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УДК 631.445 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ  БПЛА  

 

Ачасов А.Б., д-р с.-г. наук, доцент 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Дистанційні методи досліджень земної поверхні (ДЗЗ) за 100 років 

свого активного розвитку і використання стали незамінним інструментом для 

спостереження та дослідження найрізноманітніших явищ та об‘єктів, серед 

яких важливе місце займає ґрунтово-рослинний покрив. 

Останні десятиріччя були відзначені бурхливим розвитком методів 

космічної супутникової зйомки, внаслідок чого цей напрям ДЗЗ зайняв 

провідні позиції серед дистанційних досліджень. Паралельно з розвитком 

техніки космічної зйомки розвивалась і методика дешифрування космічних 

знімків, в тому числі для потреб сільського господарства, ґрунтознавства та 

охорони навколишнього середовища. Основними перевагами космічної 

зйомки були широке охоплення території та відносно низька, порівняно з 

аерофотоз 

йомкою аналогічної площі земель, вартість отримуваних матеріалів. 

Однак, при всій привабливості, супутникова зйомка має певні, досить 

суттєві вади, що обмежують її використання для екологічного моніторингу та 

сільського господарства. Останні роки вартість щойнознятих космічних 

знімків високого дозволу суттєво знизилась, але все ж-таки є надто високою 

для пересічного українського споживача. Знімки, що знаходяться у вільному 

доступі або застарілі, або дуже низької якості. Неможливим є знімання 

певної території із супутника «на замовлення» - у потрібний споживачу час. 

Отже космічна зйомка, в українських реаліях, не відповідає потребам 

оперативного моніторингу швидкоплинних процесів, таких як розвиток 

сільськогосподарських культур та їх захворюваність.  

Ці вади легко долаються при застосуванні для дистанційного 

моніторингу посівів так званих «дронів» - безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА), що можуть бути обладнані апаратурою для звичайної чи 

багатоспектральної фотозйомки та проводити знімання конкретних полів у 

точно визначений термін.  

Сьогодні в Україні, як і у сьому світі, з‘явилася досить велика кількість 

фірм, що пропонують послуги по проведенню зйомки за допомогою БПЛА, в 

тому числі для сільськогосподарських угідь. Як вказують рекламні матеріали, 

широко представлені в мережі Інтернет, застосування БПЛА для сільського 

господарства допомагає розв‘язувати такі завдання:  

 інвентаризація сільськогосподарських угідь; 

 створення й поновлення карт оброблюваних земель; 

 кількісна оцінка хімічного складу ґрунтів; 

 оцінка обсягу і якості проведення польових робіт, контроль 

їхнього виконання; 
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 розрахунок кількості внесених добрив; 

 планування посівних робіт; 

 оцінка схожості сільськогосподарських рослин; 

 оптимізація зрошення й витрат водних ресурсів; 

 ведення моніторингу стану посівів; 

 прогноз урожайності сільськогосподарських культур; 

 контроль якості збору врожаю; 

 ведення екологічного моніторингу угідь; 

 охорона посівів від пожеж, пошкоджень і крадіжок. 

Одним з перспективних напрямків використання дронів у аграрному 

виробництві є оцінка та моніторинг ступеня забур‘яненості посівів. Бур'яни є 

прямими конкурентами сільськогосподарських рослин через їх високу 

пристосованість до умов середовища. Їх наявність у культурних 

агрофітоценозах призводить до перехоплення ресурсів живлення та, 

відповідно, викликає зниження врожайності.  

Дослідження проводились на дослідному полі Харківського 

національного аграрного університету їм. В.В. Докучаєва 17 травня 2016 

року. На полі проводиться багатофакторний дослід стосовно оптимізації 

технології вирощування соняшника. Зйомку даного поля  було виконано за 

допомогою квадрокоптера DJI Phantom Vision 2+. Зйомка проводилась у 

видимому діапазоні за допомогою цифрової 14 мегапіксельної камери з 

чотирьох висот: 5 м, 25 м, 50 м, 100 м у двохкратній повторності.  

Польове обстеження поля показало, що воно уражене переважно 

амброзією полинолистою (Ambrosia artemisiifolia), бур‘яном, який 

відноситься до категорії карантинних і завдає великої шкоди сільському 

господарству. Визначення кількості бур‘янів ваговим методом показало, що 

питома вага амброзії полинолистої у загальній масі агрофітоценозу становить 

89%, що характеризує рівень забур‘яненості як «дуже сильний». 

Відпрацювання методики дистанційної оцінки забур‘яненості поля 

проводилось в межах облікової рамки розміром 0,7*0,7 м. Результати 

дешифрування знімків, які були одержані з висоти 5 м довели принципову 

можливість автоматично виділяти бур‘яни шляхом кількісної оцінки, яка 

заснована на індивідуальних спектральних характеристиках природних 

об‘єктів. Дешифрування проводилось з використанням двох методів: 

кластерного аналізу (неконтрольована класифікація) і максимальної 

правдоподібності  (контрольована класифікація). 

Найбільш достовірні результати були одержані при використанні 

контрольованої класифікації. Метод максимальної правдоподібності 

дозволив чітко відлити 4 класи об‘єктів: 1) ґрунт, 2) пожнивні решткі, 3) 

соняшник, 4) амброзію полинолистову. Разом з тим, останні два класи мають 

нечітку межу, що багато в чому обумовлюється ефектом надвисокої 

детальності. Він полягає у тому, що при високій роздільній здатності знімка 

збільшується внутришньокласова спектральна варіабельність, що відповідно 

погіршує вірогідність розділення окремих класів.  
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УДК 631.17.001.76(477) 

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Безверхий М.А., аспірант
*
 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

В останні роки не в сільському господарстві, а й в цілому в економіці 

Україні спостерігається нестабільність інноваційної активності. Єдиним 

виходом з економічної кризи для аграрних регіонів України є реалізація 

власної інноваційної політики розвитку сільського господарства, яка 

спрямована на підвищення його конкурентоспроможності [1, с. 59-61]. 

Процес покращення інвестиційного клімату та нарощування інвестицій 

стримує ряд чинників, найважливішими серед яких є: непослідовна і 

недосконала інвестиційна політика держави в аграрній сфері, в якій 

переважають принципи залишкового виділення бюджетних коштів; 

недосконалі механізми та схеми їх використання; нерозвиненість 

інноваційної інфраструктури, надмірний знос і відсутність умов не лише 

розширеного, а й простого відтворення основних засобів; несприятливі 

умови для розвитку малого бізнесу на селі; низька ліквідність інвестицій; 

невирішеність проблеми іпотеки; недостатнє фінансування заходів щодо 

розвитку шляхової мережі на селі; недосконалий механізм економічних 

відносин між галузями, що призводить до низької рентабельності капіталу та 

недостатньої інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки. 

Низький рівень прибутковості капіталу сільськогосподарських підприємств і 

власників землі стримує їх інвестиційну діяльність [2, с. 18-19]. 

Загострюються проблеми підготовки та закріплення кваліфікованих 

кадрів, зданих реалізувати інноваційні проекти на організаційному та 

виконавчому рівні, що пов‘язано з особливостями аграрного сектору 

економіки країни, а саме, сезонним характером сільськогосподарського 

виробництва і залежністю результатів господарювання від природних 

факторів, високим рівнем розосередженості сільськогосподарського 

виробництва, низькою заробітною платою, низьким рівнем соціальної 

інфраструктури села. Вирішення даної проблеми вимагає перш за все з боку 

держави розв‘язання проблеми розвитку сільських територій, а саме: 

запровадження спеціальних програм підвищення рівня зайнятості населення, 

що проживає у сільській місцевості, шляхом збільшення обсягу державного 

замовлення на освіту спеціалістів сільськогосподарської галузі та 

забезпечення їх житлом; надання державної допомоги випускникам вищих 

навчальних закладів, які працюватимуть у сільській місцевості; посилення 

інноваційної ролі аграрної науки і освіти [3]. 

Основною причиною незадовільного стану інноваційної діяльності на 

сільськогосподарських підприємствах виступає недостатньо розвинений 

                                           
* Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Шелудько Р.М. 
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механізм управління, який зумовлює його несприятливість і неспроможність 

до інновацій. Більшість керівників сільськогосподарських підприємств діють 

лише заради власної вигоди, не дбаючи про завтрашній день (недотримання 

технології виробництва продукції, відсутність заходів, спрямованих на 

збереження, відтворення та поліпшення стану земельних ресурсів, 

відсутність матеріального стимулювання працівників). Крім того, потужним 

гальмом інноваційних процесів є відсутність належного рівня інноваційної 

культури у керівництва підприємства чи у працівників. Інноваційна культура 

відображає не лише рівень розвитку інноваційних процесів, але й міру участі 

в цих процесах людей, їх задоволення від цієї участі. Основними шляхами 

вирішення даної проблеми на самому підприємстві є створення мотиваційних 

механізмів, це означає, що модель мотивації праці повинна мати кількісний 

зв‘язок з прибутком від використання інновацій. Що стосується підвищення 

інноваційної культури апарату управління підприємства, необхідно на 

державному рівні організовувати навчання з основ інноваційного 

менеджменту, організовувати лекції з проблем формування та реалізації 

науково-технологічної та інноваційної політики на основі зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. Недостатньо розвинутий рівень інноваційної політики 

підприємства та маркетингу технологій позначається на несвоєчасному 

реагуванні на потреби споживача, відсутності індивідуальної політики на 

ринку. Вирішення цієї проблеми полягає у створенні на регіональному рівні 

фонду надання інформації про сучасні технології. [3]. 

Отже, проблема інвестиційного забезпечення розвитку галузі є 

найбільш гострою у малих і середніх сільськогосподарських підприємствах, а 

також у особистих селянських господарствах. Досягнення позитивних 

зрушень у цьому напрямі найбільшою мірою залежить від використання 

місцевих можливостей інвестиційного забезпечення. Однак такі можливості 

в більшості регіонів і територій обмежені. Тому проблема інвестиційного 

забезпечення розвитку сільського господарства і села є масштабною, її 

вирішення має національне значення і потребує консолідації зусиль усіх 

ланок і сфер виробництва, соціуму, органів державної влади та управління 

економікою. 
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виробництва / Л. П. Марчук // Економіка АПК. – 2009. – №12. – C. 58–63. 

2. Макаренко П.М. Концептуальні засади системного інноваційного 

оновлення сільськогосподарського виробництва / П.М.Макаренко, Н.К. Васи-

льєва / Агросвіт. – 2008. – №1. – С.17-20. 

3. Москаленко А. М. Економіка підприємства : Навчальний посібник / 

А.М. Москаленко, А.І. Бойченко, М.А. Латинін, П.Ф. Киценко. – Чернігів : 

КП Видавництво «Чернігівські обереги», 2005. – 154 с. 
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УДК 631.11:330.341.1 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Білоусько Т.Ю., канд. екон. наук, доцент, 

Литвинова О.М., канд. екон. наук, доцент 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

Конкурентоспроможність країни та її економіки забезпечується 

значною кількістю факторів. Індекс конкурентоспроможності країн, який 

враховує ці фактори та рейтинг на його основі, кожен рік складається на 

Всесвітньому економічному форумі.  На жаль,  в цьому  рейтингу за даними  

2016-2017  рр. наша країна посіла 85 місце серед 138 країн.  За останні роки 

ми відмічаємо тенденцію до погіршення ситуації, адже у 2015 - 2016 рр. вона 

займала 79 місце серед 140 країн, а у  2014-2015 рр.  - 76 місце серед 146 

країн. 

Індекс конкурентоспроможності складається зі 113 змінних, які 

всебічно характеризують конкурентоспроможність країн світу. Сукупність 

змінних на дві третини складаються із результатів опитування керівників 

компаній, а на одну третину із загальнодоступних джерел.  Всі змінні 

об‘єднані в 12 контрольних показників, що визначають національну 

конкурентоспроможність: якість інституцій, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, здоров‘я і початкова освіта, вища освіта і 

професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність 

ринку праці, розвиненість фінансового ринку, рівень технологічного 

розвитку, розмір внутрішнього ринку, конкурентоспроможність компаній, 

інноваційний потенціал. 
Саме інноваційний потенціал ми вважаємо за приоритетний в рішенні 

проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки країни. Аналіз 
витрат держави на інноваційний  розвиток дає змогу зробити невтішні 
висновки. За попередніми розрахунками, питома вага загального обсягу 
витрат у ВВП становила у 2015 р. 0,62%, у тому числі за рахунок коштів 
державного бюджету – 0,21%. За даними 2014р., частка обсягу витрат на 
наукові дослідження та розробки у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 
2,03%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у 
Фінляндії – 3,17%, Швеції – 3,16%, Данії – 3,05%, Австрії – 2,99%, Німеччині 
– 2,87%, Словенії – 2,39%, Франції – 2,26%; меншою – у Чорногорії, Румунії, 
Кіпрі, Латвії  та Сербії (від 0,36% до 0,77%). 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 
власними силами наукових організацій у 2015р., становив 12611,0 млн.грн, у 
тому числі обсяг науково-дослідних робіт – 4736,9 млн.грн, обсяг науково-
технічних розробок – 6522,9 млн.грн, обсяг науково-технічних послуг – 
1351,1 млн.грн. Його питома вага у ВВП становила 0,64%. 

Кількість робіт, що виконувались науковими організаціями України 
протягом 2015р., становила 41,1 тис., з яких більше двох третин упроваджено 
у виробництво або мали інші форми широкого застосування. Із загальної 
кількості робіт 9,9% спрямовано на створення нових видів виробів, 41,9%  
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яких – нові види техніки; 7,5% – на створення нових технологій, 45,4% яких 
– ресурсозберігаючі; 2,2% – на створення нових видів матеріалів; 5,8% – 
нових сортів рослин, порід тварин, а також 16,5% – зі створення нових 
методів і теорій, більше половини яких були використані у подальшій роботі. 
У розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості виконавців 
наукових досліджень і розробок загальна кількість виконуваних протягом 
звітного року наукових робіт становила 467 од (у 2014р. – 450).  

Крім того, упродовж 2015р. у результаті діяльності наукових 
організацій до вітчизняного патентного відомства було подано 7358 заявок на 
видачу охоронних документів на об‘єкти права інтелектуальної власності 
(ОПІВ), у тому числі 26,0% – на винаходи і 4,5% – на сорти рослин. До 
патентних відомств інших країн було подано 52 заявки, у тому числі 30,8% – 
на винаходи і  1 заявка на сорти рослин. У цей же період ними отримано 7334 
охоронні документи України, в інших країнах – 27. Серед отриманих 
охоронних документів на ОПІВ 24,6% – патенти на винаходи і 6,2% – на 
сорти рослин. 

Наука потребує інвестицій для подальшого розвитку. Складні 
економічні умови, зменшення експорту, мінливість економічної ситуації не 
сприяють збільшенню інвестиційної привабливості економіки України, але 
всупереч різкому погіршенню в економічному просторі України та ії 
політичній нестабільності, в світовому рейтингу інвестиційної привабливості 
(International Business Compass) Україна у 2015 р. піднялася на 20 позицій  та 
посіла 89 місце серед 174 країн.  Це дає змогу сподіватися на зацікавленість 
інвесторів одним з найбільш перспективних секторів економіки – аграрним 
сектором.  

Одним з приоритетних напрямів інноваційного розвитку є створення 
кластерів. Кластери потрібні тому, що інноваційні процеси потребують 
ресурсів та компетенції, які знаходяться найчастіше за межами окремих 
підприємств. Кластери – це своєрідне  поєднання конкуренції та співпраці, 
«колективна ефективність», «гнучка спеціалізація», використання ефекту 
масштабу та запорука зростання. Функціонування усіх кластерів ґрунтується 
на створенні мереж, співпраці та конкуренції. Їхні центри розташовуються в 
географічних центрах регіонів, спеціалізуються в конкретних галузях, 
пов‘язаних одна з однією спільними технологіями чи видами діяльності. 

Уряди багатьох країн Європи впровадили стратегії сприяння розвитку 
кластерів як засобу забезпечення економічного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку. В нашій країн також 
проводиться робота в напрямку запровадження інноваційних проектів. Так, 
Харківська область визнана «пілотною» для запровадження програми 
«Горизонт 2020», яка має за мету підвищення конкурентоспроможності 
підприємств регіону як на внутрішніх, так й на зовнішніх ринках та 
передбачає створення промислових та аграрних кластерів. Вважаємо 
перспективним  створення на базі Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва аграрного кластера, який поєднував би 
науку, технології, навчання, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 
підприємців аграрного сектору регіону та країни. Створення цього кластеру 
буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності регіону та країни в 
цілому. 
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УДК 678:25 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО 

КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

 

Бузіна І.М., канд. с.-г. наук, доцент  

Литвиненко Ю.О., старш. викладач 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Атлас стану і використання земельних ресурсів – це геоінформаційно-

картографічна модель, яка відображає стан земельних ресурсів, характер їх 

сучасного та історичного використання, впливаючі на нього чинники, 

існуючі проблеми та пропозиції з їх вирішення. Структура атласу, тобто 

співвідношення та логічна послідовність частин, розділів і груп карт в атласі 

визначається такими чинниками: типом, масштабом і призначенням атласу; 

рівнем географічного і тематичного вивчення території; регіональними 

природними, економічними і соціальними особливостями досліджуваного 

району. Структура атласу, зазвичай, зумовлюється його тематикою 

(загальногеографічний, тематичний).  

Чітка цільова установка і переважно прикладний характер – найбільш 

важливі відмінні риси геоінформаційного картографування. Згідно з 

підрахунками, до 80% карт, що складаються з допомогою ГІС, мають 

оцінний або прогнозний характер або відображають те або інше цільове 

районування території. Програмно-кероване картографування по-новому 

висвітлює багато традиційних проблем, пов'язаних з вибором математичної 

основи і компоновки карт (можливість переходу від проекції до проекції, 

вільне масштабування, відсутність фіксованої нарізки аркушів), введенням 

нових образотворчих засобів, генералізує і т.п. 

Відбувається тісне з'єднання двох основних гілок картографії – 

створення і використання карт. Спрощено багато операцій, пов'язаних із 

підрахунком довжин і площі, перетворенням зображень або їх поєднанням. 

Виникла електронна динамічна картометрія. Створення і використання карт, 

особливо якщо йдеться про цифрові моделі, стали як би єдиним інтегрованим 

процесом, оскільки в ході комп'ютерного аналізу відбувається постійна 

взаємна трансформація зображень. Навіть чисто методично стало важко 

розрізнити, де завершується складання початкової карти і починається 

побудова похідної.  

ГІС-технології породили ще один напрям – оперативне 

картографування, тобто створення і використання карт в реальному або 

близькому до реального масштабі часу для швидкого, а точніше сказати, 

своєчасного інформування користувачів і дії на хід процесу. При цьому 

реальний масштаб часу розуміється як характеристика швидкості створення-

використання карт, тобто темпу, що забезпечує негайну обробку інформації, 

що поступає, її картографічну візуалізацію для оцінки, моніторингу, 

управління,експертизи, контролю процесів і явищ, що змінюються в тому ж 

темпі. Ці технології об'єднують традиційні операції роботи з базами даних, 
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такими як запит і статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації і 

географічного (просторового) аналізу, які надає карта. Ці можливості 

відрізняють ГІС від інших інформаційних систем і забезпечують унікальні 

можливості для її застосування в широкому спектрі завдань, пов'язаних з 

аналізом і прогнозом явищ і подій навколишнього світу, з осмисленням і 

виділенням головних чинників і причин, а також їх можливих наслідків, з 

плануванням стратегічних рішень і поточних наслідків дій, що здійснюються. 

Оперативні карти призначаються для інвентаризації об'єктів, попередження 

(сигналізації) про несприятливі або небезпечні процеси, стеження за їх 

розвитком, складання рекомендацій і прогнозів, вибору варіантів контролю, 

стабілізації або зміни ходу процесу в самих різних сферах – від екологічних і 

соціально – економічних ситуацій до політичних подій. Початковими даними 

для оперативного картографування служать матеріали аерокосмічних зйомок, 

безпосередніх спостережень і вимірів, статистичні дані, результати опитів, 

переписів, референдумів, кадастрова інформація.  

Величезні можливості, а деколи і несподівані ефекти, дають 

картографічні анімації. Ці різноманітні модулі анімаційних програм 

забезпечують переміщення картографічного зображення по екрану, 

мультиплікаційну зміну карт-кадрів або тривимірних діаграм, зміна 

швидкості демонстрації, повернення до вибраного фрагмента карти, 

переміщення окремих елементів змісту (об'єктів, знаків) по карті, їх мигання і 

вібрацію забарвлення, зміну фону і освітленості карти, підсвічування і 

затінювання окремих фрагментів зображення і т.п.  

Абсолютно незвичайні для картографії ефекти панорамування, зміни 

перспективи, масштабування частин зображення (напливи і видалення 

об'єктів), а також ілюзії руху над картою (обліт території), зокрема з різною 

швидкістю.  

У близькому майбутньому перспективи розвитку картографії в науках 

про Землю, особливо в екології, зв'язуються перш за все і майже цілком з 

геоінформаційним картографуванням. Вони виключають необхідність 

готувати друкарські тиражі карт. Впровадження електронних технологій 

«означає кінець трьохсотрічного періоду картографічного креслення і 

видання друкарської картографічної продукції». Замість дрібномасштабних 

карт і атласів користувач зможе зажадати і відразу одержати всі необхідні 

дані в машиночитаємому або візуалізованому вигляді, і навіть саме поняття 

«атлас» сьогодні підлягає перегляду. 

Геоінформаційні технології знаходять все нове застосування в АПК. 

Відомо, що сільськогосподарське виробництво схильне до значних ризиків, 

обумовлених погодними умовами, і вже нині ГІС здійснюють цінну підмогу 

у формуванні баз даних статистики сільськогосподарського виробництва і 

аналізу чинників ризику. ГІС-технології дозволяють страховикам і фермерам 

знаходити спільну мову в оцінці збитку, адже ті, та інші можуть 

використовувати цю технологію як об'єктивне і оперативне джерело 

інформації. 
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УДК 657.27.  

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

 

Булах Л.А., старш. викладач 

кафедра бухгалтерського обліку та аудиту 

 

Значення оцінки в системі бухгалтерського обліку посідає вагоме 

місце, а саме у взаємозв‘язку із завданнями бухгалтерського обліку.   

В умовах ринкової економіки особливої актуальності набуває процес 

правильної оцінки основних засобів та їх відображення в бухгалтерському 

балансі. Неправильна оцінка основних засобів може призвести до 

неправильного нарахування амортизації, що у свою чергу може вплинути на 

собівартість продукції, а в результаті на дохідність, рентабельність та 

неправильного нарахування податку на прибуток, а також неправильному 

відображенні в балансі відношення необоротних та оборотних активів. 

В Україні методологічні засади оцінки основних засобів при їх 

визначенні в обліку, відображені в фінансовій звітності і встановлені 

державою та закріплені на законодавчому рівні.   

Одна з  проблем складності оцінки основних засобів полягає у виборі 

вартості, за якою слід їх вимірювати. Традиційним і найбільш методично 

розробленим способом оцінки в національній обліковій практиці є 

відображення основних засобів за первісною вартістю, яка складається з 

фактичних витрат на їх виробництво і придбання.  

Проте при оцінці основних засобів в умовах інфляційних процесів 

застосування первісної вартості може привести до негативних наслідків. 

Навіть за умов незмінних цін, потенціал основних засобів не залишається 

незмінним, оскільки скорочується строк їх служби, вони стають морально 

застарілими.  

Основні засоби, які придбані в різний час і мають однакові 

характеристики, матимуть різну вартість. А проведення постійних 

переоцінок збільшує витрати підприємства, що в кінцевому результаті 

впливає на його фінансовий результат.  

Основними проблемами, що виникають в процесі оцінки за первісною 

вартістю основних засобів, є:  

1. на сьогодні відсутні методичні основи обґрунтованого визначення 

вихідної оцінки основних засобів, що є досить важливим;  

2. використання поняття «справедлива вартість» в П(С)БО, оскільки 

ринкові ціни не можна назвати справедливими, так як вони не можуть бути 

одночасно справедливими для двох учасників ринку – продавця і покупця; 

3. при виборі об‘єктивного методу оцінки основних засобів необхідно 

мати на увазі, що не існує такої оцінки, яка б задовольняла вимоги всіх без 

винятку користувачів фінансової звітності.  

