 2015, 1,938 а§гіси!іига1 епіегргізез Ьауе аНгасІссі Іоапз іоіаіпщ 13,8 
ЬіШоп. иЛИ, Шаі із 30,2% тоге Шап Ше соггезропсііпд сіаіе о і  Ше ргеуіоиз 
уеаг, іпсІисШщ тоге іЬап 9,6 Ьііііоп ІЗАН, зЬогі-2,5 Ьіп. ТІАН, тесііиш апсі 1,6 
Ьіп. ІІАН - 1оп§-іегт Іоапз. ТЬе то зі соттоп  іегтз о і' аіігасііп§ сгесіїі 
гезоигсез із 6-9 топШз 1о с о у є г  іетрогагу пеесіз іог сгор апсі аітозі а Ьаіі 
уеагз - іп Ііуезіоск. ТЬе таіп  ргоЬІет оГ сгейіі ауаіІаЬіІііу із іоуу 
сгєсЬілу о г іЬіп єз з  о і' тозі а§гіси1іига1 епіегргізез апсі іЬе Іаск о і' іЬе песеззагу 
соїіаіегаї іог Ьапк; іЬе Ьі§Ь созі оі Ьапк Іоапз; Ше сотріехііу о і іЬеіг 
ргосесіигез.

200 •:..................................................................................................................... :• 250(1

Гідиге 2 -  Бупатісз о і заіез ргісе іпсіех о і айгісиїіигаї епіегргізез, іЬе 
а§£ге£аіе іпсіех о і' ргосіисііоп созіз апсі іЬе ауегаде ехсЬапде гаіе*

* Зоигсе: сіеуеіоресі Ьу аиіЬог’з Ьазесі оп (А§гіси1іига1 о і'Ш тате:

ТЬе йпапсіаі заіеіу о і' а§гіси1іига1 іогтаііопз зЬоиМ іпсіисіе поі опіу ап 
аззеззтепі оі Ше регГогтапсе оі Ше Ьозі епйіу апсі Ше йтеїу  сопігої оі Ше 
асііуіііез о і а^гісиїіигаї іогтаііопз, Ьиі аізо а йпапсіаі сііа^позіз аітей аі 
сіеіесііп” сіеуіаііопз ігот Ше погтаї йпапсіаі зіШаііоп апсі Ше геазопз Шаі Іесі 
іо пе§аііуе ргосеззез [Кіютепко О.А., 2015].

Сопсіизіопз. Мосіет есопотіс сопсііііопз гесрігс ігот адгагіап зиЬ^есіз Ше 
іогтаііоп оі ап еііесііуе зузіет оі йтапсіаі зесигііу, аітесі аі зтооШіп£ 
йпапсіаі гізкз. Зиссеззіиі гезоіиііоп оі зисЬ а іазк §иагапіеез Ше еііесііуе 
сіеуеіортепі апсі асЬіеуетепі оі ргеШсіесі Шсіісаіогз оі есопотіс асііуііу апсі 
ііпапсіаі сопсііііоп.

150 2184,47 2000

100
1500

1188,67 1000

50 793,56 796,76 799,1 799,3 500

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ф„. Ргісе іпсіісез іог заіе оі ргоііисіз Ьу аегісиїіигаї епіегргізез
'♦■ТЬе іоіаі созі іпсіех іог аегісиїіигаї ргосіисііоп

К.езропзіЬ1е аусгасге аппиаі гаіе оі Ьгуупіа (іог 100 175 П)

Зіаіізіісаі УеагЬоок, 2017)
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ЗАПОВІДНІ ВІКОВІ ДЕНДРОРАТИТЕТИ ВІДДІЛУ РШОРНУТА 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Доц., канд. с.-г.наук А.А. Дзиба
Національний університет біоресурсів і природокористування, 

м. Київ, Україна

На сьогодні у світі охороняється понад 100000 вікових дерев. 
Основними країнами щодо збереження вікових дерев є: Велика Британія - 
на 2008 р. заповідано 22 тис. вікових дерев, Польща - на 2003 р. заповідано 
53 тис. вікових дерев; Італія - на 2005 р. заповідано 22 тис. дерев - Україна 
-  на 2008 р. узято під охорону тільки 2600 вікових дерев [5].

За останнє століття відбувається зменшення кількості вікових дерев та 
виникає загроза їхнього зникнення, внаслідок біотичних, абіотичних та 
антропогенах факторів, тому їхнє збереження, проведення інвентаризації 
та реєстрацій у світі, у тому числі і в Україні набуває актуальності, окрім 
того старі дерева відіграють важливу екологічну роль [8].

На Українському Поліссі зростає вісім видів деревних рослин, що 
належать до чотирьох родів, трьох родин, відділу Ркупоркуіа. 
Дендрораритети трапляються у невеликих групах 2-5-7 екземплярів, як 
солітери, алейні насадження, рядові посадки, гаї, у заказниках -  у вигляді 
масивів від 0,5 га і більше на території 18 обєктів природно-заповідного
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