Одним з проблемних питань при нарахування амортизації залишається 

порядок визначення ліквідаційної вартості основних засобів через складність 
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оцінки активів у майбутньому. Так, для техніки необхідно робити прогноз на 

5-10 років, для будівель 40-50 років. При цьому фактично неможливо 

врахувати вплив на кінцеву вартість багатьох факторів, тому результат буде 

досить приблизним. Внаслідок цього, в багатьох господарствах ліквідаційна 

вартість взагалі не визначається. Таким чином, сума, яка підлягає 

перенесенню на витрати шляхом амортизації, встановлюється на рівні 

первісної вартості основних засобів, що не відповідає вимогам національного 

стандарту бухгалтерського обліку. Завдяки централізованим нормам 

усереднених відсотків ліквідаційної вартості основних засобів по группах для 

усіх підприємств визначення вартості, яка амортизується, матиме більш 

об‘єктивний характер, зникнуть розбіжності у сумі ліквідаційної вартості 

одних і тих же активів, спроститься порядок її визначення, що приведе до 

підвищення якості облікової інформації. 
При проведенні досліджень, зокрема, вважаємо суперечливим 

твердження пункту 16 П(С)БО 7 про те, що при проведенні переоцінки 
об‘єкта основних засобів потрібно переоцінювати всю группу однорідних 
об‘єктів основних засобів, оскільки вартість одного об‘єкта може виявитися 
несуттєвою відповідно до групи основних засобів. Тому пропонується 
проводити дооцінку чи уцінку групи основних засобів, до якої входить об‘єкт 
переоцінки, лише у разі зміни вартості об‘єкта основних засобів, яка є 
значущою у вартості відповідної групи. Крім того, вважаємо недоцільним 
результати операцій переоцінки основних засобів відображати як доходи чи 
витрати звітного періоду, оскільки економічна сутність проведеної операції 
не полягає у зміні результатів господарської діяльності підприємства, а 
визначає реальну вартість об‘єкта. Тому операції дооцінки та уцінки 
основних засобів варто відображати як зміни сальдо рахунків капіталу у 
дооцінках: дооцінку треба відображати як його збільшення, а уцінку – як 
його зменшення.  

Основні засоби виробничого призначення доцільно було б  
класифікувати за техніко-економічними показниками, а саме: 

1. основні засоби, техніко-економічні показники яких відповідають 
передовим науково-технологічним розробкам, тобто розроблені на основі 
нових конструктивних та технологічних схем;  

2. основні засоби, техніко-економічні показники яких дещо покращені в 
порівнянні із вже існуючою технікою, тобто розроблені на базі вже існуючої 
техніки та технології;  

3. основні засоби, техніко-економічні показники яких відповідають всім 
необхідним технологічним стандартам, тобто розроблені на основі 
модернізації вже існуючих засобів виробництва; 

4. основні засоби, техніко-економічні показники яких не відповідають 
необхідним умовам, до цієї групи слід віднести діючі основні засоби, які 
потребують модернізації;  

5. основні засоби, техніко-економічні показники яких далекі від чинних 
норм і стандартів, сюди належать основні засоби, які вже не можуть бути 
задіяні у виробничому прцесі, оскільки потребують реконструкції. 

Таким чином, проведені дослідження дадуть можливість більш 
ефективно використовувати основні засоби на сільськогосподарських 
підприємствах. 
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УДК [631.15:65.012.34]:004 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Бутенко Т.А., канд. екон. наук, доцент 

кафедра економічної кібернетики 

 

У ринкових умовах прибуток виступає кінцевою метою будь-якої 

підприємницької діяльності, у тому числі й у галузі сільського господарства. 

Визначення й обґрунтування стратегії прибуткового функціонування 

агропідприємств в Україні на сьогоднішній день виявляється надзвичайно 

актуальним питанням. Поряд із традиційним заходами та засобами, що 

застосовують для підвищення прибутковості аграрних підприємств зростає 

роль і значення такого інструментарію господарювання як логістика.  

В останні десятиліття логістика у світі перетворилася з інструменту 

інтегрованого управління щодо здійснення фізичних процесів, пов‘язаних із 

забезпеченням ресурсами і реалізацією готової продукції і послуг, 

в концепцію управління матеріальним та пов‗язаним з ним інформаційними, 

фінансовими та сервісними потоками. Логістика як наука і практика все 

більше стає затребованою в галузях агропродовольчого комплексу. 

Логістично організоване ресурсне постачання аграрних підприємств дає 

значний економічний, соціальний та екологічний ефект.  

Агрологістика є новим напрямом логістики, що пов‗язаний із 

застосуванням її методів і положень у сфері аграрного виробництва. 

Розвинені країни світу давно ефективно використовують логістичні підходи 

для ведення аграрного бізнесу. На рівні підприємства логістична система 

розпадається на ряд структур, які можна представити у вигляді 

горизонтальних функціональних субсистем у сфері закупівель, виробництва і 

розподілу. Логістика об'єднує їх у систему з єдиними цілями і завданнями, 

які лежать в області мінімізації витрат усього логістичного ланцюга. 

Інструментом об'єднання є інформаційне забезпечення логістичного процесу 

підприємства. Спочатку під інформаційним забезпеченням фізичного 

процесу руху товарів від постачальника до споживача товарів і послуг малася 

на увазі лише супровідна інформація. Однак, у міру розвитку логістичних 

систем у все більшій мірі стала відчуватися необхідність застосування 

системного підходу до використання інформації, тому одним з напрямів 

удосконалення інформаційного забезпечення агрологістики є впровадження 

логістичних інформаційних систем, які дозволяють органічно об'єднати в 

єдине ціле всі логістичні субсистеми (логістику закупівель, виробничу 

логістику, логістику розподілу).  

Інформація на сучасному рівні розвитку виробництва – це самостійний 

виробничий фактор, потенційні можливості якого відкривають широкі 

перспективи для зміцнення конкурентоспроможності аграрних підприємств, 

однією з найважливіших умов успішного функціонування яких є наявність 

такої системи інформації, яка дозволила б пов'язати воєдино всю діяльність 
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(виробництво і сервіс, включаючи транспортне та складське обслуговування) 

і керувати нею виходячи з принципів єдиного цілого. 

Організація зв'язків між елементами в логістичних інформаційних 

системах відрізняється від організації традиційних інформаційних систем, це 

обумовлено тим, що в логістиці інформаційні системи повинні забезпечувати 

всебічну інтеграцію всіх елементів управління матеріальним потоком, їх 

оперативну і надійну взаємодію. 

Об'єктом логістичної інформаційної системи є інформаційний потік, 

управління яким стосується виконання операційних логістичних функцій 

(зберігання, передавання, обробка інформації) і виконання стратегічних 

завдань логістичної системи (рішень щодо учасників логістичного ланцюга, 

вибір технологій тощо). Слід відмітити, що витрати на виконання операцій з 

інформаційними потоками становлять суттєву частину логістичних витрат. 

Створення логістичних інформаційних систем вимагає системного 

мислення. Структура логістичної системи підприємства, матеріальний потік, 

що забезпечують логістичні, інформаційні системи взаємопов'язані і 

взаємозалежні. Для забезпечення ефективності логістичних процесів,  

логістичні інформаційні системи потрібно інтегрувати вертикально і 

горизонтально. 

Вертикальна інтеграція забезпечує зв'язок між плановою (призначена 

для прийняття стратегічних рішень і завданням її є створення та оптимізація 

ланок логістичного ланцюга, керування умовно-постійними даними), 

диспозитивною (призначена для керування складським розміщенням, обліку 

вантажів) і виконавчою (метою якої є оперативне керування і контроль за 

матеріальними потоками) системами і це здійснюється за допомогою 

вертикальних інформаційних потоків. Горизонтальна інтеграція забезпечує 

зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих 

системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків. 

Сукупність найважливіших економічних вигод від запровадження 

логістичних інформаційних систем в наступному: підвищення якості 

логістичного процесу; раціональне використання ресурсів; скорочення часу 

проходження процесу; зниження запасів у результаті зниження ризиків;   

скорочення витрат на актуалізацію даних та ін. 

Формування та організація функціонування сучасної логістичної 

системи неможливі без інформаційних технологій. Саме завдяки розвитку 

інформаційних систем та технологій, який забезпечує автоматизацію 

технологічних операцій та прийняття обґрунтованих управлінських рішень в 

режимі реального часу, логістика стала домінуючою формою організації 

товароруху на ринках економічно розвинутих країн. З цих позицій логістика 

повинна будуватись на базі: технологій управління та моделювання 

логістичних бізнес-процесів CALS І CASE; технологій електронного обміну 

даних (EDI-технологій); інтернет-рішень, мобільного та електронного 

бізнесу; систем сканування штрих-кодів та радіочастотної ідентифікації 

вантажів (RFID);  супутникових систем зв'язку і навігації, що дозволяють 

відстежувати товарно-транспортні потоки. 
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УДК 338.26:338.3 

 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Бухало О.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

У сучасному світі рівень економічного розвитку країни безпосередньо 

визначається розвитком науки і техніки та ступенем їх використання, тобто 

рівнем інноваційних процесів. Останні мають вплив на різні аспекти 

загальнодержавного розвитку, включаючи суспільний, економічний та 

технічний. Крім того, вони визначають місце країни в світовому 

господарстві, внутрішнє соціально-економічне становище.  

В умовах наростання  процесів глобалізації положення країни у 

світовому господарстві визначається  конкурентоспроможністю підприємств 

і виробленої продукції, тому проблеми активізації інноваційної модернізації 

економіки і стимулювання інвестиційних надходжень для фінансування 

інновацій є на сьогодні одними з основних в економічній теорії. Відповідно, 

ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств України 

прямо залежить від рівня їх інвестиційно-інноваційного забезпечення. 

Особливу актуальність  даній проблемі надає обмеженість фінансових 

ресурсів підприємств. 

Інноваційні пріоритети мають важливе значення для розвитку усього 

агропромислового комплексу, їх реалізація потребує розроблення конкретних 

програмних дій та системи інвестиційного забезпечення. 

Інвестиційно-інноваційний розвиток сільськогосподарських 

підприємств України повинен базуватися на:  – активній участі держави 

задля підтримки сталості інвестиційно-інноваційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств; – визначенні пріоритетних галузей для 

зовнішнього і внутрішнього інвестування; – обранні ефективної 

довготривалої стратегії економічного зростання підприємства; – 

ефективному моніторингу ринку, вивченню конкурентного середовища; – 

ресурсозабезпеченості підприємства. Інвестиційно-інноваційний розвиток в 

сільському господарстві представляє собою складний динамічний процес, в 

якому проблеми ефективного використання фінансових ресурсів, пошуку 

додаткових джерел фінансування, залучення потенційних інвесторів тісно 

пов'язані з формуванням нових знань та ідей. 

Важливою умовою ефективного управління інвестиційно-інноваційною 

діяльністю сільськогосподарських підприємств є дотримання певних вимог, 

або принципів. У науковій літературі є багато пропозицій з цього питання, 

що варіюють від суто прагматичних пропозицій до постулатів, які базуються 

на результатах емпіричного аналізу та логічно-наукових обґрунтуваннях. 

Вважаємо, що для розв‘язання цього питання має бути компромісний варіант, 

який урахує вимоги наукової логіки та побажання існуючої виробничої 
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практики сільськогосподарських підприємств. З цих міркувань виокремимо 

такі принципи:  

– науковості – інвестиційно-інноваційна діяльність повинна здійсню-

ватися відповідно до науково обґрунтованих організаційно- економічних 

передумов та методичних засад, а в процесі організації та управління нею 

мають ураховуватися об‘єктивні закономірності та домінантні тенденції 

розвитку соціально-економічних процесів, встановлені науковими 

дослідженнями;  

– динамічності – вимагає ритмічного та неперервного здійснення 

інвестиційно-інноваційної діяльності, що забезпечує динамічне економічне 

зростання підприємства відповідно до статутних цілей, нормативних вимог 

та економічних інтересів зацікавлених сторін;  

– компромісності – передбачає врахування та гармонізацію 

економічних інтересів та нормативних вимог різних зацікавлених сторін – 

власників, менеджерів, працівників підприємства, бізнес-партнерів 

підприємства, державних та місцевих органів влади тощо;  

– адаптивності – означає необхідність оперативного реагування на 

динамічні зміни в зовнішньому економічному оточенні та внутрішньому 

середовищі з метою забезпечення сталості функціонування та економічного 

розвитку, ресурсної рівноваги у виробничо-фінансовій діяльності та розвитку 

взаємовідносин з бізнес-партнерами;  

– самоорганізації – передбачає наявність достатнього рівня організа-

ційних та економічних ресурсів для забезпечення сталого функціонування 

всіх елементів підприємства як відкритої соціально-економічної системи, а 

також забезпечення ресурсопотоку й обміну із зовнішнім економічним 

оточенням у процесі інвестиційно-інноваційної діяльності;  

– саморегуляції – вимагає забезпечення локальної нормативної бази 

та адекватної організаційно-управлінської структури, спроможних 

створювати необхідні економічні умови для нормального протікання 

інвестиційно-інноваційного процесу, своєчасно виявляти негативні 

відхилення, що виникають, та оперативно їх коригувати відповідно до цілей і 

завдань самої інвестиційно-інноваційної діяльності та завдань стратегічного 

економічного розвитку підприємства.  

В сільському господарстві у найближчій і довготерміновій перспективі 

врахування інноваційного чинника повинно бути однією з вирішальних умов 

подальшого розвитку суб'єктів господарювання. Такий підхід дасть змогу 

поєднати ефективність інноваційної господарської діяльності суб‘єктів 

господарювання аграрної сфери, а отже, слугуватиме в досягненні ними 

стратегічних цілей.  

Здійснення інноваційної діяльності сільськогосподарськими 

підприємствами підвищить рівень їх конкурентоспроможності та покращить 

ефективність виробничо-господарської діяльності в цілому. 
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ЗАХИСТ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА   

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Василішин С.І., канд. екон. наук, старш. викладач 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

 

Сучасний світ прийшов до висновку, що ХХІ століття – ера 

інформаційного суспільства, що радикально змінило умови суспільного 

життя та розвитку суб`єктів бізнесу. В то же час, політичні, економічні, 

соціальні та інші фактори мінливого зовнішнього середовища можуть 

нанести суттєву загрозу будь-якому господарюючому суб`єкту. У зв`язку з 

цим нині стрімко розвивається окремий напрям економічних досліджень, 

пов`язаний з розробкою заходів щодо зміцнення економічної безпеки 

підприємства (екосестейт).  

Відомий соціолог і публіцист Даніел Белл в своїй праці «Прихід 

постіндустріального суспільства» зазначив, що вирішальним для організації 

рішень і спрямування змін має центральне місце теоретичного знання – 

першість теорії над емпірією і кодифікація знання в абстрактну систему 

символів, котрі, як і в будь-якій аксіоматичній системі, можуть 

використовуватися для висвітлення багатьох відмінних одна з одної й 

різноманітних ділянок досвіду [1]. Такою аксіоматичною системою є 

інформація як відомості у будь-якій формі, збережені на різних носіях та інші 

публічно оголошені чи задокументовані дані. 

Тому провідні дослідники як один із визначальних напрямів у 

зміцненні економічної безпеки віддають інформаційній складові, яка включає 

в себе накопичений масив інформації бухгалтерського обліку. Інформаційна 

безпека – це оптимальний стан стабільності та захищеності інформації, який 

унеможливлює її втрату, розповсюдження та забезпечує зміцнення її функцій 

в інтересах власників підприємства та держави. 

Під загрозою інформаційній безпеці розуміють потенційні дії або події, 

які можуть прямо чи опосередковано спричинити втрати – призвести до 

розладу системи, спотворення інформації чи несанкціонованого 

використання ресурсів мережі, включаючи інформацію, що зберігається, 

передається або опрацьовується, а також програмні й апаратні засоби [2]. 

На аграрних підприємства бухгалтерський облік має свої специфічні 

особливості, притаманні галузі, що обумовлює дещо іншу ієрархію 

інформації, що потребує захисту: 

1. інформація про правовий статус, форму власності, організаційну 

структуру та капітал підприємства; 

2. відомості про якість ґрунтів, розмір посівних площ, поголів`я, рух 

біологічних активів та їх вартість; 

3. інформація про виробничі потужності (основні засоби); 
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4. інформація про оборотні активи, наявність та умови зберігання 

матеріалів; 

5. інформація про розмір та стан збереженості грошових коштів 

підприємства; 

6. розрахункова інформація про обсяги дебіторської і кредиторської 

заборгованості та відомості про контрагентів; 

7. інформація про персонал та джерела його поповнення; 

8. інформація про доходи і витрати, рентабельність, продуктивність 

праці та фінансовий стан; 

9. інформація податкового обліку. 

Методами зміцнення інформаційної безпеки та даних бухгалтерського 

обліку є передусім придбання програмних продуктів, які унеможливлюють 

кіберзлочини та дозволяють модульне керування всім масивом 

бухгалтерської інформації та безпекою внутрішньої інформаційної мережі. 

Серед таких програм виокремлюють: 

- антивіруси; 

- антишпигунські програми; 

- криптографічне програмне забезпечення; 

- мережеві екрани; 

- менеджери паролей; 

- програми резервного копіювання; 

- системи ідентифікації вторгнень; 

- технічні засоби захисту авторських прав. 

Особливої уваги потребує захист шлюзу Інтернету, оскільки значна 

частка інформації бухгалтерського синтезується та передається за допомогою 

мережі. 

Таким чином, інформаційна безпека є вагомою складовою загальної 

економічної безпеки підприємства, оскільки направлена на захист від загроз 

бухгалтерській інформації, і, як результат, негативним економічним 

наслідкам для підприємства. На нашу думку, захист облікової інформації має 

бути в компетенції спеціального фахівця підприємства, або служби, в 

обов`язки яких має входити моніторинг рівня захисту інформаційної системи 

та розробка напрямів його зміцнення. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО 

ДОСВІДУ 

 

Винограденко С.О., канд. екон. наук, старш. викладач 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

В аспекті вивчення досвіду інтенсифікації використання земельних 

ресурсів розглянемо деякі економічні аспекти вирощування такої інтенсивної 

культури, як цукровий буряк на прикладі Німеччини, який тут є топ-культурою. 

У 2012 р. урожайність цукрових буряків у Німеччині становила 700–1120 ц/га, 

що сформувалася завдяки комплексу сприятливих погодних й економічних 

факторів, а це також позитивно вплинуло й на якість солодких коренів: уміст 

цукру становив 18 %, при цьому вихід цукру з гектара дорівнював 12,7 т, а за 

останні п‘ять років цей показник був на рівні 10,6 т. Німеччина посідає друге 

місце після Франції у Європейському союзі за виробництвом цукрових буряків і 

на 106 % забезпечує себе цукром, ціна на який залишається стабільною протягом 

багатьох років і становить уроздріб 60–70 євроцентів. Слід зазначити, що у 

Європейському союзі застосовують квоти на продаж цукрових буряків. Нині 

квоту можна придбати в підприємств, які відмовляються від його вирощування, 

за 15 євро/т, фермери ж продають солодкі корені за квотою за 33,41 євро/т, а без 

квоти – за 26,01 євро/т, або за надмірної пропозиції буряків за ціною 22,97 євро/т. 

Ціни зафіксовано на законодавчому рівні, є лише надбавки й уцінки за якість. У 

Німеччині, на відміну від України, цукровий буряк вважають стабілізувальним 

фактором кожного господарства, оскільки він кожен рік забезпечує більш-менш 

стабільний дохід. 
Змінні витрати на вирощування цукрових буряків з розрахунку на 1 га 

становлять 1500 євро, у тому числі: посівний матеріал – 250 євро; добрива – 
462 євро; засоби захисту рослин – 286 євро; механізація – 452 євро; 
страхування від граду – 50 євро. Аналізуючи дохідність вирощування 
цукрових буряків у Німеччині, зазначимо, що дохід за врожайності 840 ц/га 
за квотою становить 2806,44 євро/га, а для буряків, проданих не за квотою, – 
1929,48 євро/га. Відповідно маржинальний дохід (дохід мінус змінні витрати) 
для цукрових буряків за квотою становить 1306,44 євро/га, а без квоти – 
429,48 євро/га. Для порівняння, маржинальний дохід від озимої пшениці в 
Німеччині коливається в межах 450–600 євро/га залежно від ферми й цін на 
зерно [1]. Отже, цукровий буряк у Німеччині є однією з найприбутковіших 
культур, чого не можна наразі сказати про Україну, тому цей досвід може 
бути корисним нашій державі.  

За показником виробництва м‘яса всіх видів у забійній вазі на 100 га с.-
г. угідь найбільш результативна інтенсифікація використання земельних 
ресурсів у Німеччині, а темп приросту цього показника становить 21,3 ц у 
середньому за рік, друге місце посідає Польща, де цей показник зростав у 
середньому на 15,5 ц за рік, а найменш результативною вона була в США та 
Франції, де цей показник у 2012 р. становив близько 104 ц, причому, якщо в 
США він щороку збільшувався на 1,92 ц, то у Франції зменшувався на 2,02 ц. 
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Абсолютним лідером за показником виробництва молока на 100 га с.-г. угідь 
є Німеччина, де він у 2012 р. сягнув 1826,3 ц, що у 8,2 раза більше, ніж у 
США, де цей показник був найнижчим. Варто зазначити й деякі фактори, які 
можуть зіграти певну роль в обмежені росту виробництва продукції 
тваринництва, зокрема молока в країнах ЄС. Важливим з них є екологічні 
обмеження стосовно викидів парникових газів; інший фактор – зростання 
виробництва біопалива, що дозволяє більш ефективно використовувати 
земельні ресурси, ніж у молочному скотарстві (ця тенденція найбільш 
помітна в Німеччині й Франції) [2].  

Найбільше яєць на 100 га посіву зернових виробляють у Великобританії, а 
найменше – у Польщі, причому в цих країнах, як і в США, цей показник зростає, 
у той час як у Німеччині та Франції він зменшується. Таким чином, 
результативність інтенсифікації використання земельних ресурсів у 
досліджуваних країнах під час виробництва різних видів продукції формувалася 
по-різному. 

Загалом можемо зазначити, що такі країни, як, наприклад, Польща й 
Німеччина, що перебувають у подібних до України природно-кліматичних 
умовах, досягли високої результативності й економічної ефективності 
інтенсифікації використання земельних ресурсів і можуть слугувати 
стратегічним орієнтиром для нашої держави. Так, кращі показники Польщі 
можуть бути визначені як стратегічні цілі в короткостроковій перспективі (на 
період до 2020 р.), а кращі показники Німеччини – як стратегічні цілі 
інтенсифікації використання земельних ресурсів України в середньостроковій 
перспективі (на період до 2025 р.). 

Метою формування стратегії інтенсифікації використання земельних 
ресурсів у сільськогосподарських підприємствах є: забезпечення сталого 
землекористування; збереження, відтворення та підвищення родючості 
ґрунтів; трансформація земельних відносин в аграрній сфері відповідно до 
вимог ринкової економіки; екологізація землекористування на засадах його 
сталого розвитку. Основними стратегічними напрямами інтенсифікації 
використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах з 
урахуванням визначеної мети, на нашу думку, можна виділити такі: 
1. Забезпечення розвитку сталого землекористування (науково обґрунтоване 
співвідношення земельних угідь (рілля, природні кормові угіддя, ліси та 
полезахисні насадження); 2. Збільшення обсягу внесення поживних речовин 
для забезпечення запланованого урожаю основних сільськогосподарських 
культур; 3. Збільшення обсягу меліорації ґрунтів для підвищення їх 
родючості; 4. Трансформація земельних відносин в аграрній сфері відповідно 
до вимог ринкової економіки (включення вартості земель до економічного 
обороту); 5. Екологізація сільськогосподарського землекористування 
(поступове збільшення частки органічних сертифікованих 
сільськогосподарських угідь).  

Список використаних джерел: 1. Сахарная свекла – топ культура 
Германии 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://latifundist.com/blog/read/15-saharnaya-svekla--top-kultura-germanii-2011. 2. 
Бондаренко Т. Рынок молока и молочных продуктов в странах Европейского 
союза / Т. Бондаренко, С. Аржанцев, А. Фролова // АПК: экономика, управление. 
– 2015. – № 6. – С. 83–87. 

http://latifundist.com/blog/read/15-saharnaya-svekla--top-kultura-germanii-2011.%202
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УДК 796.092  

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СИЛИ М’ЯЗІВ РУК НА РИВОК ГИРІ 

 

Галашко О.І., доцент, Трегуб К.М., доцент; Трегуб Є.М.,  старш. 

викладач 

кафедра фізичного виховання 

 

Фізична культура і спорт грають ключову роль в житті мільйонів 

людей. У цій череді в останні роки все більшу популярність завойовує один з 

народних видів спорту гирьовий. Однією з найважливіших переваг гирьового 

спорту перед численними видами спорту і фізкультурно-оздоровчій 

діяльності є його загальнодоступність. Займатися з гирями можна практично 

скрізь: вдома, на виробництві, в робочому кабінеті. Регулярні заняття 

гирьовим спортом формують красиву поставу, підтягнутість, стройову 

виправку. Все це загалом і зумовлює те високе місце і значення, що 

додається заняттям спортом, особливо, в сільських районах, учбових 

закладах і збройних силах країни.  

У даній статті ми покажемо встановлення рівня взаємозв‘язку між 

силою м‘язів кистей рук і передпліччя спортсменів-гирьовиків з їхніми 

змагальними результатами у ривку гирі. Були застосовані відомі методи на 

невідомих об‘єктах  і одержали значимі результати, що відрізняються  від 

звичайних і здатні вплинути на подальший розвиток гіпотези.  

Гирьовий спорт на сьогоднішній день в Україні є одним із видів 

спорту, що динамічно набирає оберти розвитку та популяризації. В останній 

час все більше країн світу заявляє свої збірні команди на міжнародні 

чемпіонати.  

Згідно з діючими правилами змагання з гирьового спорту серед 

чоловіків проводяться за програмою двоборства (поштовх 2 гир та ривок гирі 

кожною рукою) й поштовху гир за довгим циклом з гирями 32 та 24 кг.  

Було досліджено зв‘язок сили м‘язів рук з результатами у ривку гирі 32 

кг. Встановлено зворотну залежність: з підвищенням сили м‘язів кистей рук 

та передпліччя спортсменів (за показниками кистьової динамометрії) 

результат у ривку гирі майже не підвищується, і навпаки, значне підвищення 

результату у ривку відбувається на фоні зменшення силових показників 

кистей рук та передпліччя.  

Особисті співбесіди з тренерами з гирьового спорту та спостереження 

за тренувальним процесом деяких спортсменів-гирьовиків від розрядників до 

майстрів спорту дають право стверджувати, що у своїх тренуваннях ці 

тренери і спортсмени використовують велику кількість вправ для розвитку 

сили м‘язів кистей рук та передпліччя. Більше того, деякі тренери впевнені в 

тому, що існує тісний кореляційний зв'язок між показниками кистьової 

динамометрії та результатом у ривку гирі.  

Педагогічне спостереження, аналіз літературних джерел (програм 

тренувань, протоколів змагань),  педагогічний експеримент, методи 

математичної статистики. З метою визначення рівня зв‘язку між силою м‘язів 
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кистей рук і передпліччя спортсменів-гирьовиків з результатами у ривку гирі 

нами був проведений педагогічний експеримент на секції гирьового спорту 

ХНАУ імені В.В.Докучаєва. Було сформовано експериментальну (ЕГ) та 

контрольну (КГ) групи по 12 чоловік у групі (n=24). До складу кожної групи 

входили спортсмени-гирьовики різної кваліфікації з масою тіла 65-75 кг зі 

статистично рівнозначними показниками спортивної та фізичної 

підготовленості (Р>0,05), а саме: спортсмени ІІІ-І розряду – 5 чол., КМС – 4 

чол., МС та МСМК – 3 чол.  

Експеримент був розподілений на 3 етапи. Тривалість кожного етапу 

була однаковою і становила 6 місяців. Перед початком експерименту нами 

було проведено дослідження, за яким визначено вихідні дані гирьовиків ЕГ 

та КГ за рівнем спортивної кваліфікації (результат у ривку гирі) та 

показниками кистьової динамометрії.  

Порівняльний аналіз результатів у ривку гирі 32 кг та показників 

динамометрії кисті у спортсменів ЕГ та КГ на початку експерименту не 

виявив достовірної різниці (Р>0,05). Основу експерименту склали дві 

програми, за якими проводили навчально-тренувальні заняття гирьовики 

експериментальної та контрольної груп. До програми, за якою тренувалися 

спортсмени КГ, входили змагальні й спеціальні вправи з гирями та силові 

вправи, спрямовані на розвиток сили м‘язів кистей рук та передпліччя у 

відсотковому співвідношенні 30/70% відповідно. Гирьовики ЕГ виконували 

такі ж вправи тільки у співвідношенні 80/20% відповідно.  
Для перевірки ефективності програм тренування спортсменів-

гирьовиків контрольними вправами були обрані: ривок гирі 32 кг лівою та 
правою руками за 10 хв та показники кистьової динамометрії сильнішої руки.  

Так, аналіз динамометрії сильнішої руки показав, що у спортсменів ЕГ 
та КГ показники сили м‘язів рук достовірно не відрізняються на початку 
експерименту та після І етапу дослідження (Р>0,05) і становлять 52,2 й 51,8 
кгс у гирьовиків експериментальної групи та 54,1 й 54,9 кгс у спортсменів 
контрольної групи. Вправи, які спрямовані на розвиток сили м‘язів кистей 
рук та передпліччя у спортсменів-гирьовиків.  

Встановлено, що виконання спортсменами КГ великої кількості вправ, 
спрямованих на підвищення сили м‘язів рук не дало позитивного результату 
у ривку гирі. І навпаки, спостерігається значне підвищення результату у 
ривку спортсменами ЕГ на фоні зменшення силових показників кистей рук та 
передпліччя.  

Отже, заняття гирьовим видом спорту значно впливає на розвиток 
окремих м‘язових груп, на зовнішність людини, на поставу, на вміння її 
триматись. Цілеспрямовані заняття гирьовим спортом сприяють розвитку 
таких важливих якостей як сила, силова витривалість, наполегливість і 
завзятість в досягненні поставленої мети, рішучість і упевненість в своїх 
силах, необхідних в навчанні. Гирьовий спорт формує сильних, витривалих 
та здорових людей.У традиційному гирьовому спорті класичні вправи - ривок 
і поштовх - розвивають силову витривалість м'язів спини і верхнього 
плечового пояса. Але при бажанні гирі можна використовувати для 
накачування грудних м'язів, спини, дельт і ніг. Причому ефективність вправ з 
гирями буде набагато вищою, ніж при вправах зі штангою і гантелями. 
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УДК 332.24 

ЦИКЛІЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

В УКРАЇНІ 

 

Гаража О.П., канд. екон. наук, доцент 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру  

 
Циклічність управління земельними ресурсами – це об‘єктивна форма 

розбудови організації землі і земельних відносин відповідно до вимог 
земельної політики та національного господарства як єдиного цілого. В 
управлінні земельними ресурсами доцільно виявити головною ознакою 
розбудови територіального інституту повторюваність в еволюційному 
розвитку з набуттям певних історичних ознак. Інституціональна теорія 
циклічність відображу в територіальному інституті і  охоплює такі стадії: 
реформування, депресію, відродження і піднесення. Реформування – період, 
коли відбуваються трансформаційні процеси в перерозподілі земель між 
власниками та землекористувачами, ініційовані державою. В цей час правові 
акти в стані відпрацювання, бо спрямовані на прискорене виконання головної 
мети поряд із недоурахуванням багатьох додаткових особливостей. Так, на 
перших порах поділу на земельні частки (паї), площа під курганами, 
стовпами ліній електропередач не виключалась із загальної площі земельної 
частки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
яка передавалась у приватну власність. Депресивний – це період, коли 
трансформаційний процес призводить до загострення проблем у 
використанні та охороні земель. Наприклад, великі площі полів поділили на 
маленькі земельні частки (паї), в той час як протиерозійні споруди 
передбачали захист всього поля. Нові господарі не завжди відбудовували та 
доглядали за гідротехнічними спорудами, а економічного механізму 
регулювання цього питання не було напрацьовано. З економічного погляду, 
виникають нові організаційні форми господарювання на землі, які 
знаходяться в стані розбудови і низькі показники ефективності. 
Землекористування характеризуються значною динамічністю у зміні меж. 
Пожвавлення – цей період характеризується чіткою правовою 
регламентацією встановлення меж землекористування, його організації, 
використання та охорони території. Піднесення – цей період створює сталі 
землекористування та підвищує ефективність використання та охорони 
земель. Динамічність розвитку територіального інституту в управління 
земельними ресурсами доречно відображає циклічність трансформаційних 
процесів на землях сільськогосподарського призначення, бо в усі часи вони є 
основою для реформування. Вважаємо за потрібне виділити три періоди: 1) 
дрібноземелля. Цей період виділяється до 1917р. Тогочасні 
землекористування були об‘єднані у спеціальні земельні одиниці (земельні 
суспільства, общини) і, в багатьох випадках, мали своєрідні риси – 
черезсмужність, далекоземелля, вклинюваність, криві межі, тощо. Але за 
розміром вони нагадують сьогоденні земельні частки (паї); 2) крупноземелля. 
Цей період від 1917р. до 1991р., тобто радянський час. Для нього характерне 
наявність великих землекористувань за розміром у організаційній формі 
колгоспів та радгоспів. В цей час активно проводяться роботи з 
внутрігосподарського та міжгосподарського землеустрою, розробки проектів 
протиерозійного захисту території, впровадження науково-обгрунтованих 
сівозмін; 3) дрібноземелля. Цей період від 1991р. до часу прийняття Закону 
України «Про консолідацію земель». Великі за розміром поля були поділені 
на земельні частки (паї), середній розмір яких по Україні складає 4га 
сільськогосподарських угідь. Спадкування земельних часток (паїв) призведе 
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до більшого їх подрібнення на мілки за розміром земельні ділянки. 4) 
крупноземелля (консолідування). Це прогнозний період. Його точкою обліку 
буде дата прийняття Закону України «Про консолідацію земель». 
Консолідація земель сільськогосподарського призначення — це об‘єднання 
земельних ділянок у єдині земельні масиви, місце розташування, розміри, 
конфігурація та склад угідь яких забезпечують стале землекористування. В 
процесі консолідації виконуються заходи по ліквідації багатосмужжя, 
знищення черезсмужжя, узкосмужжя і далекоземелля. В середині XIII 
століття вперше роботи по консолідації проводились в Данії, в 1757 
прийнятий закон про консолідацію у Швеції, в Україні з часу Столипінської 
реформи (рис. 1).  

  

 

 

1 період 2 період 3 період 
Хутірські і відрубні ділянки земель села Злочевка 

Дубенського повіту Волинської губернії 

Схема внутрігосподарсь-

кого землеустрою 

Проект землеустрою  

щодо  організації   тери-

торії земельних часток 

(паїв) 

а) до землеустрою б) після землеустрою радянські часи сучасний стан 

Рис. 1 Циклічність управління сільськогосподарськими землями 

України  
З рисунку видно, що один селянин мав до шести  і більше витягнутих і 

розосереджених по досліджуваній території земельних наділів, після 
проведення землеустрою вони стали одним масивом, на якому можна 
застосовувати більш прогресивну техніку, технологію і підвищувати 
дохідність земель. В процесі консолідації буде формуватися земельний 
масив, який складається земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення та для забезпечення необхідної інфраструктури із земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення. До них відносяться: польові 
та господарські шляхи, меліоративні системи, господарські шляхи, прогони, 
лінійні об‘єкти, об‘єкти інженерної інфраструктури, додаючи яри, заболочені 
землі, інші угіддя, які розміщені всередині сформованого земельного масиву. 
Сучасна земельна реформа в Україні створила більше 7 млн. власників 
земельних часток (паїв), площа яких різниться за регіонами і знаходиться в 
діапазоні середнього паю  за регіонами  1,1-8,9 га. В майбутньому 
укрупнення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
призведе до покращення структури і складу угідь, розмірів та конфігурації 
новостворених і існуючих землеволодінь та землекористувань. Все це 
створить підстави для створення сталого землекористування в Україні. 
Аналіз показує наявність циклічності в управлінні земельними ресурсами 
сільськогосподарського призначення. Для отримання ефективного 
землекористування необхідна консолідація земель, як сучасний період їх 
укрупнення.   
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УДК 631.16:658.14.012 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Горох О.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра фінансів 

 

В умовах нестабільності економіки, кризи платежів, посилення 

інфляційних процесів значно зросло коло проблем у кредитуванні 

вітчизняних аграрних підприємств.  

Банки, які надають кредити аграрному сектору, несуть значні 

інвестиційні та кредитні ризики. Дані ризики, насамперед, пов‘язані з 

ризиком застави, виробничим ризиком. Заставою в аграрному секторі може 

виступати майбутній урожай або матеріально-технічна база (основні засоби, 

які задіяні у виробничому процесі). Ризик даної застави пов‘язаний з ризиком 

зниження ліквідності. Враховуючи сезонність виробництва та природно-

кліматичні умови, реалізація майбутнього врожаю може не забезпечити 

необхідну суму для повернення позикових коштів, що може бути пов‘язано з 

низькою закупівельною ціною продукції аграрного сектора. Виробничий 

ризик в аграрному секторі, в першу чергу, пов‘язаний з вирощуванням 

аграрної продукції. У даному випадку ризик виникає з неотриманням тих 

обсягів врожаю, які були заплановані або обсягів вирощування ВРХ та інших 

видів тваринництва для реалізації на м‘ясо і молочні продукти. 

Причин невизначеності кілька при кредитуванні підприємств АПК, але, 

перш за все – це неповнота, недостатність інформації про діяльність 

підприємства, стан ринку продовольства, попит і пропозицію на культури чи 

товари, що виробляє позичальник-аграрій та ін. 

Інша причина невизначеності при агрокредитуванні – це випадковість, 

те, що в подібних умовах відбувається неоднаково, що заздалегідь не можна 

передбачити. Спланувати кожний даний випадок неможливо. Наприклад, 

стихійне лихо, мінливість природно-кліматичних умов, захворювання рослин 

та тварин, і раптова зміна попиту на продукцію, несподіваний зрив поставки 

сировини – все це прояв випадковості. 

Оскільки невизначеність є основною складовою ризику, вона може 

бути джерелом ризику. Отже, для зменшення ризику необхідно мінімізувати 

невизначеність, намагаючись шляхом вчасного отримання необхідної 

інформації її мінімізувати.  

Світова спільнота все більше уваги приділяє інформації як інструменту 

ефективного економічного розвитку, що сприяє подоланню невизначеності.  

Але, на жаль, в Україні на практиці не часто це застосовується. Адже 

при видачі кредитних коштів підприємствам АПК банки досить поверхово 

досліджують інформацію щодо продовольчого ринку, тенденцій у 

вирощуванні тих чи інших культур, що провокує зростання кредитних 

ризиків.  
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Яскравим прикладом негативних наслідків через низьку 

поінформованість є ситуація з ринком картоплі. Банківські установи, не 

дослідивши кількість та розміри площ, засаджених картоплею, 

неконтрольовано видавали кредити для забезпечення процесу вирощування 

цієї культури. У зв‘язку з масовим вирощуванням культури та високим 

врожаєм, ціна на картоплю була рекордно низькою. Відповідно, не 

отримавши запланованих доходів, у аграріїв виникли проблеми з виконанням 

зобов‘язань перед кредиторами. Через виникнення простроченої 

заборгованості банки збільшували резерви, а, отже, втрачали прибуток. 
Через притаманність АПК ряду специфічних ознак лише за сприяння 

держави можна покращити ситуацію з кредитуванням комплексу. Проте 
існує ряд проблем, лише в разі вирішення яких можна на рівні держави 
сприяти банківському кредитуванню АПК. І, в першу чергу, це стосується 
заходів з вдосконалення, систематизації та спрощення механізму пільгового 
кредитування підприємств АПК, в другу – використання нематеріальних 
методів підтримки підприємств АПК. 

Особливу увагу хотілося б надати процесу відбору потенційних 
суб‘єктів, які можуть скористатися програмою.  

Отже, оцінка можливості надання пільгового кредиту має проводитися 
індивідуально для кожного окремого підприємства. З цією ж метою деякі 
науковці пропонують диференціювати розмір відсоткової ставки, що 
компенсується, та обсяг ресурсів загального фонду для надання компенсації 
відсоткової ставки розділити на кошти для позичальників категорії «А» та 
кошти для позичальників категорії «Б». 

До позичальників категорії «А» відносимо розвинуті великі 
підприємства, з позитивними загально фінансовими показниками, високим 
рівнем рентабельності та прибутковості, наявністю у користуванні більше 
1000 гектарів землі, позитивною кредитною історією, наявністю у власності 
ліквідної застави, з досвідом ефективного використання попередньо 
отриманих пільгових кредитів і т.д.   

До позичальників категорії «Б» пропонується відносити підприємства з 
терміном існування 3-5 років, що мають в своєму розпорядженні від 50 до 
1000 гектарів землі, незначний прибуток або беззбитковість (в перший рік 
допускається збитковість). У них відсутня ліквідна застава та кредитна 
історія в банківських установах, але при всьому цьому прослідковується 
чітка тенденція зростання та розвитку господарства, поступове розширення 
діяльності.   

Звичайно, зрозуміло, що клієнти категорії «Б» є менш привабливими 
для банківських установ, бо є більш ризиковими, і в цій ситуації має 
«зарадити» держава: банк для мінімізації ризиків встановлює вищу 
відсоткову ставку таким господарствам, а держава забезпечує більший 
процент компенсації. 

Реалізація даної схеми дозволить вирішити дилему «низька 
прибутковість – відсутність можливості отримання кредиту, відсутність 
можливості отримання кредиту – неможливість отримання високих 
прибутків» та забезпечить розвиток та розширення аграрної галузі. 

Висновок щодо видачі компенсаційних коштів приймається на основі 
відповідності позичальника встановленим критеріям. 
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УДК 332.3.003.13:631.115.1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ 

 

Грошев С.В., аспірант 

кафедра менеджменту організацій 

 

В основному законі держави Конституції України частині 1 статті 14 

дослівно відтворений у статті 1 Земельного кодексу України та статті 373 

Цивільного кодексу України, зазначено: «Земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави». 

Земля – це розташована над надрами в межах державних кордонів 

частина земної поверхні з родючим шаром ґрунту, який використовується 

для виробництва у сільському господарстві абсолютної і додаткової вартості 

що має розподілятися між сільським господарством, промисловістю і 

державою через приватну і суспільну форми власності. 

В Україні, питання ефективного використання земельних ресурсів є 

надзвичайно актуальним, оскільки від ефективності використання землі 

залежить подальший розвиток аграрної економіки країни і прибутковість 

виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Сучасне трактування категорії «ефективність використання земельних 

ресурсів» розкривається, як показник реалізації мети використання 

земельних ресурсів – задоволення запитів землевласників та 

землекористувачів, досягнення максимальних результатів, при оптимальній 

взаємодії з оточуючим середовищем.  

Орендні земельні відносини мають важливе значення для соціо- 

еколого-економічної сфери України. Це пояснюється насамперед тим, що 

наша держава є аграрною країною, а тому даний сектор економіки потребує 

особливої уваги. Дані відносини цікаві та необхідні також орендарям, 

адже більшість підприємств мають у власності невеликі площі 

сільськогосподарських угідь, тому є підстави для висновку, що без 

орендування землі вони не могли б існувати взагалі. Щодо селян, то для них 

оренда є додатковим, подекуди і основним, джерелом доходів, від якого в 

сучасних умовах відмовитись просто нереально. 

У цілому оренда землі – це одна із форм тимчасового і платного 

використання «чужих» виробничих ресурсів. Вона дає можливість відкрити 

власну справу в землеробстві або розширити її з метою досягти оптимальних 

розмірів землекористування. У цілому використання власної землі має 

переваги, а тому оренду слід розглядати як додатковий ресурс в 

землеробстві, який не має перевищувати власний з огляду на можливе 

дострокове припинення орендного договору з боку орендодавця. 

Водночас багато сучасних фермерів ведуть господарство на власній і 

орендованій землі. Це дає змогу фермеру досягти оптимальних розмірів 

землекористування, а для започаткування власної справи потрібен менший 
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стартовий капітал. Оренда для фермерів створює сприятливі умови для 

розширення обігових коштів та вдосконалення технології виробництва. 

Оренда землі дає змогу фермеру-початківцю спочатку впевнитись у своїх 

силах, а в майбутньому – купити землю.  

З точки зору ефективного використання землі для землекористувача не 

має особливого значення, кому вона належить. Зрозуміло, що йдеться про 

власника господаря, який є товаровиробником з економіко-правовим 

статусом підприємця. А, як відомо, для кожного з них головна мета – 

максимізація прибутку, що потребує найбільш ефективного використання 

усіх виробничих ресурсів, тобто землі, живої й уречевленої праці. І не 

важливо, чи вони є власністю господаря – підприємця, чи використовуються 

на правах оренди, прокату, лізингу тощо. Із цих позицій орендне 

землекористування не поступається використанню власної землі.  

Підвищення ефективності використання земельних ресурсів 

фермерських господарств є однією з найважливіших проблем національної 

економіки, успішне розв'язання якої значною мірою залежить від реалізації 

фермерськими господарствами своїх потенціальних можливостей у 

збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції з 1 га землі. 

Визначити ефективність використання земельних ресурсів одним 

показником не реально, оскільки слід розрізняти екологічну, технологічну, 

економічну та соціальну ефективність використання земельних ресурсів, а 

отже для цього потрібна система показників або ж узагальнюючий 

інтегральний показник. 

Всі фактори виробництва, як правило, взаємопов'язані, вони не 

ізольовано, а спільно впливають на вихід продукції і на показники 

ефективності фермерських господарств.   

У виробничому процесі фермерським господарствам необхідно 

враховувати принцип ефективності використання ресурсів. Не винятком є і 

земля, тому в економічній науці прийнято визначати ефективність 

використання земельних ресурсів у сільськогосподарському підприємництві.  

На сьогодні більшість науковців сходяться на тому, що показники 

економічної ефективності використання земельних ресурсів найбільш повно 

характеризує система натуральних і вартісних показників. Дана система 

показників дає необхідне уявлення про рівень ефективності використання 

земельних ресурсів.  

Оцінка ефективності використання земельних ресурсів у фермерських 

господарствах полягає у визначенні повноти, характеру, раціональності, 

рівня інтенсивності і ефективності використання земель. 

Під час аналізу використання земельних ресурсів у фермерських 

господарствах особливе значення мають показники, що розраховують на 

одиницю земельної площі. Зростання виробництва продукції, підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва відбувається насамперед 

за рахунок раціонального використання земельних ресурсів. Інтенсифікація 

виробництва веде до зростання виходу продукції з одиниці площі і зниження 

витрат праці і коштів на одиницю продукції.  
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УДК 332.37 

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

 

Гунченко О.В., канд. екон. наук 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Необхідність консолідації обумовлена у зв'язку з надмірною 

парцеляцією земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 

процесі розпаювання колишніх колгоспних земель. В результаті, з єдиного 

масиву було створено безліч дрібних ділянок, розділених між собою 

мережею польових доріг, що забезпечують доступ до кожного з них. У 

зв'язку з такою структурою земель сільськогосподарського призначення 

виникають певні незручності і втрати при веденні сільського господарства, 

зокрема: необхідність залучення додаткових ресурсів для обробки ділянок, 

які знаходяться в різних земельних масивах, необхідність обробки ділянок 

нераціональної форми, невикористання земель під польовими дорогами та 

ін. Консолідація земельних ділянок повинна виступити інструментом, 

покликаним вирішити дані проблеми в порядку, передбаченому в проекті 

Закону про консолідацію земель. 

Законопроект передбачає наступні способи консолідації земельних 

ділянок: 

- обмін земельної ділянки, розміщеної в земельному масиві, на іншу 

рівноцінну земельну ділянку; 

- об'єднання суміжних земельних ділянок їх власником відповідно до 

закону; 

- зміни меж та впорядкування угідь земель та земельних ділянок; 

- інші способи, що не суперечать законодавству. 

В даний час особами, найбільш зацікавленими в консолідації земель та 

обробці єдиного масиву, є орендарі земель сільськогосподарського 

призначення. Разом з тим, Законопроект не надає їм права ініціювати 

консолідацію земель. Це виправдано з тієї позиції, що консолідація 

передбачає певні дії з земельними ділянками, які поставлені право власності 

на них. Законопроект враховує права орендарів в процесі узгодження 

проектів консолідації земель. 

Для підвищення зацікавленості власників земельних ділянок в процесі 

консолідації землі, передбачається ряд заходів державної підтримки даного 

процесу, наприклад податкові пільги при обміні землі, фінансування 

розробки землевпорядної документації.  

Найбільш спірним моментом Законопроекту є передбачена в ньому 

можливість провести примусову консолідацію за ініціативою власників 

земельних ділянок, які становлять не менше 75% земельного масиву. Згідно, 

положенням законопроекту, згода решти 25% власників при цьому 

отримувати не обов'язково. Більш того, норми Законопроекту передбачають 

обов'язок всіх осіб, яким належить право власності на земельні ділянки, 

розміщені в земельному масиві, здійснити заходи, передбачені затвердженим 
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проектом консолідації. Також досить спірним моментом Законопроекту є 

встановлення заборони на відчуження, передачу в користування земельних 

ділянок земельного масиву, який підлягає консолідації. Така заборона 

встановлюється органом, який надає дозвіл на розробку проекту консолідації, 

на період розробки та затвердження такого проекту. При цьому слід 

враховувати, що відповідно до частини 4 статті 10 Законопроекту дозвіл на 

розробку проекту консолідації діє протягом одного року з моменту його 

видачі. Таким чином, незалежно від того, чи буде в результаті розроблений і 

затверджений проект консолідації, власники земельних ділянок протягом 

такого періоду (до одного року) не зможуть ні продати, ні здати в оренду свої 

земельні ділянки. Нескладно припустити, що такий механізм може бути 

дієвим способом впливу мажоритарного власника землі на власників дрібних 

ділянок з метою перешкодити їх продажу або здачі в оренду іншій особі на 

більш вигідних умови. 
Частиною 3 статті 10 Законопроекту передбачено, що серед 

документів, які надаються ініціаторами розробки проекту консолідації, має 
бути письмова згода на встановлення заборони на відчуження, надання в 
користування земельних ділянок, що підлягають консолідації. Разом з тим, 
Законопроект не уточнює, хто повинен давати таку згоду і чи має воно 
виходити щодо всіх ділянок. Найбільш характерною рисою Законопроекту є 
закріплення в ньому принципу примусової консолідації з ініціативи 
мажоритарного власника земель в земельному масиві. Такий механізм має 
свої позитивні сторони, оскільки в деяких випадках дозволить вирішити 
проблему об'єднання земельного масиву і ефективного ведення сільського 
господарства без участі власників дрібних ділянок, які проживають за 
кордоном або не використовують належні їм землі для 
сільськогосподарських цілей. 

Разом з тим, на підставі аналізу Законопроекту можна зробити 
висновок, що найбільший інтерес у використанні механізму консолідації у 
приватних і публічних власників земель сільськогосподарського призначення 
виникне саме після скасування мораторію. 

Так, згідно з проектом Закону про обіг сільськогосподарських земель, 
після запровадження ринку сільськогосподарських земель держава, 
територіальна громада і Державний земельний банк матимуть переважне 
право на викуп земельних ділянок приватної власності. Якщо буде викуплена 
лише частина таких ділянок земельного масиву, механізм консолідації 
дозволить публічним власникам сформувати єдині масиви шляхом обміну 
відповідними ділянками. Що стосується фізичних осіб, то для них 
консолідація до моменту скасування мораторію може бути цікава як спосіб 
поліпшення конфігурації їх ділянок для підвищення їх інвестиційної 
привабливості. Оскільки дрібні ділянки на даному етапі належать різним 
власникам, і не існує можливості їх відчуження, то такі способи консолідації 
як обмін земельними ділянками або їх об'єднання навряд чи будуть широко 
застосовуватися. Після скасування мораторію, згідно з проектом Закону про 
обіг сільськогосподарських земель, фізичні особи отримають переважне 
право на викуп суміжних ділянок, після чого зможуть ініціювати їх 
об'єднання або обмін. 
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УДК 631.15:502.131.1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

МЕХАНІЗМІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Гуторова О.О., канд. екон. наук, доцент 

кафедра менеджменту організацій 

 

Питання  розвитку  сільських  територій  залишається  актуальним  для 

будь-якої країни світу, адже ці території значно поступаються містам у 

своєму соціально-економічному та інфраструктурному забезпеченні. В 

Україні різниця у розвитку міст і сіл суттєво помітна. Традиційно, головним 

видом господарської діяльності  на  селі було і залишається сільське 

господарство. Через відсталість у технологіях, які застосовують у 

господарствах, воно залишається низько ефективним і часто стає 

нерентабельним. Саме тому сільські території вимагають окремої політики 

та визначення механізмів їхньої підтримки з метою покращення 

соціально-економічного становища та гарантування належних умов життя 

для сільських мешканців та водночас збереження сільського колориту, 

зв‘язку із природою та давніми українськими традиціями.  

Сучасна стратегія сталого розвитку сільських територій України як 

складова економічної політики держави потребує використання інноваційних 

підходів, забезпечення можливості ефективного розвитку економічних 

відносин. Використання інноваційних засад розвитку економіки є 

необхідною запорукою інтеграції нашої держави у світовий простір з 

високим рівнем конкуренції. 

Системна організація сільських територій в умовах переходу до 

сталого розвитку повинна спрямовуватися на максимальне задоволення 

потреб сільського населення, гарантування продовольчої та екологічної 

безпеки країни з ефективним поєднанням людських, соціальних, 

технологічних та природних ресурсів. 

Сільські території – це історично сформована в законодавчо 

визначених межах системна сукупність, що поєднує в собі адміністративно-

територіальну (сільські поселення, села, сільські ради) і територіально-

функціональну приналежність, яка характеризується певним способом життя, 

відмінного від міського.  

Систематизуючи різноманітні монографічні дослідження, під сталим 

розвитком сільських територій слід розуміти такий комплексний  розвиток, 

який охоплює: стабільне відтворення сільського населення; упорядкування 

інженерно-технічних та санітарно-гігієнічних норм території; забезпечення 

зайнятості сільського населення (як у сфері сільгоспвиробництва, так й 

альтернативних видах діяльності) і середнього рівня доходів; підвищення 

рівня життя сільського населення і створення необхідних гідних умов 

життєзабезпечення; збереження культури і традицій; розбудова соціальної 

інфраструктури; раціональне використання ресурсів. 
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Концепція сталого розвитку об‘єднує три основні аспекти: 

економічний, соціальний та екологічний і є логічним переходом від 

екологізації наукових знань до соціально-економічного розвитку, що 

враховує глобальні екологічні проблеми. Основними завданнями 

економічного сталого розвитку сільських територій є: реалізація потенціалу 

сільських територій і територіальних громад в умовах децентралізації; 

забезпечення збалансованості виробничої діяльності на еколого-економічній 

основі в умовах децентралізації; стимулювання сільських підприємців, 

громадських організацій, громадян для забезпечення сталого розвитку 

сільських територій; розвиток несільськогосподарських видів  діяльності на 

селі; врегулювання системи оподаткування; розвиток сфери послуг у 

сільській місцевості; формування дорадчих органів з комплексного розвитку 

сільських територій; сприяння розвитку кооперативних форм 

господарювання; створення рівних економічних умов для реалізації 

економічного потенціалу кожної конкретної території. 

До складових економічного механізму сталого розвитку сільських 

територій можна віднести: економічне стимулювання створення нових 

робочих місць; залучення бюджетних та позабюджетних коштів на 

реалізацію місцевих програм сталого розвитку, використання екологічних 

податків; екологічне страхування тощо. 

Під інструментами економічного механізму сталого розвитку сільських 

територій слід розуміти комплекс організаційних, нормативних та правових 

заходів, спрямованих на оптимальну взаємодію економіки та навколишнього 

природного середовища по відношенню до людини. Іншими словами, 

економічні інструменти екологічної політики являють собою систему 

державного стимулювання, попередження та обмеження різноманітних видів 

діяльності, пов‘язаної з небезпечним для людини впливом на довкілля. 

Зважаючи на тісний зв‘язок агропромислового виробництва та рівня 

розвитку сільських територій, ряд вчених зазначають, що під сталим 

розвитком агропродовольчої сфери слід розуміти: 

 дотримання у процесі функціонування узгодженості, зокрема між 

обсягами виробництва тваринницької і рослинницької продукції, між ними та 

переробними потужностями, усіма ними разом та масштабами існуючих і 

потенціальних потреб вітчизняного і світового ринків; 

 досягнення порівнянності доходів і розвитку соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості із середніми показниками в країні; 

 забезпечення належної ефективності використання ресурсів довкілля 

і достатнього рівня їх відновлення та науково обґрунтованих пропорцій при 

застосуванні в агропродовольчій діяльності мінеральних добрив, засобів 

захисту рослин, генетично модифікованих організмів. 

Отже, сталий розвиток сільських територій можна віднести до 

найбільш перспективних вирішень накопичених проблем на селі. 

Економічна складова сталого розвитку сільських територій повинна 

вирішуватись комплексно поряд з соціальною та екологічною складовими. 
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УДК 631. (477.54): 332.2 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Должикова І.С., здобувач 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 
Ефективність функціонування вітчизняної економіки України, 

благополуччя та здоров‘я нації, розвиток продуктивних сил і масштаби 
виробництва тісно пов‘язані з землею, адже Україна – аграрна держава. Саме 
тому однією з найважливіших проблем є проблема економічного 
використання і відтворення природних ресурсів. Докорінна перебудова 
соціально-економічної структури суспільства, трансформування 
економічного механізму господарювання, перехід до економіки ринкового 
типу і торкаються земельних відносин, управління земельними ресурсами й 
організації раціонального їх використання, землевпорядкування і земельного 
менеджменту. 

В соціальній значимості земля як ресурс природи багатоцільового 
використання є основою її функціонування, а саме просторово-
територіальним базисом розвитку продуктивних сил і розселення, головним 
засобом виробництва і предметом праці в сільському й лісовому 
господарствах, джерелом продовольства. Водночас земля та її ґрунтовий 
покрив – фізична основа існування біогеоценозів, які разом з водою, лісом і 
повітрям утворюють навколишнє природне середовище. 

Основний базовий об‘єкт нерухомості - земля має унікальне і ключове 
значення у всій системі підприємницької діяльності людей і самого їхнього 
життя. Вона являє собою особливу цінність для всього людського 
суспільства, оскільки є єдиним місцем проживання всіх народів і поколінь 
людей, основним і природним фактором у будь-якій сфері бізнесу, прямо чи 
побічно бере участь у виробництві всіх інших товарів і благ. 

У ринковому середовищі земля має багатофункціональне призначення. 
Як природний об‘єкт, що існує незалежно від волі людей, земля - це вся 
планета, колиска людини, що виконує найважливішу екологічну функцію. 
Одночасно земля - це і грунт, верхній шар нашої планети, її поверхня чи про-
сторовий базис - об‘єкт господарювання і, отже, відображає економічні 
відносини. Соціальна роль землі полягає в тім, що вона служить місцем іс-
нування й умовою життя людей. І, нарешті, земля як територія держави зу-
мовлює політичну функцію. Тому здійснення угод із земельними ділянками 
регулюється не тільки конституційними нормами і земельним правом, а і 
цивільним законодавством з урахуванням лісового, екологічного й іншого 
спеціального законодавства. 

Категорія «ресурси» багатогранна, вони застосовуються в господарстві, 
побуті, є складовою частиною матеріально-технічної бази суспільного 
виробництва.  «Природні ресурси» — одне з найчастіше вживаних у 
літературі понять. Більш загальним є визначення, дане А.А. Мінцом: 
«Природні ресурси... тіла і сили природи, що на даному рівні розвитку 
продуктивних сил і вивченості можуть бути ви-користані для задоволення 
потреб людського суспільства у формі особистої участі в матеріальній 
діяльності». У зв‘язку з багатогранним характером поняття «природні 
ресурси», що відбиває їхнє природне походження, з одного боку, і 
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господарську, економічну значущість - з іншого, розроблена й широко 
застосовується їх класифікація: ресурси природнотериторіальних комплексів, 
ресурси сільськогосподарського виробництва. 

Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру, 
оскільки він є інформаційною базою для ефективного управління земельними 
ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання 
земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної політики 
держави, розвитку ринку землі і обґрунтування розмірів плати за землю. Це, 
у свою чергу, вимагає реформування існуючої системи землевпорядкування 
із застосування геоінформаціних технологій, створення нового її типу, який 
відповідав би сучасним умовам розвитку суспільства і земельних відносин.  

Внаслідок мораторію сільгоспвиробники позбавлені економічної 
можливості використовувати високоефективну техніку та агротехнології, 
змушені користуватись короткостроковими кредитами які, крім високої 
вартості, не дають можливості «пом'якшити» ризики, що пов'язуються з 
можливими неврожаями в окремі роки та можуть привести власник до 
банкрутства. Нині, за приблизними оцінками, 1 гектар землі щорічно дає від 
300 до 600 грн. ренти, що свідчить про надзвичайно низьку інтенсивність 
господарювання. У випадку, якщо земля буде реально залучена до 
економічного обігу, а в аграрну сферу надійдуть крупні інвестиції, можна 
буде сподіватися на зростання економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва хоча б до рівня, що відповідає 50-60 % 
віддачі землі в розвинених європейських країнах. Це дозволить перейти від 
спрощеної до загальної системи оподаткування у частині плати за землю, а 
отже - забезпечити місцеві бюджети реальними коштами для розвитку 
соціальної сфери, створити економічний ресурс для сталого розвитку 
сільської громади.  

Існують і тимчасові обмеження правочинностей власника землі: суворо 
цільове використання земельної ділянки, можливість купівлі-продажу сіль-
ськогосподарських земель за умови збереження їхнього цільового призначен-
ня, вилучення земельних ділянок, які не використовуються, обмежена оборо- 
тоспроможність окремих категорій земель та ін. 

Не можуть також державні і комунальні підприємства самостійно 
здавати в оренду земельні ділянки, закріплені за ними на праві постійного 
користування. 

Земля знаходиться в центрі складного переплетення різних 
економічних процесів, приватних і суспільних інтересів, адміністративних 
норм і правил.  

Здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок вимагає 
глибоких і систематичних знань особливостей обороту земель, зумовлених 
специфікою самого товару - земельної власності. 

Залучення відповідних категорій земель чи прав користування ними 
узаконені, ринкові відносини стимулюють ділову й інвестиційну активність, 
перешкоджають кримінальним угодам щодо землі. 

Отже, специфіка землі як природного ресурсу і, як товару в ринковій 
економіці має великий вплив на специфіку управління. Це необхідно 
враховувати при розробці системи управління земельними ресурсами. 
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Домбровська О.А., канд. екон. наук, доцент  

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Виконання на належному рівні управлінських функцій держави щодо 

планування, моніторингу та контролю за використанням та охороною земель 

залежить від наявності повної, об'єктивної та достатньої інформації щодо 

них. Важливим джерелом отримання такої інформації є проведення 

інвентаризації земель. Серед забезпечувальних заходів інвентаризація земель 

виконує своє особливе призначення, надаючи базову документальну 

інформацію наступним етапам земельно-кадастрового процесу. 

Інвентаризація земель, будучи одноразовим земельно-кадастровим обліковим 

заходом, міцно зв'язаним з виконанням і обробкою геодезичних вимірів, по 

суті, документально продовжує базову основу державного земельного 

кадастру. На інвентаризаційні матеріали спирається увесь багатоплановий 

процес перерозподілу земель, включаючи передачу земель у власність і 

надання у користування підприємствам, установам і закладам, а також, 

юридичним і фізичним особам. 

До числа найбільш проблемних питань земельної реформи, яка триває в 

Україні з 1990 року, належить встановлення місць розташування обмежень 

щодо використання земель. Реструктуризація системи землеволодіння та 

землекористування дотепер масово відбувається без належної фіксації та 

реєстрації обмежень у використанні земель. 

Інвентаризація земель на початку земельної реформи розглядалась як 

спосіб одержання первинних відомостей для надання земельних ділянок 

громадянам, ведення обліку земель. Фактично ж, суцільна інвентаризація 

земель в Україні внаслідок, перш за все, недостатнього бюджетного 

фінансування заходів земельної реформи на початку 1990-х років, проведена 

так і не була. 

На думку багатьох експертів, кардинальне покращення якості земельно-

кадастрових даних, а також зниження конфліктогенного потенціалу 

земельних відносин в Україні, слід пов‘язувати із інвентаризацією земель, 

яка покликана дати відповідь на питання про сучасний стан 

землекористування і  землеволодіння. Вважається, що саме інвентаризація 

земель дозволить перевести земельні відносини на якісно новий рівень 

розвитку, що буде позбавлений низки системних недоліків сучасної системи 
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управління земельними ресурсами у частині визнання та гарантування прав 

на землю. 

З прийняттям Закону України "Про Державний земельний кадастр" [1] 

постала нагальна потреба у формуванні єдиної державної геоінформаційної 

системи відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону 

України, їх цільового призначення, обмежень у їх використанні, а також 

даних про кількісну і якісну характеристику земель, оцінку земель, про 

розподіл земельних ділянок між власниками і користувачами. Отримання цієї 

інформації є можливим через проведення інвентаризації земель. 

Основні вимоги до виконання робіт по земельно-кадастровій 

інвентаризації земель населених пунктів (міст, селищ, сіл), як невід‘ємної 

частини вхідної інформації для ведення державного земельного кадастру,  

визначені Порядком проведення інвентаризації земель, затверджений 

Кабінетом Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 [2]. За даними 

Держгеокадастру в Україні станом на 1 квітня 2015 року із загальної площі 

земель населених пунктів — 7554,11 тис. га проінвентаризовано 5 115,99 тис. 

га земель, що становить 67,7%. Відповідно із загальної площі земель 

несільськогосподарського призначення — 10 525,20 тис. га за межами 

населених пунктів проінвентаризовано 8 390,69 тис га, що становить 79,7%. 

Темпи виконання цих робіт у регіонах різняться. У межах населених пунктів 

ці показники коливаються від 40,9% до 96,3%. За межами населених пунктів 

інвентаризація земель несільськогосподарського призначення повністю 

завершена у Закарпатській та Чернівецькій областях.  
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Система електронних міжбанківських платежів Національного банку 

України (Система електронних платежів – СЕП), була створена в 1993 році. 

Основною метою системи електронних платежів стала відмова від паперової 

форми проведення розрахунків у банківській системі, що дозволило досягти 

значної економії коштів, підвищити швидкість і оперативність здійснення 

платежів і поліпшити надійність та рівень безпеки міжбанківських платежів. 

Станом на 1 січня 2016 р. кількість учасників СЕП становила 260 учасників, з 

них банків - 127,  філії - 104. 

Згідно Закону України «Про платіжні системи й переказ коштів в 

Україні» у країні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські й 

небанківські платіжні системи. До банківських платіжних систем належать 

системи міжбанківських розрахунків, внутрішні банківські платіжні системи 

й системи масових платежів (тобто банківські (роздрібні) платіжні системи з 

використанням платіжних карт). Банківські (роздрібні) платіжні системи або 

системи масових платежів, згідно із законом, призначені для переказу 

грошей по операціях, які здійснюються юридичними і фізичними особами із 

застосуванням платіжних карт, за винятком операцій, які проводяться в 

рамках міжбанківських і внутрішніх банківських систем безготівкових 

платежів. 

Важливим фактором, який стримує розвиток електронних платежів в 

Україні, є високий рівень використання в економіці країни готівки при 

здійсненні платежів. Це викликано високою часткою тіньової економіки й 

низьким рівнем довіри споживачів до системи в цілому і зокрема до 

електронних платежів і платіжних інструментів. Оскільки розвиток 

роздрібних безготівкових платежів починався в Україні практично з нуля, 

протягом останніх років даний ринок характеризувався досить високими 

темпами зростання обсягів наданих послуг, кількості учасників і власників 

електронних платіжних інструментів.  

Ринок платіжних карт в Україні активно розвивався протягом 

останнього десятиліття. Разом з розвитком банківської системи, й 

поширенням міжнародних платіжних систем на українському ринку значно 

збільшилася кількість власників карт і банків-членів банківських платіжних 

систем. 
 Протягом 2001-2015 рр. кількість комерційних банків, які стали 

членами карткових платіжних систем, збільшилась майже удвічі. Кількість 
банків-членів карткових платіжних систем у 2015 році становила 98 банків 
(77 % від загальної кількості), що на 41 % більше, ніж у 2001 р.,  кількість 
активних платіжних карт зросла більше ніж в 10 разів – з 3 млн. шт. до 30,8 
млн. шт.   
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Протягом останніх років поряд із зростанням кількості власників карт 
також розвивалась інфраструктура електронних платежів. У цілому розвиток 
інфраструктури ринку платіжних карток в Україні (POS-термінали, 
імпринтери та банкомати) відповідає темпам зростання кількості банківських 
карток. 

У 2015 році порівняно з 2010 р. кількість банкоматів, які обслуговують 
держателів платіжних карток, збільшилася на 9,4 % і на початок 2016 року 
становила майже 33334 од., кількість платіжних терміналів – на 44 %, що 
становило 194478 од. Порівняно з попереднім 2014 р. кількість банкоматів 
зменшилася на 3,3 тис. шт. (8,9 %) – з 36,6 до 33, 3 тис. шт. Однією з причин 
зменшення є дезінтеграція безготівкового обігу Донецької та Луганської 
областей. Зменшення кількості банкоматів відбулося в усіх областях. 
Найбільше банкоматів зменшилося в Донецькій, Луганській, Одеській 
областях та м. Києві.   

У 2014 р. на 1 млн. населення припадало 813 банкомати і 952 
платіжних терміналів. Платіжні термінали в Україні активно розвиваються 
через низький рівень розвитку електронних каналів. Широке 
розповсюдження платіжних терміналів в Україні нетипове для розвинутих 
країн і є результатом відсутності альтернативних платіжних сервісів. 
Комплексний розвиток сервісів прийому безготівкових платежів зробить платіжні 
термінали не актуальними. В Україні простежується високий розвиток 
банкоматів, але за іншими показниками інфраструктура платежів менш 
розвинута, ніж в країнах Європи.  

Платіжні картки в Україні емітує значна кількість установ Лідером 
серед банків за випуском платіжних карток є ПАТ «ПРИВАТБАНК» – 
станом на 1 січня 2016 року він випустив понад 29,6 млн. карток. АТ 
«ОЩАДБАНК» випустив – 8,9 млн. карток, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ» – 4,3 млн., АТ «УКРСИББАНК» – 2,1 млн., ПАТ «ПУМБ» – 2,0 
млн., ПАТ «УКРСОЦБАНК» - 1,4 млн. та ін.  

За період 2002-2015 року відбулося збільшення кількості операцій з 
використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, з 74 
млн. до 1,969 млрд. Незважаючи на те, що кількість емітованих платіжних 
карток в Україні збільшилася, у вітчизняній практиці платіжні картки 
використовуються переважно з метою зняття готівки. Обсяг операцій з 
отримання готівки за 2015 рік зріс порівняно з попереднім роком на 11 % і 
склав 848 млрд. грн або 68,8 % від загальної суми операцій за платіжними 
картками, обсяг безготівкових платежів збільшився майже на 50,8 %  і 
становив 385 млрд. грн або 31,2 % від загальної суми операцій за платіжними 
картками. Протягом останніх років в Україні спостерігається стабільний 
позитивний тренд зростання частки безготівкових операцій.   

Однак, для більш активного використання електронних платіжних 
засобів необхідно забезпечити подальший розвиток інфраструктури, а також 
сприяти розвитку фінансової грамотності. Український картковий ринок 
дуже динамічний: змінюються лідери, з‘являються нові продукти і 
технології. Незмінним залишається лише одне – він швидко розширюється за 
рахунок нових власників карток, емітентів і точок обслуговування. Таким 
чином, для багатьох комерційних банків пластикові картки стали новим 
напрямом бізнесу, ефективним фінансовим інструментом. 
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УДК 631.11 : 338.514 

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ: ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Загній Д.М., канд. екон. наук, доцент 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Розглядаючи дане питання, необхідно звернути увагу на деякі 

неточності, що існують в нашому законодавчому полі і можуть нести суттєві 

колізії при їх застосуванні. Але спершу звернемося до Земельного кодексу, 

як основного законодавчого документа в галузі земельних відносин. 

У п.2 Земельного кодексу України зазначено, що до земель 

сільськогоспо-дарського призначення належать: а) сільськогосподарські 

угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); та б) 

несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні 

лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель 

лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і 

дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, землі тимчасової консервації тощо). 

В такому ж руслі іде трактування земель сільськогосподарського 

призначення і в п.1 Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, прийнятій 16 листопада 2016 року : 

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, 

багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та 

несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського 

призначення.  

Схоже трактування наводить і п.2 Методики нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених 

пунктів), прийнятій 23 листопада 2011 р. : об'єктом нормативної грошової 

оцінки земель є земельна ділянка, що використовується за функціональним 

призначенням незалежно від того, до якої категорії вона віднесена (крім 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення). 

Здавалося б ніяких проблем не має бути, але якщо поглянути на п. 1.3 

Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів), прийнятого 22 серпня 2013 р. 

то побачимо, що нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення під господарськими будівлями і дворами здійснюється 

відповідно до цього Порядку як земель промисловості, транспорту, зв‘язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення.  

Ось тут вже починають закрадатися деякі сумніви, щодо правильності 

застосування тієї чи іншої методики. Якщо розрахувати вартість 1 

квадратного метра земель під виробничим будівлями та дворами що 

розташовані у Харківській області за Методикою нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення то дана величина буде 
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становити 2,87 грн/кв.м. Якщо ж провести аналогічні розрахунки за 

Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів), то дана величина буде 

становити 49,44 грн/кв.м.  

На нашу думку таке розходження більше ніж у 17 разів є 

неприпустиме. Виходом з такої ситуації вбачаємо внесення змін до Порядку 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення 

(крім земель населених пунктів) шляхом виключення даного п 1.3. З 

економічної точки зору це буде не вигідно для наповнення бюджету, але це 

не буде суперечити здоровому глузду і Земельному кодексу.  

Другим важливим моментом, на який слід звернути увагу є величина 

нормативу капіталізованого рентного доходу на землях 

сільськогосподарського призначення. За приклад візьмемо ту ж Харківську 

область. Викликає сумніви величина нормативу капіталізованого рентного 

доходу : в п‘яти природно-сільськогосподарських районах області вона 

коливається від 30045,42 до 32549,20 грн /га, а в одному – 14369,76 грн/га. 

Чим викликана різниця більше ніж у два рази – для простих користувачів 

методики залишається загадкою, адже користувачам тепер доступні лише 

кінцеві показники. І це при тому, що більшість площі ґрунтового покриву в 

цьому природно-сільськогосподарському районі визнані особливо цінними.  

Також не зрозумілим є такий момент, чому норматив капіталізованого 

рентного доходу на сільськогосподарських і несільськогосподарських 

угіддях приблизно в однакових межах, або в деяких природно-

сільськогосподарських районах на несільськогосподарських угіддях в два 

рази вище. Уявімо ситуацію, коли проводиться нормативна грошова оцінка 

земельної ділянки, і величина нормативу рентного доходу для ріллі буде 

становити 14369,76 грн/га, і на цій же ділянці буде проходити польовий 

шлях, норматив рентного доходу для якого буде становити 28669,06 грн/га.  

Тому, підводячи підсумки, необхідно в першу чергу виділити два 

ключові моменти, на які найближчим часом доцільно звернути увагу: 
1. Неузгодженість положень Земельного кодексу, Методики 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 
Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення (крім земель населених пунктів) із Порядком нормативної 
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 
населених пунктів). Не зважаючи на економічну невигідність, доцільно із 
Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення (крім земель населених пунктів) видалити пункт 1.3, у якому 
прописується процедура оцінки земель під господарськими дворами даним 
порядком. 

2. Відкрити таємницю по формуванню нормативів капіталізованого 
рентного доходу у різних природно-сільськогосподарських районах областей 
України. Адже існуюча методика, з однієї сторони полегшує роботу по 
проведенню розрахунків з нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, а з іншого – викликає занепокоєння 
такими незрозумілими показниками, які не піддаються логічному поясненню. 
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УДК 371.21  

 

РОЗВИТОК УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ  

НА ПОЛЬОВИХ ПРАКТИКАХ З ГЕОДЕЗІЇЇ  

 

Захаров С.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Практика у навчанні - це елемент пізнавальної діяльності, в якій 

штучно імітується ситуація використання результатів праці в житті. Ми 

пропонуємо використовувати поняття ―навчальне середовище‖ - конкретний 

простір Землі, який визначається певними пізнавальними можливостями. 

Об‘єкти оточуючого світу стимулюють наочно-образне мислення, впливають 

на почуття.  

Під час виконання геодезичних робіт у польових умовах ландшафт стає 

додатковим компонентом навчання, а робота з приладами перетворюється на 

навчально-тренувальний полігон, що активно впливає на їх інтелектуальний, 

емоційно-психічний розвиток, стає початком становлення творчої 

особистості.  

При виконанні будь-якої зйомки викладачеві необхідно пояснити 

студентам про природні та антропогенні ландшафти, історію їх формування, 

про окремі компоненти природи (рельєф, водні об‘єкти, рослинність, ґрунти), 

які мають вплив як на особливості окремих ділянок місцевості під час 

зйомки, так і на технологію самої зйомки. Теодолітна зйомка, нівелювання 

поверхні, мензульна або бусольна зйомка значно відрізняються одна від 

особливостям ландшафтів, метою та особливостями самої зйомки. 

Роботі з геодезичними інструментами повинно передувати 

взаємонавчання студентів у незвичних для них польових умовах з метою 

нагадати про призначення приладів, методику роботи з ними, технологію 

запису отриманих даних. Це викладачеві дає можливість за допомогою 

колективної творчості та взаємодопомоги підвищити ефективність роботи. 

Під час подібних занять проявляється інтерес до роботи, оцінювання 

матеріалу, напруженість, концентрація уваги, критичність мислення; 

активність, ініціативність, творчий підхід до роботи, високий рівень 

самостійності при виконанні робіт у польових умовах.  

Але тільки саме на лабораторно-практичних заняттях студенти 

оволодівають уміннями і навичками, тобто прийомами навчальної 

практичної роботи. Уміння - це практичні дії, що свідомо виконуються 

студентами на основі тих знань, які вони отримали на лекціях. Деякі уміння 

внаслідок багаторазових вправ і повторень перетворюються в навички - 

уміння, що доведені до автоматизму при виконанні певної дії.  

Уміння студентів розрізняються не тільки за своїм змістом, а й за 

складністю дій. Прості уміння досить часто переходять у категорію 

складових частин більш складних умінь. Наприклад, уміння складати план 

земельної ділянки включає до себе ряд простих умінь: вирахування 
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внутрішних кутів та горизонтальних прокладень, визначення приростів та 

координат точок, напрямків, дирекційних кутів та азимутів, вимірювання 

відстаней у певних масштабах або внутрішніх кутів за допомогою 

геодезичного транспортира, читання та викреслювання умовних позначень, 

визначення висот і перевищень та ін.  

З часом прості уміння повинні перетворитися в навички, яки 

виконуються автоматично, вже без осмислення порядку дій при виконанні 

вправ. Навичкою стає викреслювання умовних позначень на планах різних 

масштабів. Високий рівень прояву пізнавальної діяльності студента 

можливий лише за умови багаторазового повторення певних практичних дій, 

але при обов‘язковому емоційному підкріпленні в залежності від 

усвідомленні успіху та задоволення певних навчальних і практичних потреб. 

У процесі формування практичних умінь студентів виділяється 

декілька етапів: а) показ значення уміння і постановка цілі (мети) оволодіння 

цім умінням; б) ознайомлення зі складом уміння, осмислення послідовності 

виконання дій; в) показ викладачем зразка виконання дій, попередження про 

можливі помилки при використанні уміння; г) тренувальні вправи з 

оволодіння умінням, повторення практичних дій викладача; д) репродуктивні 

(повторювальні) дії-копії з виконання навчальної задачі; е) самостійне 

використання уміння, його перенесення на новий матеріал і використання 

для рішення нової навчальної задачі. 

Методика ефективного формування умінь і навичок студентів має два 

основні етапи: попередня теоретична і практична підготовка студентів, яка 

забезпечує певний запас знань і вмінь, та організація творчої діяльності 

студентів та її активізація у процесі самостійної роботи.  
До методів і прийомів стимулювання розвитку знань і практичних 

умінь студентів відносяться пізнавальні ігри, дискусії, аперпції (опори на 
життєвий і навчальний досвід). Активізації навчальної діяльності 
студентів сприяють такі прийоми навчання як постановка проблемного 
завдання, залучення до елементів дослідницької роботи, організація творчих 
самостійних робіт. На основі евристичного пошуку студенти вчаться 
вирішувати нестандартні завдання, а це, в свою чергу, стимулює в них 
нові, більш глибокі і стійкі знання і вміння. 

Складання планів дає можливість студентам на практиці пройти 
декілька етапів геодезичних і картографічних робіт: збір та аналіз вихідних 
матеріалів, обробка даних у вигляді відомостей, розробка тематичного змісту 
планів, безпосереднє його оформлення та робота з виготовленим планом.  

План або карта використовують штучну мову для опису 
навколишнього світу. Тому зіткнення студента з новим завданням, 
перетворення символів карти у відчутні образи примушує його подолати 
розрив між рівнем наявних знань та вимогами завдання. При роботі з картами 
виявляється своєрідна ієрархія мислення. Спочатку це просте сприйняття 
символів, потім – аперпція, тобто адекватне сприйняття її змісту і виявлення 
особливостей місцевості. Оцінка або порівняння кількісних даних, їхня 
словесна інтерпретація, пошук «прихованої» інформації сприяють розумінню 
реальної дійсності. Така діяльність сприяє розвитку в студентах творчого 
підходу до створення геодезично-картографічних творів. 
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УДК 631.16:631.1.016(477) 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Калашнікова Т.В., д-р екон. наук, доцент 

кафедра фінансів 

 

В результаті численних спроб реформування аграрний сектор став 

своєрідною опорою для економіки України у складні кризові роки (за період 

2007-2015 рр. обсяги його виробництва зросли на 44,8%, тоді як ВВП 

скоротився на 19,6%) та демонструє нарощування показників рентабельності 

продукції сільського господарства – з 15,6% у 2007 р. до 45,9% у 2015 р.  

Заходи державного регулювання аграрної галузі та державної її 

підтримки переважно непрямими методами (зокрема, за рахунок дії 

спецрежиму ПДВ), сприяли нарощуванню обсягів виробництва 

високорентабельних, експортоорієнтованих видів продукції – зернових та 

соняшнику. При цьому посилювався негативний вплив на родючість ґрунтів 

через надмірну розораність угідь, нераціональну структуру посівних площ, 

недостатнє внесення органічних та мінеральних добрив; погіршувалися 

індикатори продовольчої безпеки та показники соціальної сфери.  
З огляду на важливість та комплексний характер вказаних проблем, на  

державному рівні лише за три останні роки було розроблено ряд стратегічних 
програм розвитку аграрного сектору країни. Однак, перспективи реалізації 
стратегічних завдань значно віддаляються внаслідок суттєвих змін у 
формуванні та погіршення фінансового забезпечення аграрної галузі.  

Зокрема, досить високий рівень рентабельності основних видів 
рослинницької продукції у значній мірі обумовлений специфікою галузі та 
дією цілого ряду внутрішніх та зовнішніх факторів, серед яких  Л. Тулуш 
виділяє  випереджальні темпи підвищення цін на сільгосппродукцію над 
темпами зростання її повної собівартості; розтягнутість операційного циклу в 
сільському господарстві; девальвацію національної валюти; значне 
прискорення інфляційних процесів; заниження рівня окремих складових 
витрат (оплати праці з відрахуваннями, амортизації тощо), внаслідок чого 
скориговані показники  рентабельності у 2014-2015 рр. на 20-25 в.п. нижче, 
ніж за даними, Держслужби статистики, що значно скорочує можливості 
аграрних підприємств щодо формування власних фінансових ресурсів.  

Водночас, у 2016 р. державою було збільшено податкове навантаження 
на агровиробників шляхом підвищення єдиного податку (додаткове 
податкове навантаження за розрахунками становило 2,1 млрд. грн); 
запроваджено перехідні умови у застосуванні спеціального режиму по сплаті 
ПДВ (збереження у розпорядженні виробників 15% за операціями із 
зерновими та технічними культурами, 80% – за операціями з продукцією 
тваринництва, 50% – за іншими сільськогосподарськими операціями); значно 
скорочено обсяги прямої бюджетної підтримки (на підтримку галузі 
тваринництва було  передбачено 50 млн. грн, на фінансову підтримку заходів 
в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 300 млн. 
грн). 
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З огляду на те, що у 2014 р. непряма державна підтримка за рахунок 

спеціального режиму акумуляції ПДВ становила 19,8 млрд. грн,  у 2015 р. – 

28 млрд. грн, за експертними оцінками, внаслідок запровадження перехідних 

умов у його застосуванні у 2016 р. вилучення обігових коштів підприємств 

становило 27 млрд. грн, які використовувались на виробничі цілі за умови 

відсутності джерел їх заміщення; падіння обсягів виробництва – 4,3-4,5 %; 

зменшення обсягів валютної виручки від експорту аграрної продукції – 

близько 1 млрд. доларів. 
У 2017 р. скасовано державну підтримку за рахунок спеціального 

режиму акумуляції ПДВ й здійснено перехід до прямої бюджетної підтримки 

цільової групи виробників. Розробленою Мінагрополітики Стратегією 

розвитку аграрного сектору "3+5" у сфері фінансово-кредитних відносин 

першочергове значення відводиться питанням державної підтримки аграрних 

товаровиробників. Цільовими орієнтирами визначено пряму державну 

підтримку малих та середніх фермерів; підтримку дрібних власників, що 

можуть створювати продукцію з доданою вартістю та нові робочі місця; 

чітке фокусування на цільових групах (виробників в тваринництві, 

садівництві та виноградарстві, переробній промисловості); стабільність 

результатів підтримки. Основними інструментами реалізації такої підтримки 

визначено компенсацію кредитних ставок; розвиток страхування; 

використання державної інфраструктури; створення фонду підтримки малих 

сільськогосподарських виробників; субсидування дрібних фермерів.  
Очікується, що результатами реформування державної підтримки стане 

стимулювання органічного виробництва, конкурентоспроможність та 
успішне господарювання дрібних фермерів, прозорість розподілу коштів 
підтримки. На підтримку малих і середніх виробників передбачено виділення 
1% від обсягу виробництва сільськогосподарської продукції, що за 
експертними оцінками у 2017 році може скласти 5,5 млрд. грн. Вважаємо, що 
навіть за умови повного виконання бюджетних видатків, обсяг фінансування 
у розмірі 5,5 млрд. грн на порядок нижче фінансових ресурсів, що 
формувалися за рахунок непрямої підтримки.  

В умовах скорочення фінансового забезпечення галузі внаслідок 
зниження погіршення цінової кон‘юнктури на окремі види продукції на 
агропродовольчому ринку; підвищення податкового навантаження внаслідок 
підвищення ставок єдиного податку; девальвації національної валюти; 
важкодоступності кредитів банків; браку інвестиційних коштів тощо та 
суттєвого дефіциту державного бюджету (у 2017 р. в розмірі 10% бюджетних 
видатків), повністю переходити на підтримку з бюджету, скорочуючи при 
цьому обсяги фінансового забезпечення аграрних виробників у 
середньостроковій перспективі вважаємо необґрунтованим. 

 Формування фінансового забезпечення аграрного сектору, достатнього 

для досягнення стратегічних цілей його розвитку, на наш погляд, потребує 

поступового, поетапного переходу від державної підтримки через податкові 

пільги до бюджетного фінансування галузі і базуватися на реальних 

показниках доходної бази бюджету. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

Коваленко Л.М., канд. пед. наук, доцент 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Україна володіє величезним земельно-ресурсним потенціалом, який 

характеризується зручним стратегічним положенням території, 

сприятливими кліматичними умовами та родючими ґрунтами. Земельно-

ресурсний потенціал належить до основних чинників національного 

багатства. Питома вага вартості землі у природно-ресурсному потенціалі 

України становить 44,4%.  

Історично склалося так, що згадування нашої держави підсвідомо 

асоціюється з найродючішими у світі ґрунтами. Таке переконання своєму 

існуванню завдячує великим масивам чорноземів, яких на території України 

сконцентровано, за оцінками різних авторів, 7-25% загальної площі їх на 

нашій планеті. Ґрунтовий покрив більш як на 60% складений чорноземами і 

лучно-чорноземними ґрунтами, типові антропогенно непорушені відмінності 

яких характеризується високим рівнем родючості. 

За експертними оцінками, при раціональній структурі 

землекористування і відповідному науковому та ресурсному наповненні 

сільське господарство нашої держави спроможне забезпечити продуктами 

харчування 140-145 млн. чол. Це свідчить про великі потенційні можливості 

України щодо залучення земельних ресурсів для використання в галузях 

економіки і, передусім, у сільському господарстві та подоланні на цій основі 

системної економічної кризи. 

Доцільним відзначити, що сучасний екологічний стан земельних 

ресурсів переважної частини України характеризується як напружений, а 

подекуди кризовий, с тенденцією до погіршення, що суттєво ускладнює 

соціально-економічний розвиток держави та негативно впливає на 

ландшафтне і біологічне різноманіття, здоров‘я та умови проживання 

населення. 

Одним із найсуттєвіший факторів зниження продуктивності 

ефективності земельних ресурсів, деградації агроландшафтів є водна ерозія 

ґрунтів. Загальна площа сільськогосподарських угідь, які зазнали згубного 

впливу водної ерозії, становить 13,3 млн. га, у тому числі 10,6 млн. га орних 

земель (32% від площі цих угідь). У складі еродованих земель налічується 4,5 

млн. га з середньо-та сильнозмитими ґрунтами, у тому числі 68 тис. га, які 

повністю втратили гумусовий горизонт. Щорічно від ерозії втрачається 460 

млн. тонн ґрунту. В еродованих ґрунтах міститься 23,7 млн. тонн гумусу, 

понад 1 млн. тонн азоту, 0,7 млн. тонн фосфору. Втрати продукції 

землеробства від ерозії перевищують 9-12 млн. тонн зернових одиниць 

щорічно [1]. 
Поряд з площинною ерозією досить інтенсивно розвиваються процеси 

лінійного розмиву та яро утворення. Площа ярів становить 140,8 тис. га, а їх 
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кількість сягає понад 500 тис. Окремі яружно-балкові системи мають 
інтенсивність ерозії, що перевищує середні показники у 10-20 разів. 

Вітровій ерозії систематично піддається понад 6 млн. га земель, а в 
роки з пиловими бурями -  до 20 млн. га. 

Земельний фонд країни має сталу тенденцію до погіршення також і за 
іншими якісними показниками (засоленість, солонцюватість, 
перезволоженість та ін.). Так, 9,6 млн. га сільськогосподарських угідь 
становлять кислі грунти, з яких на середньо – і сильнокислі припадає 4,4 млн. 
га, 5,2 млн. га близьких до нормальних. Солонцюваті (середньо і сильно) 
грунти займають 0,5 млн. га сільськогосподарських земель, а засолені 1,1 
млн. га (4,1%). Крім того, 1,9 млн. га сільськогосподарських угідь займають 
перезволожені, 1,8 млн. га- заболочені і 0,6 млн. га- кам‘янисті грунти.  

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до 
зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення (особливо чорноземів), 
втрату грудкувато-зернистої структури, водопроникності та аераційної 
здатності з усіма екологічними наслідками. 

Таким чином, у структурі земельного фонду України значні площі 
займають ґрунти, які характеризуються незадовільними властивостями 
(змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті, перезволожені та ін.) – це 
деградовані і малородючі ґрунти. За розрахунками площа таких ґрунтів 
орних земель перевищує 6,5 млн га (20% від площі ріллі), а прямі щорічні 
втрати сягають у середньому 66,5 грн / га, або в цілому в Україні – близько 
400 млн грн.      

Останнім часом посилилися процеси деградації ґрунтового покриву, які 
обумовлені техногенним забрудненням. Найбільшу небезпеку для 
навколишнього природного середовища становить забруднення ґрунтів 
радіонуклідами, важкими металами, збудниками хвороб. Основними 
джерелами забруднення є сільське господарство, важка хімічна 
промисловість, транспорт.  

Небезпечні екзогенні геологічні процеси та явища поширені більш як 
на 50% території України і включають селі, зсуви, обвали, карст, просідання 
ґрунту, абразію, переробку берегів водосховищ тощо. Зокрема,площі 
поширення карсту становлять 37,6%, зсувів – 0,3%, на 17% розвинені 
процеси підтоплення. 

Перелік еколого-економічних проблем деградації земель є далеко 
неповним, але й він вражає масштабами та характером наслідків 
неефективного використання основного багатства країни. 

Організація охорони земель від негативних впливів стає нині одним із 
головних напрямів підвищення ефективності виробництва. 

На нашу думку, слід дотримуватися найважливіших напрямів 
регулювання охорони земель, а саме: 1)удосконалення організаційних засад і 
нормативно-правової бази та нормативно-технічного забезпечення 
використання та охорони земель; 2) покращення фінансування заходів з 
охорони земель; 3) удосконалення нормативів впливу техногенних факторів 
на стан земель і розмірів плати за її забруднення; 3) розробка і впровадження 
екологічного страхування.  

Список літератури: 1.Осипчук С.О. Про охорону земель в Україні 
/С.О.Осипчук // Землевпорядний вісник. - 2006 -№2 - C.28-36. 
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ВНЕСОК ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ  
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кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

 

Цукробурякове виробництво є досить складним і специфічним, воно 

найбільш матеріало-, енерго-, і трудомістке, з унікальною технологією і 

сезонністю виробничих процесів, що потребує висококласного обладнання та 

бурякової техніки. Сучасний стан цукробурякової галузі зумовлює 

необхідність створення умов для забезпечення ефективного виробництва 

цукрових буряків та їх переробки на цукор. 

У 2016-2017 маркетинговому році (МР) площа збирання цукрових 

буряків в Україні склала 292 тис га, що становить 18,8% відносно рівня 1991-

1992 рр. МР (1557,9 тис га). Причина стрімкого скорочення посівів цукрових 

буряків полягає у відсутності зацікавленості сільгоспвиробників займатись 

буряківництвом. Низький рівень матеріально-технічного забезпечення 

підприємств, високий рівень витрат на виробництво цукрових буряків, що не 

завжди відшкодовується ціною їх реалізації, скорочення кількості цукрових 

заводів, їх віддаленість від сільгосппідприємств, відсутність дієвих заходів 

щодо підтримки вітчизняного ринку цукру зумовили такий рівень розвитку 

цукробурякового виробництва. 

Поряд з обсягами виробництва цукрових буряків спостерігається і 

зменшення кількості цукрових заводів, що функціонують в Україні. 

Починаючи з 1991-1992 рр МР їх кількість зменшилась у 4,5 раза: із 192 до 

42 у 2016-2017 МР. Така їх кількість, звісно, зумовлена суттєвим 

скороченням обсягів виробництва цукрових буряків. 

Нині чимало цукробурякових виробників своєю діяльністю сприяють 

підйому технічного рівня цукрової галузі: закуповують зарубіжну техніку, 

використовують іноземне насіння та хімічні засоби захисту. Відповідно це 

позначилося і на зростанні рівня урожайності цукрових буряків в Україні, 

особливо за останні роки.  Так рівень урожайності цукрових буряків в 2016-

2017 МР склав 481 ц/га. Відносно 1991-1992 рр МР даний показник зріс 

майже вдвічі (234 ц/га). 

Рівень споживання цукру в Україні становить 1540 тис т. При цьому у 

поточному МР обсяг виробництва цукру склав 2368 тис т. Отже, 828 тис т 

вироблено цукру понад обсяг внутрішнього споживання. Зважаючи на 

надлишок виробництва, продукцію галузі експортують. Так у 2016 р. обсяг 

грошових надходжень від експорту цукру склала 229,7 млн дол., що 

становить 1,5 % у структурі аграрного експорту. 
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В цілому внесок галузі бурякоцукрового виробництва в економіку 

країни має вагоме значення. Чисельність зайнятих працівників у виробництві 

цукрових буряків, їх переробці та логістиці продукції становить 90 тис осіб, 

що становить 0,55 % у загальному обсязі зайнятого населення країни.  

Частка виробництва цукрових буряків у загальному обсязі валової 

продукції сільського господарства у 2016 р. склала 1,1 %. Аналогічно у 

загальній площі посівів сільськогосподарських культур частка цукрових 

буряків у 2016 р. склала 1,1 %. 

Важливо розуміти, що продукція цукробурякового виробництва 

представлена не лише цукром. Крім основного продукту галузь виробляє і 

інші її види: дефекат, жом, меляса. Жом використовують для годівлі тварин, 

а також виробництва пектинового клею, що застосовується у текстильному 

виробництві. Мелясу широко використовують при виготовленні комбікормів. 

Вона є сировиною для виробництва спирту, гліцерину, харчових дріжджів 

для хлібопекарської промисловості, молочної та лимонної кислоти. У 

структурі реалізації серед галузей харчування частка реалізації продукції 

цукробурякового виробництва становить 6 %. 

Галузь цукробурякового виробництва є також джерелом поповнення 

бюджету країни. Так у 2016 р. надходження грошових коштів склали 

3,25 млрд грн., з яких сума єдиного соціального внеску та військового збору 

склала 0,4 млрд грн, податку на прибуток – 0,7 млрд грн, податку на доходи 

фізичних осіб 0,55 млрд грн, єдиного податку – 0,2 млрд грн, плати за землю 

– 0,30 млрд грн. та ПДВ – 1,1 млрд грн. 

В останні роки кон‘юнктура світового ринку цукру та цінова ситуація 

на внутрішньому ринку України сприяли збільшенню зацікавленості 

вітчизняних товаровиробників до розширення площ посіву цукрових буряків 

та виробництва цукру, що потребує в сучасних умовах підвищення 

ефективності їх діяльності. 

Отже, галузь цукробурякового виробництва нині здатна ефективно 

функціонувати, забезпечувати потреби внутрішнього ринку цукром, мати 

експортний потенціал, надавати робочі місця населенню країни і бути 

джерелом поповнення бюджету. Враховуючи світовий досвід щодо 

використання цукросировини для виробництва біоетанолу як 

альтернативного пального, доцільно було б його впровадити на цукрових 

заводах України. Потреба у диверсифікації виробництва продукції 

цукробурякового підкомплексу визначається не тільки високою залежністю 

країни від імпорту енергоресурсів, а й необхідністю мати резервні 

потужності для переробки надлишку виробленої продукції, зважаючи на 

циклічний і ризиковий характер цукробурякового виробництва. 
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УДК 631.15:637.1 (477) 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА  

ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В УКРАЇНІ 

 

Коломієць О.П., аспірантка
 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

В теперішній час виробництво молока, та його переробка, переживає 

непрості часи. Суттєвий вплив на розвиток молокопереробної промисловості 

має ситуація в молочному скотарства. Основною причиною погіршення 

становища в молочному скотарстві стало формування низької закупівельної 

ціни на молоко за рахунок підвищення собівартості молока. Також основним 

фактором впливу можна вважати заборону імпорту українських 

молокопродуктів Росією й загальносвітове падіння цін на молочну 

продукцію. Як результат, переробники опинилися в скрутному фінансовому 

становищі. Питанню розвитку виробництва та переробки молока у своїх 

працях багато уваги приділено такими відомими вченими, як І. М. Демчак, 

Д. М. Микитюк, Н. С. Бєлінська, П. Т. Саблук, Т. Л. Мостенська, 

П. С. Березівський, Т. Л. Керанчук та інші. Зокрема, І. М. Демчаком та 

Д. М. Микитюком широко висвітлені питання, пов‘язані із формуванням та 

розвитком ринку молока і молочної продукції в Україні. Проте, сьогодні 

багато питань щодо виробництва та переробки молока в Україні 

залишаються невирішеними та вимагають поглибленого вивчення.  

Через геополітичне протистояння з Росією, загальноекономічну кризу 

та зміни в правилах оподаткування ситуація в галузі в 2014-2016 помітно 

погіршилася. У 2016 році темпи скорочення виробництва уповільнилися. В 

Україні налічується майже 2,6 тисяч сільськогосподарських підприємств, які 

займаються виробництвом молока. 367 найбільших господарств виробляють 

64% всього молока у цій категорії виробників.  

Виробництво молока в Україні в 2016 році скоротилося на 2,1% 

порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 10,387 млн тонн, а в січні-

березні 2017 року скоротилося на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 

2016 року – до 1,972 млн тонн. Cтаном на 9 лютого 2017 р. середня ціна на 

молоко екстра класу склала 9,40 грн за 1 літр. 

Частка сільськогосподарських підприємств у загальному виробництві 

молока незначна, 25%. Кількість заготівельних пунктів по прийому молока 

від населення стрімко падає. На молочному ринку України актуальною є 

проблема реалізації виробленого молока. В умовах конкуренції ринкового 

середовища товаровиробники змушені шукати нові ринки збуту, щоб 

забезпечити прибуткову діяльність. Основним каналом збуту є переробні 

підприємства, які закуповують близько 42% усієї виробленої сировини. 

Кількість переробних підприємств в Україні, які здійснюють переробку 

молока-сировини у поточному році, становить 266 одиниці, тоді як у 2010 р. 

за даними статистичної звітності таких підприємств було 285 одиниць. У 

2016 році надходження молока на українські переробні підприємства 
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скоротилось на 7 – 9 % в порівнянні з минулим роком й становило 4,2-4,3 

млн т. Найбільші потужності з переробки молока в Україні зосереджені в 

п‘яти областях – Полтавській (2610 т/добу), Хмельницькій (1984,4 т/добу), 

Вінницькій (1876,0 т/добу), Харківській (1730,0 т/добу), Черкаській (1570 

т/добу). У січні-квітні 2016 року українські підприємства виробили 298,6 тис. 

т питного молока, що на 7,18 % менше, ніж за відповідний період 2015 року. 

Зокрема, у травні переробка знизилась на 10,7 % – до 74,9 тис. т. 

Виробництво вершкового масла знизилося на 2,4 % у порівнянні з минулим 

роком – до 28,5 тис. т.  

Хоча прибутковість виробництва молока в Україні у 2016 році зросла 

на 6,2 % порівняно із минулим роком, проте це на 22,5 % нижче, ніж середня 

прибутковість за останні чотири роки. Рентабельність переробки молока 

знизилась у на 21 %, що знову-таки нижче за середній рівень за останні 

чотири роки на 20,2 %. На сьогодні найбільш впливовими на українському 

ринку молока та молочних продуктів є компанії: «Данон Україна» (11,3 % 

або 133 тис. т), ТМ «Био-Баланс», «Галактон», «Кремез», «Простоквашино», 

«Украинское», «Веселый Пастушок», «Живинка», «Активиа», «Даниссимо», 

«Растишка»;  «Молочний Альянс» (10 % або 117 тис. т), ТМ «Славія», 

«Пирятинъ», «Златокрай» та «Яготинське»; «Люстдорф» (9,4 % або 110 

тис. т), ТМ «На здоров‘я», «Селянське», «Бурѐнка», «Люстдорф» и 

«Тотоша»; «Терра Фуд» (8,7 % або 102 тис. т); «Галичина» (7,9 % або 93 тис. 

т); «Вімм Білль Дан Україна» (7,8 % або 91 тис. т).  

Виробництво та переробка молока України є досить перспективним, 

оскільки є потенціал росту споживання і можливості виходу на найближчі 

експортні ринки. Також необхідно підвищити конкурентоспроможність 

вітчизняного молока та молочних продуктів за рахунок виробництва і 

постачання високоякісної сировини для переробки, на основі створення 

власної сировинної бази шляхом розбудови ефективно діючих молочних 

кооперативів та оптимальної логістичної системи молочного ринку, що 

забезпечить виробництво молочної продукції високої якості, а також стане 

важливим складником ціноутворення на ринку молочної продукції. Та від 

стану молочного скотарства безпосередньо залежить ефективний розвиток 

молокопереробної галузі, у якому, нажаль, за останні роки спостерігаються 

негативні тенденції. Таким чином, налагодження зовнішньоекономічних 

зв‘язків та ведення успішного і конкурентоспроможного молочного бізнесу 

на світових ринках можливе для вітчизняних виробників за умови постійного 

контролю за ефективністю господарювання, підвищення якості продукції та 

створення ефективної системи управління виробництвом та переробкою 

молока. 

Отже, в сучасних ринкових умовах, зважаючи на значну конкуренцію 

на сировинному ринку для виробників молочної продукції, постала 

необхідність у створенні ефективної системи управління виробництвом та 

переробкою, що дозволить розширювати асортимент та ринки збуту для 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 
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УДК 378-057.85 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 

 

Кондратюк Н.В., канд. екон. наук 

кафедра менеджменту організацій 

 

Соціально-економічні трансформації, що сьогодні відбуваються в 

суспільстві висувають принципово нові вимоги до професійної підготовки 

фахівців з вищою освітою. Значною мірою це стосується менеджерів, 

професійна діяльність яких особливо підлягає модернізації.  

Специфічною ознакою організації навчально-виховного процесу 

майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації 

є спрямування вектора професійної підготовки на їх всебічний розвиток в 

ринковому середовищі, на підвищення соціальної, особистісної, практичної 

та професійної значущості такої підготовки. Професійна підготовка 

майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах має низку невирішених 

проблем. Це зумовлює наявність у вишах суперечностей, які впливають на 

якість професійної підготовки менеджерів. Це суперечності між:  

- соціальним замовленням щодо якісної професійної підготовки у 

вищих навчальних закладах професіоналів, конкурентоспроможних на ринку 

праці, і недостатнім рівнем професійної діяльності;  

- великим обсягом інформації, продукованої суспільством в умовах 

швидкозмінних технологій і реальними організаційно-методичними умовами 

її засвоєння майбутніми менеджерами у вищих навчальних закладах;  

- недостатньо розвинутою інформаційною інфраструктурою вищих 

навчальних закладів і необхідністю індивідуалізації й активізації навчального 

процесу в умовах особистісно орієнтованої парадигми освіти;  

- необхідністю впровадження інтегративного підходу до навчання, 

подальшого застосування отриманих знань у вирішенні міжнаукових 

професійно спрямованих завдань і організаційно-методичними умовами 

забезпечення цього процесу у вищих навчальних закладах;  

- тенденцією збільшення обсягу самостійної позааудиторної роботи 

студентів у контексті принципів Болонської декларації і недостатніми 

темпами розробки та впровадження в позааудиторну самостійну роботу 

дистанційних і мультимедійних технологій навчання.  

Подолання цих суперечностей потребує розробки й обґрунтування 

теоретичних і методичних основ професійної підготовки майбутніх 

менеджерів.  

На початок 2015/2016 навчального року Міністерству освіти і науки 

України було підпорядковано 264 вищих навчальних закладів, з них 110 

університетів, 23 з яких розташовані у Харківській області. Кількість 

студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня 

акредитації у 2015/2016 навчальному році склала 1375 тис осіб. З них 994,4 

тис осіб, які навчаються в ВНЗ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. 

Чисельність студентів напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування» 
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у 2015/2016 навчальному році за освітньо-квалікаційним рівнем «бакалавр» 

склала 38944 осіб; за ОКР «магістр» – 8882 чол. Питома вага студентів 

зазначеного напряму підготовки у загальній чисельності студентів ВНЗ у 

2015/2016 н.р. склала 6,2 %.  

Професійна підготовка майбутніх менеджерів повинна бути 

спрямована на формування їх готовності до професійної діяльності. 

Досягнення цієї мети можливе за умови реалізації у навчальному процесі 

системи загально педагогічних і спеціальних принципів, що відносяться до 

цілей і змісту професійної підготовки менеджерів, відображають 

комплексний підхід до такої підготовки, розкривають особливості 

вдосконалення викладацької діяльності і характеризують самостійну 

позааудиторну навчально-пізнавальну діяльність майбутніх спеціалістів.  
Теоретичний аналіз проблеми дослідження засвідчив, що у вищих 

навчальних закладах України професійна підготовка менеджерів переважно 
розглядалася як така, що спрямована на одержання студентами загальних 
знань, умінь та навичок без використання індивідуального підходу до 
розвитку їх особистості залежно від здібностей, можливостей і навчальних 
досягнень кожного та комплексного підходу до застосування традиційних та 
активних методів, засобів і форм навчання. Не достатньо уваги приділялося 
формуванню у студентів ідеології безперервної освіти, впровадження 
інноваційних освітніх стандартів; випереджувальному, інноваційному, 
інтегративному та професійно-діяльнісному характеру змісту професійної 
підготовки майбутніх менеджерів, забезпеченню гарантованої їх доступності 
до якісної освіти та підвищенню ролі позааудиторної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих 
навчальних закладах розглядається як обов‘язкова складова бізнес-освіти, 
зміст якої становлять дисципліни менеджерського циклу, кожна з яких є 
органічною частиною системи формування у майбутніх менеджерів 
готовності до професійної діяльності. Професійна діяльність менеджерів 
розглядається як процес виконання ними своїх основних професійних 
функцій в інформаційному середовищі з метою підвищення їх ефективності 
та результативності. 

В умовах ринкової економіки у професійній підготовці менеджерів на 
перше місце постає якість підготовки студентів, формування творчих, 
неординарних особистостей, здатних до вдосконалення та оновлення своїх 
трудових вмінь та навичок, пошуку нестандартних рішень. Економічне 
мислення студентів розвивається в різноманітній трудовій та навчальній 
діяльності. Воно спирається на вміння, отримані в ході навчальної діяльності. 
Участь у реальних, а не штучних ситуаціях трудової та іншої діяльності 
створює умови для реального прояву кмітливості, діловитості, ощадливості, 
оперативності. Тому доцільно поєднувати традиційні методи навчання 
(лекція, демонстрація, робота з підручником та іншими засобами навчально-
методичного комплексу на паперових носіях інформації, опитування 
студентів, навчальна робота під керівництвом викладача) і активні, до яких 
віднесено дискусійні методи, ділові ігри, рейтингові методи, тренінгові 
методи, мультимедійні презентації робіт студентів, комп‘ютерну діагностику 
готовності студентів до практичних занять, автоматизований навчальний 
контроль. 
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УДК 332.54 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  

В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

Корецький А.В., канд. екон. наук, професор університету 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Управління земельними ресурсами є однією із функцій органів 

законодавчої і виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

процесі регулювання земельних відносин з метою забезпечення сталого 

землеволодіння і землекористування, екологізації земельних угідь, 

збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, забезпечення прав 

на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави в 

ринкових умовах. Земельним кодексом України встановлено, що управління 

в галузі використання та охорони земель включає: встановлення та зміна меж 

адміністративно-територіальних одиниць, планування використання земель, 

проведення землеустрою, державного земельного кадастру, контролю за 

використанням та охороною земель, їх моніторингу та ін. [1]. 

Відповідно до закону України «Про землеустрій» документація із 

землеустрою розробляється у вигляді схем, проектів, спеціальних 

тематичних карт, атласів, технічної документації [2]. 

Аналіз видів землевпорядних робіт, які виконувались впродовж 

проведення земельної реформи, показує, що основними із них були: 

- приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян; 

- одержання земельних часток (паїв) громадянам внаслідок паювання 

земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським 

підприємствам і організаціям, а також приватизації державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

- одержання земельних ділянок громадянами із земель державної і 

комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації; 

- складання проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення і формування нових земельних 

ділянок (крім їх поділу та об‘єднання);  

- встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних 

одиниць: районів, сіл, селищ, міст, районів у містах; 

- інвентаризація земель та виконувались інші роботи. 

В процесі виконання вищеназваних землевпорядних робіт 

розроблялись відповідні види документації із землеустрою, які передбачені 

земельним законодавством. Аналіз їх змісту показує, що деякі із них до цього 

часу не розроблені або повністю не відповідають нормам законодавства у 

сфері землеустрою.  

Одним із видів документації із землеустрою є Загальнодержавна 

програма використання та охорони земель, проект якої до Верховної Ради 

України до цього часу Кабінетом Міністрів не поданий у зв‘язку з чим не 
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визначений склад та обсяг першочергових і перспективних заходів з 

використання та охорони земель, а також обсяги  і джерела ресурсного 

забезпечення їх реалізації.  
Порядок перерозподілу земель на територіях відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням потреби сільського, 
лісового та водного господарства, розвитку сіл, селищ, міст, територій 
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-
заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення визначається 
на підставі розроблених та затверджених схем землеустрою і техніко-
економічного обгрутування використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, які на більшість територій 
відповідних одиниць не розроблені. Це унеможливлює складати проекти 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів, сіл, селищ, оскільки 
такі схеми землеустрою являються основою для розробки проектів 
землеустрою щодо встановлення та зміни меж відповідних адміністративно-
територіальних одиниць. Використання матеріалів проектів формування 
територій сільських, селищних рад, у разі відсутності таких схем 
землеустрою, не мають достатнього правового, екологічного, економічного і 
соціального обгрутування для встановлення (зміни) меж відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Земельним законодавством передбачено, що землі України за основним 
цільовим призначенням поділяються на відповідні категорії. У разі зміни 
цільового призначення земельних ділянок складаються проекти землеустрою 
щодо їх відведення для сільськогосподарського, лісогосподарського 
призначення, житлової та громадської забудови, розміщення об‘єктів, що 
мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, 
рекреаційну та іншу цінність, об‘єктів промисловості, транспорту, оборони 
та іншого призначення. Законодавством визначений перелік матеріалів і 
даних на підставі яких розробляються такі проекти. Зокрема, до них 
віднесені: розподіл земельних ділянок, що відводиться для іншого цільового 
призначення, за їх власниками, землекористувачами, угіддями, графічні 
матеріали та інші документи. Але зміст проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення не 
включає розроблених прогнозів і програм використання та охорони земель, 
схем землеустрою, природно-сільськогосподарського районування земель та 
ін., що дає можливість, у деяких випадках, відводити сільськогосподарські, 
лісогосподарські угіддя та інші особливо цінні землі для будівництва 
об‘єктів, розміщення яких можливе на угіддях гіршої якості. 

Удосконалення змісту документації із землеустрою щодо управління 

земельними ресурсами сприятиме реалізації державної політики щодо 

використання та охорони земель, науковому обґрунтуванню розподілу 

земель за цільовим призначенням з урахуванням державних та громадських 

інтересів тощо. 

Список літератури: 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. 

//Відомості Верховної Ради України – 2002. №3-4. – С.27. 2. Про землеустрій: 

Закон України від 22 травня 2003р. //Відомості Верховної Ради України – 

2003.  36. – С.282. 



60 
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ОБІГ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАНЯ 

 

Кошкалда І.В., д-р екон. наук, професор 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Наразі одним із актуальних питань сьогодення, що знаходиться у 

центрі уваги науковців, представників державних структур, політиків, 

сільськогосподарських товаровиробників та інших суб‘єктів земельних 

відносин є питання щодо запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення. В процесі земельної реформи селяни 

набули право власності на земельні ділянки проте до сих пір право 

розпорядження вони не можуть реалізовувати в повній мірі. Також однією із 

передумов отримання чергового траншу з МВФ є зняття мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому постає питання 

про загрози і переваги в ході запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення. 

Відповідно до Законопроекту України «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» обіг земель сільськогосподарського 

призначення – врегульовані діючим законодавством суспільні відносини 

щодо переходу прав власності на землю сільськогосподарського 

призначення, нерозподілені землі та неприватизовані землі 

сільськогосподарського призначення. Іншими словами під обігом земель слід 

розуміти вільний ринок земель сільськогосподарського призначення. 

За даними Світового банку на планеті залишилося шість країн, де 

немає вільного ринку землі: Північна Корея, Куба, Венесуела,. Конго, 

Таджикистан і Україна. І на думку економістів ІMF Group Ukraіne це «сумна 

ситуація, адже найбідніші селяни живуть якраз у цих державах, де немає 

вільного ринку землі. Найбагатші – де немає жодних обмежень».  

Перед запровадженням ринку землі слід вирішити основні проблемні 

питання. 

1. Так, одностайно виступають проти ринку сільськогосподарські 

товаровиробники, які вже сформували свої землекористування і працюють в 

аграрній сфері. Запровадження ринку змусить їх шукати кошти на придбання 

земельних ділянок, а тому в цій ситуації слід в першу чергу удосконалити 

кредитну систему. 

2. Складно уявити продовольчий ринок без знання якісної і кількісної 

характеристики товару. Проте якщо мову вести про ринок 

сільськогосподарських земель то на сьогодні важко визначити якісну 

характеристику цієї категорії земель також складнощі викликає і визначення 

меж земельних ділянок. Також не варто забувати, що до сьогодні ще не 

розмежованими залишаються землі державної та комунальної власності а 

отже інвентаризацію земель провести необхідно. Виникають труднощі щодо 

забезпечення ведення статистичної звітності з кількісного обліку земель за 
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формами  № 11-зем., 12-зем., 15-зем., 16-зем. то вже з‘являється пропозиція 

повернути ф. 6-зем. та 2-зем. 

3. Світовий досвід переконливо засвідчив, що країни в яких було 

запроваджено ринок земель сільськогосподарського призначення в перші 

кілька років потерпали від продовольчої кризи. То постає питання, чи готова 

України саме зараз проводити такі експерименти? Питання продовольчого 

забезпечення якісними продуктами харчування наразі неможна вважати 

вирішеним, не дивлячись на те, що кількість споживання начебто відповідає 

встановленим нормам проте середньодобове споживання населенням 

основних мікро- та макроелементів у складі продуктів харчування ще не 

досягло навіть рівня 1990 р. 
4. Яка ціна буде на землю? Доречно зазначити, що на вартість 

надзвичайно впливають макроекономічні чинники та рівень життя населення. 
Так, незважаючи на те, що врожайність у Східній і Західній Європі 
найчастіше однакова, вартість ріллі, наприклад, у Нідерландах (приблизно 30 
000 євро) у кілька разів вища, ніж у тій самій Польщі (5 000 євро). І щоб 
відповісти на питання, чи можуть в Україні зрости ціни на землю так само, як 
і в Східній Європі після відкриття ринку, потрібно розуміти, як буде 
розвиватися Україна в найближчі роки, а такі прогнози зараз дати складно. 
Проте за розрахунками експертів ІMF Group Ukraіne розраховано, що після 
відкриття ринку землі в Україні її вартість постійно зростатиме: за перший 
рік – на 25%, за другий – на 37%, третій – на 18%, четвертий – на 8%. 

Отже, названі проблеми, які стоять на шляху запровадження обігу 
земель сільськогосподарського призначення це ще не весь спектр питань, які 
потребують найскорішого вирішення, проте вони є основними. 

Наприклад, цікавим для України є досвід сусідньої держави Польща, 
яку можна розглядати як зразок для наслідування. Так, польський агросектор 
є одним із найпотужніших у Євросоюзі, оскільки загальний обсяг польського 
агроекспорту перевищив минулого року майже удвічі обсяг українського. 
Незважаючи на всі протести ЄС, поляки фактично заборонили новим 
законом про обіг сільськогосподарських земель продаж землі іноземним 
громадянам і встановили максимальний розмір земельних володінь не більш 
ніж 300 га на одну особу. Водночас купити землю може тільки той 
громадянин, який постійно проживав у цій місцевості як мінімум п‘ять років, 
і він ще має взяти на себе зобов‘язання обробляти самостійно куплену землю 
як мінімум упродовж 10 років. Таке рішення фактично повністю закриває 
вільний ринок землі в країні. 

Звичайно за роки проведення земельної реформи у нас вже склалася 

своя модель регулювання земельних відносин і своє бачення того, яким 

повинен бути ринок земель. Проте досвід інших країн є корисним, оскільки 

він вже апробований і можна проаналізувати результати. Також варто 

зазначити, що розглядати ринок землі у відриві від економіки країни і її 

інвестиційного клімату неможливо. Та й взагалі, не можна розглядати ринок 

землі як панацею яка зробить нас багатими, слід пам‘ятати, що земля – 

основне національне багатство тому політика держави повинна бути 

грамотною і виваженою. 



62 

УДК 528.37 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФАХІВЦІВ 

 

Куришко Р.В., викладач 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 
 

Головною метою землеустрою є організація раціонального 

використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного 

середовища, поліпшення природних ландшафтів і реалізація земельного 

законодавства. 

У даний час застосовується автоматизована обробка даних, 

ефективність якої полягає у підвищенні продуктивності праці, що забезпечує 

більш швидке виконання завдань, виключає дублювання інформації. 

Автоматизована система обробки інформації включає наявність програмного 

комплексу з обробки матеріалів польових вимірювань, засоби 

автоматизованого введення даних та графічної інформації, програми для 

обробки графіки та автоматизованого креслення, пристрої виведення 

графічної і текстової інформації. 

Актуальність полягає в тому, що застосування і широке впровадження 

новітнього геодезичного обладнання та ГІС-технологій забезпечує більшу 

точність та якість землевпорядних робіт, а також забезпечує ведення 

різноманітних автоматизованих баз даних, що в свою чергу підвищує 

точність картографічного матеріалу, та дає пояснення різноманітних питань с 

землевпорядкуванні. 

Інтенсивний розвиток інформаційної бази науки і техніки, розширення 

ділових та культурних зв'язків з науковими, економічними колами в 

міжнародному масштабі змушують переглянути вимоги, що пред‘являються 

до висококваліфікованого фахівця. Особливу значимість здобувають уміння 

поєднувати професійні знання і вміння з комп'ютерною технологією, та 

підвищує кваліфікаційний рівень студента, як інженера землевпорядника. 

Важливим для професійної освіти є навчити студента опановувати нову 

професійну термінологію, оперувати спеціальною термінологією, 

аргументовано висловлювати власну думку, аналізувати факти, опонувати та 

вміти вести дискусію. В зв‘язку з цим значення набуває самостійна робота з 

додатковими джерелами (глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами 

даних), що забезпечує можливість зіставлення матеріалу, його узагальнення, 

порівняння, аналіз, класифікація. 

У сучасних умовах інформатизації суспільства та педагогічної системи 

проблема самостійності виходить на суттєво новий рівень. Аналіз досліджень 

з проблеми використання інформаційних технологій у навчанні студентів 

дозволяє визначити основні напрями активного застосування інформаційних 

технологій у навчальному процесі. 

Основні тенденції розвитку топографо-геодезичної та картографічної 

діяльності в Україні обумовлюються розвитком інформаційних технологій, 
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глобальних систем визначення місцезнаходження об'єктів, аерокосмічних 

систем високої роздільної здатності для отримання інформації про Землю, 

цифрових методів обробки зображень та геопросторової інформації тощо. 

Останні досягнення в комп‘ютерних, інформаційно-комунікаційних та 

космічних технологіях дозволили отримати надзвичайно потужні засоби для 

становлення геоінформаційних системи (ГІС). 

Одна з основних функцій ГІС – це створення і використання 

електронних карт, атласів та інших картографічних продуктів. Важливо, що в 

рамках ГІС досліджується не тільки географічна інформація, а й всі процеси 

та явища на земній поверхні,в економіці та суспільстві. 

Перевагами використання сучасного геодезичного обладнання та ГІС-

технологій є можливість сумісного накопичення і використання графічних та 

семантичних даних, перехресний доступ до інформації різного виду; 

підтримка тематичних даних та їхня інтеграція за просторовим аспектом у 

проектних, дослідницьких та ін. організаціях (у т.ч. даних дистанційного 

зондування, геофізичних досліджень, моніторингових досліджень та ін.); 

можливість просторового аналізу даних, моделювання і відображення 

результатів на електронній карті у найбільш зручному вигляді. 

У сучасних ГІС-технологіях з'явилася можливість тривимірного 

представлення території. Тривимірна модель ландшафту, яка спроектована на 

основі цифрових картографічних даних і матеріалів дистанційного 

зондування, дозволяє підвищити якість аналізу території. 

Широке використання сучасних інформаційних технологій має 

вирішальне значення для розвитку економіки, ефективного управління 

територіями та покращення якості життя людей. Останні досягнення в 

комп'ютерних, інформаційно-комунікаційних та космічних технологіях 

дозволяють вирішувати питання соціально-економічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 

адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання. 

Застосування ГІС-технологій дозволяє зробити кардинальні зрушення у 

прийнятті управлінських рішень з використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки на різних рівнях, 

як в навчальному процесі. так і в підвищенні кваліфікаційного рівня 

викладацького складу. 

Таким чином, використання інформаційних технологій в організації 

самостійної роботи студентів дозволяє не тільки інтенсифікувати їх роботу, а 

й закладає основи їх подальшої постійної самоосвіти, отже, педагогічне 

інформаційно-освітнє середовище, яке створюється за допомогою інтеграції 

сукупності програмно-апаратних та традиційних форм навчання, й визначає 

самостійну роботу студента як більш незалежну та творчу. 
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УДК 631.145:635 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Лещенко Л.О., канд. екон. наук, старш. викладач 

кафедра економіки підприємства 

 
На сучасному етапі розвитку сільського господарства важливими 

завданнями є розширення площ, підвищення урожайності, покращення 
якості, забезпечення стабільності  виробництва овочів. У свою чергу, це 
вимагає додаткових вкладень у розвиток сільського господарства як у 
цілому, так і з розрахунку на одиницю  земельної площі. Однак таке 
збільшення вкладень потребує поліпшення їх розподілу з метою 
раціонального  поєднання застосовуваних земельних, матеріальних та 
трудових ресурсів, відповідних  їм технологій, форм та методів 
господарювання. 

Існування в даний момент екстенсивного або інтенсивного шляху 
розвитку сільського господарства залежить від сформованих економічних 
умов: наявності вільних земель, можливості додаткових вкладень, попиту на 
продукцію, ефективності виробництва. Проте, історичний досвід більшості 
країн світу показує, що основним і найбільш перспективним напрямком 
розвитку сільського господарства є його інтенсифікація. 

До об'єктивних передумов інтенсифікації сільського господарства 

відносяться: 

‒ обмеженість земель, придатних для сільськогосподарського 

використання; 

‒ постійний розвиток продуктивних сил, вдосконалення знарядь і 

засобів обробки земель; 

‒ прогресуючий суспільний розвиток поділу праці; 

‒ зростання міського населення і, відповідно, попиту на 

сільськогосподарську продукцію. 

Вплив інтенсифікації на розвиток сільського господарства зумовлений 

можливістю підвищення економічної ефективності виробництва та 

передбачає зростання його продуктивності на основі підвищення рівня 

технічного забезпечення, широкого використання новітніх засобів 

виробництва та залученні кваліфікованих кадрів. Вирішальною умовою 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є збільшення 

виходу продукції з одиниці земельної площі. Економічна ефективність 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва виражається у 

випереджаючому зростанні високоякісної і дешевої продукції з одиниці 

земельної площі в порівнянні з розмірами виробничих витрат. 
Економічна ефективність інтенсифікації сільського господарства 

виражається в збільшенні виробництва продукції з одиниці земельної площі, 
в зниженні витрат уречевленої та живої праці на одиницю продукції. За 
останні роки в країнах європейського співтовариства істотно зросли вимоги 
до якості сільськогосподарської продукції. Все більша увага приділяється 
фітосанітарним технологіям, орієнтованим на зниження пестицидного 
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навантаження, мінімізації негативних наслідків застосування хімічних 
засобів захисту рослин, поліпшення умов праці в теплицях, одержання 
екологічно чистої овочевої продукції. Вони збільшують врожайність рослин, 
скорочують терміни дозрівання, підвищують поживну цінність, покращують 
стійкість до хвороб, заморозків, посухи та інших несприятливих факторів, 
прискорюють проростання і вкорінення, зменшують опадання зав'язей і 
опадання плодів, борються з бур'яном і виконують багато інших функцій. 

Відомо, що овочеві культури виносять з ґрунту багато поживних 

речовин і помітно знижують його родючість, якщо під них не вносити 

добрив. Саме тому під овочі обов‘язкове систематичне внесення органічних і 

мінеральних добрив. Внесення органічних добрив посилює мікробіологічну 

діяльність у ґрунті і збагачує приземний шар повітря на вуглекислий газ. 

Мінеральні добрива застосовують під усі овочеві культури, завдяки чому 

досягається досить високий приріст урожаю при достатньому зволоженні 

ґрунту. 
Отже, головними напрямами підвищення ефективності інтенсифікації 

виробництва овочевої продукції є: 
‒ розвиток науково-технічного прогресу; 
‒ зростання інвестицій в сільськогосподарське виробництво; 
‒ впровадження меліорації (розвиток зрошення, осушення, культуро-

технічні роботи); 
‒ зміцнення та підвищення матеріально-технічної бази підприємства; 
‒ підвищення рівня механізації виробничих процесів; 
‒ удосконалення підготовки кадрів для сільського господарства; 
‒ розвиток хімізації (внесення мінеральних добрив і застосування 

хімічних засобів захисту рослин); 
‒ розвиток ефективних коопераційних і інтеграційних зв'язків, як 

всередині галузі, так і з підприємствами. 
В умовах ринкової економіки велика увага приділяється 

удосконаленню економічного механізму в АПК, переходу до прогресивних 
форм організації виробництва, стимулювання високопродуктивної праці. 
Найбільш успішно інтенсифікація сільського господарства здійснюється у 
спеціалізованих підприємствах, так як в них створюються більш сприятливі 
умови для впровадження досягнень науково-технічного прогресу. 

Таким чином, інтенсивний розвиток овочівництва полягає у 

застосуванні високоінтенсивних, ресурсозберігаючих технологій, що 

забезпечують точне управління процесами обробітку овочевих культур, 

збирання врожаю і його зберігання з використанням сучасних технічних 

засобів. У великих підприємствах доцільно створити сучасну базу зберігання, 

переробки та упакування овочевої продукції, що дозволить підвищити 

рентабельність галузі в цілому. Також необхідна раціонально побудована, 

вигідна для товаровиробників система реалізації овочів, доставка їх в торгову 

мережу. Також невід‘ємною складовою розвитку є забезпечення 

товаровиробників, які займаються виробництвом овочів, високоякісним 

насінням нових сортів і гібридів, налагодивши для цього їх виробництво в 

країні. 
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УДК 631 

МАРКЕТИНГ РОСЛИННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ломовських Л.О., канд. екон. наук, доцент 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

Сільськогосподарське виробництво завжди було і залишається 

стратегічною галуззю народного господарства. Особливу роль у 

сільськогосподарському виробництві відведено галузі рослинництва, але 

аналіз статистичної інформації показує, що соняшник в Україні є однією з 

панівних культур. Популярність даної культури обумовлена високою 

рентабельністю її виробництва. Для уявлення про підприємства, яке 

виступило базою дослідження наведемо основні показники його розмірів та 

результатів економічної діяльності. Підприємство спеціалізується на 

вирощуванні соняшнику і зернових.  

Розміри ріллі АФ «Надія» ТОВ у 2016 р. становили 2217 га, 

чисельність працівників – 136 (66 – у рослинництві і 70 – у тваринництві). 

Валова продукція – 23611,6 тис грн., товарна –  68  млн грн. Рентабельність – 

66,1%.  

У підприємстві простежувалася тенденція зростання в товарній 

продукції насіння соняшника, що, з одного боку, є позитивним фактором, 

оскільки дозволяє концентрувати ресурси на прибуткових галузях і 

зміцнювати свої позиції на ринку, а з іншого, має негатив, оскільки в 

підприємстві порушилися раціональні, рекомендовані сівозміни. 
У досліджуваному підприємстві не дотримуються науково 

обґрунтованої сівозміни, що є негативним явищем. Якщо звернутися до 
класичної концепції маркетингу, то в ній говориться, що з одного боку мають 
бути інтереси споживача – це задоволення певної потреби, а з іншого – 
інтереси виробника, тобто отримання прибутку. Можна з упевненістю 
сказати, що АФ «Надія» ТОВ і діє на принципах цієї концепції. Але на 
сьогоднішній день є нові, більш сучасні концепції маркетингу – це такі як 
концепція соціально-етичного маркетингу і екологічного маркетингу. В 
концепції соціально-етичного маркетингу йдеться про те, що крім інтересів 
виробника (отримання прибутку) і інтересів споживача (задоволення 
потреби) є інтереси третьої сторони – суспільства у цілому. Інтереси третьої 
сторони полягають у збереженні навколишнього середовища в процесі 
отримання прибутку однією стороною і задоволення потреб іншою 
стороною. Екологічний маркетинг  передбачає орієнтацію усієї діяльності 
підприємства (розробки продукції, її виробництва, пакування, 
транспортування, реалізації, просування, переробки та утилізації) на 
формування та задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою 
отримання прибутку та збереження довкілля і здоров‘я людей. Тобто сенс 
новітніх концепцій зводиться до того, що підприємство має спрямувати свої 
зусилля на збереження родючості ґрунтів. Це сприятиме підприємству в 
отриманні високих прибутків у довгостроковій перспективі. Але 
недотримання сівозмін сільськогосподарськими підприємствами є на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
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сьогодні великою проблемою для України, оскільки підприємства, прагнучи 
високих прибутків, забувають про збереження довкілля.  

Динаміка структури ріллі у досліджуваному підприємстві свідчить про 

позитивну тенденцію щодо питомої ваги соняшника: 18 % під соняшником – 

це понад норму, але не третина в структурі посівних площ, як це було у 2014 

р. Неприпустимою є площа пару – ледве не половина ріллі підприємства. 

Якщо розглянути класичну восьмипільну сівозміну, то під кожною 

культурою має бути зайнято 12,5 % ріллі (100% ріллі: 8 ланів). За 

нормативними даними, соняшник має повернутися на поле, на якому він вже 

вирощувався, не раніше, ніж через 7 років. 

Агрофірмі, на наш погляд, доцільно запропонувати таку сівозміну: 1  − 

чорний пар; 2 − озима пшениця;  3– кукурудза;  4– ячмінь; 5 − зайнятий па; 6 

− озима пшениця; 7– соняшник. Даний варіант для АФ «Надія» ТОВ на 

сьогоднішній день є найприйнятнішим, оскільки воно має все необхідне 

знаряддя для вирощування культур цієї сівозміни. 

 Крім того, ця сівозміна дасть можливість агрофірмі зменшити площі 

парів для більш ефективного використання землі і зменшити площі, зайняті 

під соняшником для збереження родючості ґрунтів. 

За нашими розрахунками, з урахуванням фактичних витрат на 1 ц 

продукції агрофірмі на науково обґрунтовану сівозміну доведеться витратити 

приблизно 35 млн. У 2016 р. досліджувана агрофірма на діючу сівозміну 

витратила майже 31 млн грн. Таким чином, на науково обґрунтовану 

сівозміну додатково доведеться витратити 4 млн грн. 

Розрахунок прибутку від науково обґрунтованої сівозміни показав, що 

загальна виручка при науково обґрунтованій сівозміні може скласти 41,8 

млн., а сам прибуток при науково обґрунтованій сівозміні може дорівнювати 

41,8 млн грн. – 35,0 млн грн. = 6,8 млн грн. 
Необхідно зробити поправку на прибуток від соняшнику, вирощеного 

саме у 2016 році. Оскільки у 2016 р. було вироблено 19594 ц, а реалізовано 
32810 ц. Тобто у 2016 р. було реалізовано значну частину продукції 2015 р. 
Тому розрахуємо виручку 2016 р., яка могла б бути отримаю від реалізації 
соняшника, виробленого саме у 2016: 19594 ц х 870,98 = 17,1 млн. грн 

Прибуток від реалізації продукції рослинництва у 2016 р. становив: 
 33,7 млн. грн. (виручка) – 30,1 млн грн. (затрати) = 3,6 млн грн. 
Тобто від реалізації продукції рослинництва, вирощеної саме у 2016 р. 

було отримано 3,6 млн грн. прибутку.  
Додатковий прибуток  може становити приблизно 3,2 млн грн. (6,8 млн 

грн. – 3,6 млн грн.). Крім того, підприємство збереже свої ґрунти. 
Висновки. Таким чином, дослідження показали, що ведення 

сільськогосподарського виробництва на принципах концепції соціально-
етичного і екологічного маркетингу дозволить не тільки зберегти ґрунти, а і 
сприятиме більш раціональному їх використанню. Так, можна додатково 
отримати понад 3 млн грн. прибутку на площі 2217 га за рахунок дотримання 
науково обґрунтованої сівозміни з урахуванням оптимальної площі під 
посіви соняшнику. 
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ВПЛИВ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ НА СТВОРЕННЯ СТАЛОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Макєєва Л.М., канд. наук держ. упр., доцент 

кафедра землевпорядного проектування 

 

Реформування земельних відносин, зокрема трансформації у сфері 

землеустрою, призвели до еколого-економічних проблем, серед яких: 

неефективна структура землекористувань, необроблюваність земель, 

недосконалість виділення земельних часток (паїв) у натурі, зниження 

ефективності великотоварного сільськогосподарського виробництва, 

невизначеність реальної вартості сільськогосподарських земель (здебільшого 

через дію мораторію), низький рівень орендної плати, дисбаланс між 

площами певних категорій земельних ресурсів, деградація і виснаження 

земель, водна та вітрова ерозія ґрунтів. Це далеко не всі економічні та 

екологічні проблеми у сфері використання та охорони земель, але вони 

переконують у необхідності розробки заходів чи механізмів для їх вирішення 

та визначення концептуальних підходів до здійснення наступних земельних 

перетворень. 

Питання просторового впорядкування території є ключовим для 

організації сталого землекористування.  За час проведення земельної 

реформи, яка триває в Україні з 1991 року, відбулася демонополізація 

державної власності на землю, проведена реорганізація 

сільськогосподарських підприємств. Суцільна парцеляція 

сільськогосподарських земель та їх розподіл серед колишніх працівників 

колективних сільськогосподарських підприємств не створили умов для 

сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та розвитку різних 

форм ведення сільського господарства. 

Парцеляцією земель розірвано єдині екологічні комплекси, юридично 

відокремлено сільськогосподарські угіддя від водних і лісових угідь, а також 

від інфраструктурних об‘єктів. Нераціональні розміри землеволодінь, 

черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у сформовані 

масиви земель агрогосподарств стримують оптимізацію 

сільськогосподарського землеволодіння та землекористування та не дають 

можливості поліпшити технологічні умови використання 

сільськогосподарських земель. Гостро постає питання охорони земель. 

Наслідком парцеляції сільськогосподарського землеволодіння стає 

неспроможність власників компенсувати витрати, пов‘язані із застосуванням 

сучасних агротехнологій, придбанням засобів хімізації, новітньої 

сільськогосподарської техніки тощо. Лише укрупнення землекористування 

до економічно-обґрунтованих розмірів дозволяє зменшити собівартість 

сільськогосподарської продукції та підвищити конкурентоспроможність 

товаровиробників.  
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Дана ситуація  перешкоджає залученню інвестицій у сільське 
господарства, оскільки колишні поля тепер розділені між десятками окремих 
власників, кожен з яких є незалежним при вирішенні питань використання 
належної йому сільськогосподарської нерухомості. 

Отже, наразі в Україні існує нагальна потреба в проведенні 
консолідації земель, визначення шляхів законодавчого врегулювання 
питання об‘єднання дрібних земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, що покликане підвищувати конкурентоспроможність 
сільського господарства, сприяти відновленню інфраструктури сільських 
територій, через установлення відповідних організаційно-правових засад, 
повноважень органів виконавчої влади, визначення статусу власників 
земельних ділянок, що здійснюють консолідацію земель, порядку надання 
державної підтримки таким власниками. 

Консолідація земель може бути одним з ефективних засобів сталого 
розвитку територій, сприяти створенню конкурентоспроможних структур 
сільськогосподарського виробництва. Фахівці вважають, що консолідація 
земель сільськогосподарського призначення в Україні може здійснюватися 
трьома основними способами – шляхом: 1) обміну земельними ділянками; 2) 
об‘єднання суміжних земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за згодою власників; 3) розроблення 
проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь і 
землекористувань.  

Найбільш оптимальним способом розв‘язання проблем є 
запровадження гнучкого та ефективного державного регулювання обігу 
земель сільськогосподарського призначення, із одночасною мінімізацією 
його потенційно негативних суспільно-економічних наслідків через чітке 
законодавче визначення, соціального портрету майбутнього землевласника, 
соціально-демографічної структури майбутнього села, нової моделі 
місцевого бюджету, нової моделі обізнаності суспільства про стан земельних 
відносин та рух земельної власності. 

На нашу думку свого законодавчого врегулювання вимагають питання 
консолідації земель, невитребуваних паїв, визначення правового статусу 
земель колективної власності, подальшої долі інституту безкоштовного 
надання земельних ділянок у власність, перегляд відносин, пов‘язаних з 
платою за землю і розподілом між бюджетами коштів, визначення правової 
природи та механізмів діяльності Державного земельного банку.  

Консолідація земель на сьогодні є тим розвитком та діяльністю, яка 
буде спрямованою на покращення та удосконалення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та пов‘язаної із ними іншої 
нерухомості, з метою підвищення їх вартості. Вона може розглядатись як 
самостійний вид бізнесу, що передбачатиме надання консалтингових та 
проектно-вишукувальних послуг, що спрямовані на формування 
агротехнологічно-цілісних земельних масивів, ефективність використання 
яких у сільськогосподарському виробництві буде набагато вищою. 
Економічну ефективність консолідації земель можливо визначати як 
співвідношення величини сукупного зростання вартості земельних ділянок, 
що консолідуються, до затрат на її проведення. Підвищення ефективності й 
буде основним у створенні сталого конкурентоспроможного 
землекористування 
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ВПЛИВ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Макогон В.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра фінансів 

 

Аграрна реформа обумовила ліквідацію монополії держави на землю та 

засоби виробництва. При цьому, якщо на першому її етапі у структурі 

випуску аграрної продукції домінували господарства населення, то надалі 

сформувалася тенденція до їх трансформації у приватні сільськогосподарські 

підприємства і господарські товариства з вищою ефективністю 

функціонування. В той же час останнє не повинно обмежувати можливості 

для рівноправної конкуренції з ними державних сільськогосподарських 

підприємств. При цьому домінантою існування цієї категорії господарств є 

необхідності наукового забезпечення інноваційної складової сталого 

розвитку вітчизняного аграрного сектору забезпечують. Нажаль реалії 

свідчать про низьку ефективність функціонування сільськогосподарських 

підприємств державної форми власності, що обумовлює обґрунтуваннях 

напрямів підвищення ефективності їх функціонування та забезпечення 

конкурентоспроможності на аграрному ринку. 

Під час дослідження було встановлено, що найвищою технологічна 

ефективність виробництва була в акціонерних товариствах, а найнижчою – у 

державних і комунальних сільськогосподарських підприємствах. Такі 

відмінності обумовлювалися різною спеціалізацію та інтенсивністю 

виробництва у них. Так частки рослинництва й тваринництва у структурі 

товарної продукції перших були приблизно однаковими, з незначним 

переважанням продукції тваринництва, натомість співвідношення у структурі 

товарної продукції другої категорії становило два до одного. 

Різке падіння технологічної ефективності виробництва по мірі 

збільшення частки рослинництва у структурі товарної продукції є 

характерним лише для державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємствах. Тому слід констатувати, що найнижча технологічна 

ефективність виробництва у державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємствах, окрім їх спеціалізації, також, значною 

мірою, була зумовлена низькою інтенсивністю виробництва у них.  

Відмінності спеціалізації сільськогосподарських підприємств різних 

організаційно-правових форм впливали на економічну ефективність їх 

функціонування. Зокрема найбільшу маса прибутку на 100 га 

сільськогосподарських угідь – 65,6 тис. грн – мали приватні 

сільськогосподарських підприємства. При цьому поглиблення рослинницької 

спеціалізації та зростання концентрації виробництва у фермерських 

господарствах й товариствах з обмеженою, повною і доданою 

відповідальністю та командитних товариствах обумовлювало зниження 



71 

величини прибутку на 100 га сільськогосподарських угідь до 60,6-36,5тис. 

грн. З іншого боку орієнтація акціонерних товариств на виробництво 

продукції свинарства також негативно позначалася на їх фінансових 

результатах, у наслідок чого величина їх прибутку становила лише 5,5 тис. 

грн на 100 га сільськогосподарських угідь.  
В той же час найнижчу економічну ефективність виробництва мали 

державні і комунальні сільськогосподарські підприємства. Слід зауважити, 
що значна частка у галузевій структурі державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств низькорентабельних видів продукції 
обумовлювалося суспільною значимістю їх виробництва. При цьому 
очікуваним було, що близьке до монопольного положення цих підприємств 
на окремих сегментах аграрного ринку мало забезпечити максимізацію 
рентабельності за рахунок цінового диктату. Але результати аналізу 
засвідчили, що вони реалізовували свою продукцію за цінами на 3 % відсотка 
нижчими від середніх, що вказує на її низьку якість. 

Аналіз структур виробничих витрат у розрізу сільськогосподарських 
підприємств різних організаційно-правових форм підтвердив висновки 
стосовно впливу галузевої структури на структуру витрат, а також наявність 
диспропорцій у структурі витрат державних підприємств. Зокрема, вища від 
середньої питома вага тваринництва у галузевій структурі державних 
сільськогосподарських підприємств і акціонерних товариств обумовлювала 
аналогічно вищу частку витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальне 
страхування, корми, іншу продукцію сільського господарства й 
електроенергію у структурі їх виробничих витрат. З іншого боку в структурі 
витрат державних підприємств, на фоні відсутності орендної плати за землю, 
питома вага оплати праці й матеріальних витрат виявилася вищою від 
середньої відповідно на 3,5 та 8,2 %. При цьому у структурі їхніх 
матеріальних витрат сумарна частка витрат на корми і на оплату послуг 
сторонніх організацій та інших матеріальна витрат сягала 61,1 %, що на 
24,3 % вище від середнього по досліджуваній сукупності 
сільськогосподарських підприємств.  

Дослідження засвідчило, що у 2007-2015 рр. конкурентоспроможність і 
ефективність виробництва у сільськогосподарських підприємствах державної 
та комунальної форми власності була набагато найнижчою порівняно з 
іншими організаційно-правовими формами господарювання. Домінантою 
цього виступала значна зношеність їх матеріально-технічної бази, яка 
обумовлювала ширше, порівняно із суб‘єктами господарювання інших 
організаційно-правових форм, залучення підрядних організацій для 
виконання технологічних операцій, яке спричиняло гіпертрофоване 
зростання частки витрат на оплату їх послуг та найбільшу собівартість 
одиниці продукції. При цьому відбувалося нівелювання конкурентних 
переваги цих підприємств, які вони мали у наслідок відсутності у складі їх 
витрат орендної плати за землю. З іншого боку додатковим фактором їх 
хронічної збитковості виступали низька якість продукції, на яку вказує 
менша від середньої ціна її реалізації. Зазначені чинники зумовили хронічну 
збитковість державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, 
яка ставала обмежує їх інвестиційні можливості і, як наслідок, обумовлює 
низьку конкурентоспроможність останніх на ринку аграрної продукції. 
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ПОШУКОВІ МЕТОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

Мандражи О.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедри фізики та вищої математики 

 

Викладання математичних дисциплін передбачає не тільки засвоєння 

студентами певної кількості формул, а, в першу чергу, дозволяє розвивати 

їхні уміння розмірковувати й оволодівати іншими розумовими методами 

пізнання. Одним з інструментів організації занять, які б саме давали змогу 

школярам і студентам насолоджуватись красою думки та відчувати власну 

причетність до наукового відкриття, є пошукові методи. Результати роботи за 

даним напрямом висвітлені у кількох статтях. 

 У Швейцарському міжнародному математичному журналі в статті 

Mandrazhy O. Amazing Properties of Fractal Figures / O.Mandrazhy // 

International Journal of Pure Mathematical Sciences. – Switzerland, 2016. – Vol. 

16. – pp. 37–43. – Режим доступу: https://www.scipress.com/IJPMS.16.37 

(Indexed In: ProQuest / Science and Technology, Ulrichsweb / ProQuest, Open J-Gate, 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek / EZB, WorldCat, Global Impact Factor, InfoBase 

Index, Genamics JournalSeek) описується процес дослідження учнями старших 

класів властивостей геометричних фракталів та пошук і виведення загальних 

формул обчислення довжини і площі ―Килима Серпинського‖,  

обчислюються площа повної поверхні й об‘єм ―Губки Менгера‖ та 

доводяться дивовижні факти: при   довжина ―Килима Серпинського‖  

, а його , аналогічно, при  площа повної поверхні ―Губки 

Менгера‖  , а її  об‘єм  . 

У статті Мандражи О.А. Організаційно-педагогічні умови підготовки 
вчителів до інноваційної діяльності / О.А.Мандражи // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 122–126. – Режим 
доступу: http://pedagogica.tnpu.edu.ua/?page_id=21 (Збірник зареєстровано в 
міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: РІНЦ, Cite 
Factor, ESJI, Google Scholar, Index Copernicus, JIF, OAJI, OpenAIRE, PBN, 
ResearchBib, SIS, Universal Impact Factor) підкреслюється важливість 
підготовки вчителів до інноваційної діяльності та подаються результати 
експериментального дослідження, які дають змогу стверджувати, що 
підготовка вчителів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів на основі визначених організаційно-
педагогічних умов (забезпечення глибокого вивчення запитів учителів та 
проблем їхньої професійної діяльності; стимулювання вчителя до ведення 
інноваційної діяльності, організація навчання у співтворчості і 
відповідальності; поступовий перехід від просвітництва до організації 
самоосвіти; здійснення корекції педагогічної діяльності з метою надання 
вчасної підтримки; попередження труднощів або підкреслення важливості 

https://www.scipress.com/IJPMS.16.37
http://pedagogica.tnpu.edu.ua/?page_id=21
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отриманих наслідків) удосконалює процес професійного розвитку вчителів і 
підвищує рівень навчально-виховної роботи. Безумовно, інноваційна 
діяльність учителя може дати поштовх і до організації пошукової роботи 
учнів, які в майбутньому зможуть її продовжувати й у вищих навчальних 
закладах. 

Питання привнесення на уроки та студентські заняття елементів  
творчості, можливість і бажання молоді розмірковувати, пропонувати власні 
ідеї розглянуті в статті Мандражи О.А. Загадки геометрической прогрессии / 
О.А. Мандражи, А.С.Кириллова // The scientific heritage. – Budapest, Hungary. 
– 2016. – No 6 (6), P.2. – p. 52–54. – Режим доступу: http://tsh-journal.com/wp-
content/uploads/2016/12/VOL-2-No-6-6-2016.pdf  (Indexed In: Calameo, Issuu, 
Zenodo, in SlideShare). На матеріалі алгебри для 9 класу продемонстрована 
актуальність виведення ученицею формул знаходження знаменника  та  

члена геометричної прогресії, які не передбачають обов‘язкову наявність 
першого члена і акцентується увага на тому, що вивчення математики у 
сучасній школі не має зводитись тільки до ознайомлення з математичними 
термінами і формулами, а має, перш за все, привчати учнів міркувати. Так 
учениця, яка працювала над означеним вище дослідженням і пошуком 
формул сподівається, що даний підхід до розкриття теми допоможе 
школярам краще її зрозуміти, адже сучасні підручники, описуючи тільки 
формулу знаходження  через  і  пропонують учням задачі, на 

закріплення саме даної формули, що за її думкою не дає змоги вивчити і 
опанувати тему до кінця, бо розглядається зовсім вузька її частина. 

Організація пошукової роботи зі студентами теж мала певні результати, 
що були опубліковані. Зяблицев Олексій, студент ХНАУ ім.В.В.Докучаєва, 
досліджуючи мережі Штейнера, зробив спробу спроектувати 
найоптимальніші за своєю довжиною автомобільні шляхи, що сполучили 
Київ – Вінницю – Одесу – Дніпропетровськ (а також долучили Білу Церкву і 
Кіровоград) та Київ – Харків – Миколаїв – Мелітополь (та Кривий Ріг і 
Кременчук). Результати подано у тезах Зяблицев О.М. Мережі Штейнера з 
випадками чотирикутника для розв‘язання задач з оптимального 
проектування автомобільних шляхів / Матеріали 69-ї наукової конференції 
аспірантів, магістрів та студентів факультету інженерів землевпорядкування, 
29–31 березня 2016 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 
ХНАУ, 2016. – 132 с. 

 Руденко Надія, студентка ХНАУ ім.В.В.Докучаєва, вивчаючи 
безпілотні літальні апарати, змоделювала математичну модель їхнього 
управління, побудовану у циліндричній системі координат і висвітлила 
отримані наробки у статті Руденко Н.І. Математична модель управління 
безпілотними літальними апаратами, що побудована у циліндричній системі 
координат / Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та 
геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., присвяч. 70-річчю кафедри управління земельними ресурсами 
та кадастру, 27–28 вересня 2016 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. 
Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – 301 с. 

Бажаю вчителям, викладачам, учням і студентам не вагаючись братись 

за написання наукових робіт і нехай ці дослідження і пошуки приносять вам 

багато цікавих думок, відкриттів і просто незабутніх хвилин. 

http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2016/12/VOL-2-No-6-6-2016.pdf
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2016/12/VOL-2-No-6-6-2016.pdf
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В КОНТЕКСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
Масленнікова В.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра землевпорядного проектування 
 
Земля як предмет праці у сільськогосподарському виробництві в 

процесі обробітку зазнає різних впливів, які не повинні руйнувати ґрунт, а 
навпаки – зберігати й покращувати його родючість. Розглядаючи сучасний 
стан родючості ґрунтів, слід зважати на швидкість розвитку виробничих сил 
та антропогенний вплив та їх направленість, які тісно пов‘язані з 
інтенсивністю сільськогосподарського виробництва. Суспільне виробництво, 
у тому числі і сільськогосподарське, може розвиватися за рахунок 
екстенсивних і інтенсивних факторів. Екстенсивний напрямок означає 
переважно нарощування кількості ресурсів, що використовуються, 
інтенсивний передбачає їх якісне удосконалення і більш ефективне 
використання. Екстенсивне збільшення об‘ємів виробництва завжди 
обмежене граничною нормою, зокрема у сільськогосподарському 
виробництві – це обмеженість земельних ресурсів, інтенсивне – не має меж 
удосконалення. У сільськогосподарському виробництві основне завдання, 
яке вирішується при переході від екстенсивного до інтенсивного типу 
розвитку, полягає в підвищенні продуктивності землі, її економічної 
родючості.  

Головним фактором правильної інтенсифікації виробництва в 
агропромисловому комплексі є земля, яка використовується ефективно і 
раціонально. Однак, у використанні земельних угідь України за останні 
десятиріччя мали місце ряд негативних зрушень, а саме: майже вся площа 
природних угідь і земель в обробітку сьогодні потерпає від деградації; 
суспільна власність на землю; широкий розвиток меліорації земель без 
відповідної науково-обґрунтованої основи її використання; нераціональне 
застосування хімічних засобів виробництва; впровадження важкої техніки в 
землеробстві. 

На даний час в державі проведені досить ґрунтовні дослідження з 
оптимального співвідношення угідь шляхом їхньої трансформації на базі 
класифікації земель за придатністю для сільськогосподарського 
використання. Однак, ряд аспектів ґрунтозахисного землеробства 
залишається ще недостатньо обґрунтованим, зокрема питання економічної та 
екологічної ефективності використання земельних угідь, насамперед орних 
земель, визначення їх місця і ролі у системі раціонального 
природокористування, комплексного підходу як до екологічної так і 
економічної оптимізації землекористування. Сучасний стан використання 
земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального 
природокористування. Сільськогосподарська засвоєність земель перевищує 
екологічно допустиму. Так, із загальної площі Харківської області (3141,8 
тис. га) 2419,1 тис. га або 77% займають сільськогосподарські угіддя, в тому 
числі рілля складає 79,5%. До ріллі залучені малопродуктивні і еродовані 
землі, які на сьогодні складають більше 45% від всіх орних земель. В 
результаті великих затрат і низької врожайності на цих землях значно 
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знижена продуктивність, а в результаті ерозії ґрунтів ми втрачаємо орну 
землю, луки, водоймища. Тобто сільськогосподарська засвоєність земель 
перевищує екологічно обґрунтовані межі, порушено екологічно допустиме 
співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, що негативно 
впливає на стійкість агроландшафту. 

Наслідком такого високого господарського освоєння земельного 
фонду, без належних заходів щодо його охорони та відтворення як 
виробничого ресурсу й важливої складової навколишнього природного 
середовища, є прогресуюча деградація земель, що створює загрозу 
продовольчій безпеці країни. Виходячи з цього, основними напрямками по 
охороні ґрунтів повинні бути: - агротехнічні заходи; - консервація найбільш 
еродованих земель; - впровадження ґрунтозахисних енергозберігаючих 
технологій з контурно-меліоративною та агроландшафтною організацією 
території; - будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, створення 
нових і реконструкція існуючих лісонасаджень. В Харківської області 
передбачається вивести з обігу найбільш еродовані та малопродуктивні землі 
під суцільне заліснення, створення пасовищ тощо. 

Консервація земель пов‘язана з невід‘ємними чинниками як 
економічними та соціальними так і природоохоронними, які взаємопов‘язані 
та залежать один від одного: 1) зменшення площі орних земель призведе до 
захисту земель від деградації та зменшенню застосування кількості 
мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів тощо; 2) збільшення площі 
кормових угідь дозволяє отримати дохід з вилучених ділянок та відтворити 
родючість ґрунту; 3) зменшення витрат на обробку орних земель досягається 
перш за все завдяки змінам у системі обробки ґрунту, удобрення, 
насінництва, сівозмін та захисту рослин; 4) покращення екологічного стану 
дає змогу уникнути шкоди для здоров‘я населення та навколишньому 
природному середовищу. 

У звязку з недостатнім виділення коштів з державного бюджету на 
охорону ґрунтів, необхідно сконцентруватись на організаційно-господарчих 
та нормативно-правових заходах, які, не потребуючи великих капітальних 
витрат, можуть в значній мірі попередити посилення ерозійних процесів та 
інших видів деградації ґрунтів. Найбільш дієвим з них в сучасних умовах і 
реальним заходом є оптимізація складу та співвідношення угідь. Шляхом 
реалізації збільшення долі середовищестабілізуючих видів угідь 
(лісонасадження, сіножаті, пасовища, вода, болота) при одночасному 
скороченні ріллі через вилучення з її складу деградованих, 
малопродуктивних, техногеннозабруднених і ерозійно-небезпечних земель. 

Вилучення деградованих і малопродуктивних земель зі складу ріллі 
повинно 1) бути передбаченим і стати обовязковим у ході оформлення 
державних актів на право власності на землю 2) фактично, а не формально 
застосовуватися наукове, матеріально-технічне, фінансове та правове 
забезпечення, а також пакет законодавчо-нормативних актів, для створення 
умов рівноправного розвитку цього заходу 3) бути обовязковим при 
складанні проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств. Шляхи 
вирішення запропонованих проблем гарантуються Конституцією України, де 
сказано, що ―держава являється гарантом забезпечення екологічної безпеки і 
підтримки екологічної рівноваги в Україні‖. Правильне застосування та 
швидке вирішення цих питань сприятиме ефективному радикальному 
поліпшенню природокористування й охорони довкілля. 
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УДК 631.15 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

Ментей О.С., канд. екон. наук, доцент 

кафедра статистики і економічного аналізу 

 

Одним з головних напрямів економічного та соціального розвитку 

України є підвищення ефективності мотивації суспільної праці. У 

нарощуванні зусиль у цьому напрямі особливе значення має вдосконалення 

системи соціально-економічних стимулів трудової діяльності. У 

комплексному розвитку села та сільськогосподарського виробництва система 

стимулів трудової діяльності є невід'ємною умовою ефективного 

функціонування суспільного виробництва і самої системи стимулювання 

праці. 

При переході України до ринкових відносин більш актуальним є 

матеріальне стимулювання. Матеріальне стимулювання працівників – це 

сукупність заходів, спрямованих на реалізацію економічних інтересів 

працівників, на забезпечення їх більшої матеріальної зацікавленості в 

розвитку виробництва.  

Проблема стимулювання до продуктивної праці є надто актуальною 

стосовно виробництва сільськогосподарської продукції. Це пояснюється тим, 

що необхідно враховувати складну специфіку сільськогосподарських 

відносин, зумовлену особливостями сільського життя. Реформування 

сільськогосподарських підприємств зумовлює пошук теоретичних і 

методичних засад стимулювання праці, які сприяли б підвищенню 

ефективності використання трудових ресурсів. В основу матеріального 

стимулювання покладено розподіл валового доходу, створеного живою 

працею.  

Система матеріального стимулювання праці, яка існує сьогодні на 

більшості підприємств аграрної сфери, не дає працівнику змоги забезпечити 

задоволення своїх матеріальних потреб на мінімальному рівні навіть за умов 

досягнення високої індивідуальної продуктивності праці. Оплата праці 

перестала виконувати свої основні функції – стимулюючу і відтворювальну. 

Тому зовсім не випадково, що певна частина працівників 

сільськогосподарських підприємств, які беруть участь у суспільному 

сільськогосподарському виробництві, не можуть вирішити свої соціальні 

проблеми – залишають суспільний сектор, розвивають підсобне господарство 

або мігрують із села. 

Для підвищення мотивації праці в сільському господарстві слід виявити 

ті заходи, що відіграють важливу роль у створенні сприятливого 

мікроклімату на робочому місці: забезпечення своєчасного і якісного 

обслуговування сільського господарства технікою, мінеральними добривами, 

засобами захисту рослин і тварин; забезпечення сільського населення 
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малогабаритною технікою за доступними цінами для роботи в особистому 

підсобному господарстві; розробка та впровадження у виробництво 

рекомендацій щодо оплати праці в сільському господарстві з гарантованим 

мінімальним рівнем оплати за одиницю відпрацьованого часу; забезпечення 

належного рівня соціальної інфраструктури з метою підвищення 

продуктивності праці та створення належних санітарно-гігієнічних умов 

трудової діяльності. 

Зниження заробітної плати працівників неодмінно спричиняє падіння 

мотивації до праці, згодом – падіння її продуктивності та зростання 

собівартості продукції, що знову ж таки призводить до подальшого 

зменшення обсягів виробництва продукції та маси прибутку і не дає 

можливості підвищити рівень оплати праці. 

Процес реформування сільськогосподарських підприємств зумовив 

зміни відносин власності і виникнення нової за своєю сутністю для україн-

ського селянина форми власності – приватної. За таких умов є недостатнім 

застосування існуючих форм і систем оплати праці. Чинна в сільському 

господарстві тарифна система породжує зрівнялівку і тим самим послаблює 

взаємозв'язок між матеріальною зацікавленістю працівників і підвищенням 

ефективності виробництва (результатами роботи підприємства). 

Процес формування нових систем оплати праці перебуває в перехідному 

стані, вони ще не набули всіх рис, притаманних ринковій економіці. 

Теоретичне обґрунтування основ ринкової реформи оплати праці неможливе 

без дослідження зарубіжного досвіду в цій сфері. 

Найбільшу увагу з погляду своєї ефективності привертають моделі 

оплати праці, які діють у Японії, США, Германії, Швеції та Франції. Існуючі 

колективні системи преміювання можна поділити на три типи: Скенлона, 

Раккера, Іпрошеар. Виходячи з особливостей умов виробництва в сільському 

господарстві, можна рекомендувати використовувати систему Раккера у 

рослинництві і тваринництві, систему Скенлона й Іпрошеар – у тваринництві, 

а також усі три види оплати праці в обслуговуючих підрозділах та 

переробних галузях. 

Отже, система матеріального стимулювання праці, яка існує сьогодні на 

більшості підприємств сільського господарства, не дає працівнику змоги 

забезпечити задоволення своїх матеріальних потреб на мінімальному рівні. 

На жаль, Україна сьогодні стрімкими темпами перетворюється на ринок 

дешевої робочої сили, що завдає великої шкоди, оскільки і капітал, і земля 

функціонують ефективно тільки тоді, коли суспільство раціонально 

використовує свої трудові ресурси. 

Таким чином, в основу політики мотивації до праці слід покласти 

принцип еквівалентності заробітної плати вартості праці. При цьому необ-

хідно забезпечити узгодження розміру оплати праці з якістю продукції та 

кінцевими економічними показниками господарювання.  
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УДК 332.2:502 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРЕНДИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

 

Миргород М.М., доцент 

кафедра землевпорядного проектування 

 

На територіальному рівні суверенної держави України головні 

суспільно-правові норми та принципи, на яких ґрунтуються земельні 

відносини закріплені у Основному Законі країни - Конституції України, 

прийнятому на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Ст. 

13 цього документа передбачає, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні 

та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об‘єктами права власності українського народу. Ст. 14 

Конституції України наголошує, що земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави, яка гарантує 

право власності на землю. Це право набувається й реалізується громадянами, 

юридичними особами та державою виключно у межах закону. 
Основним нормативним актом, який регулює земельні відносини в 

Україні є Земельний кодекс України (ЗКУ), що був прийнятий сесією 
Верховної Ради України 25 жовтня 2001 року і набрав чинності з 1 січня 2002 
року. Цей закон врегульовує підстави й порядок виникнення, здійснення, 
припинення та захисту земельних прав усіх суб‘єктів та розглядає землю не 
тільки як об'єкт власності і господарювання, але разом з тим і як природний 
ресурс - елемент довкілля. Так, у ст. 5 виголошується пріоритет вимог 
екологічної безпеки. 

До законодавчої бази України, яка врегульовує організаційну, 
юридичну та економічно-фінансову компоненти земельних відносин на 
території України, входять Податковий кодекс України та Закони України: 
«Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель», «Про оцінку 
земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень», інші законодавчі акти. 

Пункт 274.1 ПКУ згідно із Законом України за № 71-VIII від 28.12.2014 
р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів 
України (щодо податкової реформи)» врегульовує розміри земельного 
податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів та за їх 
межами, у відповідності до цільового призначення таких земель і наявності 
нормативної грошової оцінки. Ставки земельного податку встановлюються у 
відсотках до нормативної грошової оцінки, Зокрема, земельний податок 
становить: 

- земельні ділянки з нормативною оцінкою - не більше 3,0% (було - 1,0%); 

- сільгоспугіддя - не більше 1% (було: рілля - 0,1%, насадження - 

0,03%). 

Стаття 288 ПКУ визначає умови оренди земель приватної, державної та 
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комунальної власності. Підставою для нарахування орендної плати за 

земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Платником 

орендної плати є орендар земельної ділянки. Розміри орендної плати 

встановлюються у договорі оренди землі, але для усіх категорій у 

відповідності до Закону України № 71-VIII від 28.12.2014 р. «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо 

податкової реформи)» і згідно Закону України № 1166-VII від 27.03.2014 р. 

«Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для 

економічного зростання в України» річна сума орендного платежу землі: 

- 288.5.1. - не може бути меншою 3% нормативної грошової оцінки; 

- 288.5.2. - не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. 

За минулої редакції ПКУ орендна плата для земель сільськогоспо-

дарського призначення не могла бути меншою за розмір земельного податку 

(1% - для ріллі, сіножатей, пасовищ та 0,03% - для багаторічних насаджень) і 

не мала бути більше 12% нормативної грошової оцінки. 

Окрім цього, згідно із ст. 179 Господарського кодексу України (ГКУ) 

умови договорів оренди, укладених з органами державної влади або 

органами місцевого самоврядування, мають бути виключно типовими та 

обов'язковими до виконання з боку суб'єкта господарювання. 

Більш детально прописує механізм орендних відносин Закон України 

(ЗУ) «Про оренду землі», прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 

1998 року. В ньому визначаються питання, що пов‘язані з правовими 

засадами оренди землі, переходом права на оренду землі, суборендою 

земельних ділянок тощо. Цей закон регламентує загальні умови земельно-

орендних відносин сільськогосподарського товаровиробника з власниками 

земельних ділянок: громадянами та юридичними особами. Розділ II ЗУ «Про 

оренду землі» визначає форму та умови договору оренди землі й регламентує 

порядок укладання такого договору. 

Аналізуючи окремі норми ПКУ та ЗУ «Про оренду землі», можна 

окреслити загальну структуру платіжних зобов‘язань сільськогосподарських 

виробників, яка складається з фіскальних (таких, що підлягають суровому 

контролюванню з боку державних структур та договірних (встановлених за 

добровільною згодою суб‘єктів майнових домовленостей) податків та 

відрахувань. 

Надана структура не передбачає сплати платіжних зобов‘язань 

одночасно, вона визначає загальний перелік можливих витрат за 

використання земельних ресурсів, необхідних для ведення 

сільськогосподарського виробництва. При цьому, ні фіскальні, ні договірні 

платежі (податки, орендна плата та ін.) не залежать від результатів 

господарської діяльності сільгоспвиробників, а мають за базу оподаткування 

чи нарахування орендної плати нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, яка, за ЗУ «Про оцінку 

земель», прийнятому Верховною Радою України 11 грудня 2003 року, не 

слугує інструментом ринкових земельних відносин. 
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ДОХОДНІСТЬ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ 

СКАСУВАННЯ СПЕЦРЕЖИМУ ПДВ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

Міщенко В.С., канд. екон. наук, асистент 

кафедра фінансів 

 

До 1 січня 2017 р. єдиною реальною підтримкою сільського 

господарства був режим спрощеного оподаткування галузі. На відміну від 

механізмів дотацій чи іншої фінансової допомоги агросектору, 

акумульований на своїх спецрахунках ПДВ сільгоспвиробники могли 

використовувати на цілі розвитку. На сьогоднішній день 

сільськогосподарські підприємства сплачують ПДВ в повному обсязі.  

Для часткової компенсації  втрат виробників сільгосппродукції у 

зв‘язку із скасуванням спецрежиму з ПДВ та їх підтримки, законодавці з 1 

січня 2017 року запровадили для бюджетну дотацію. Так, Закон від 24.06.04 

р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» 

доповнено розділом VI «Державна підтримка виробників окремих видів 

сільськогосподарської продукції».  

Державна підтримка полягає в тому, що сільгоспвиробникам, які 

будуть внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, частину ПДВ, 

сплаченого ними до бюджету, будуть повертати на поточний рахунок. 

Відповідно, отримувачами бюджетної дотації можуть бути тільки 

сільгосппідприємства – платники ПДВ. На вказані цілі у бюджеті на 2017 рік 

заплановано виділити 4 млрд грн. 

Бюджетна дотація буде розподілятися пропорційно до вартості 

сільськогосподарської продукції, реалізованої конкретним 

сільськогосподарським товаровиробником. Так, у молочному скотарстві 

отримають дотацію товаровиробники, що займаються розведенням великої 

рогатої худоби молочних порід (код 01.41 КВЕД). 

Враховуючи останні зміни в законодавстві треба пам‘ятати, що податок 

на додану вартість є непрямим податком. Реальними його платниками є 

кінцеві споживачі продукції, хоча перераховують до бюджету цей податок 

практично всі суб‘єкти підприємницької діяльності, у тому числі і 

сільськогосподарські підприємства. Але при оподаткуванні підприємств цим 

податком на загальних засадах сума податкового зобов‘язання дорівнює сумі 

податкового кредиту і сумі податку до сплати. В результаті у підприємства 

не формується ні додаткових витрат, ні додаткових доходів. Так, до 2016 

року сільськогосподарські підприємства, які застосовували спеціальний 

режим оподаткування, не сплачували ПДВ до бюджету, а перераховували 

100 % суми податку на свої спеціальні рахунки. Такі кошти платник міг 

використовувати на виробничі та інші цілі розвитку. Відповідно до 

прийнятих у 2016 році змін, платник податку залишав собі не всю суму ПДВ, 
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а лише частину, яку використовує виключно у виробництві 

сільськогосподарської продукції, а решту суми ПДВ – перераховує до 

бюджету. Причому, за операціями з продукцією тваринництва, у тому числі 

скотарства, до державного бюджету перераховувалося 20 % суми ПДВ, а 80 

% - залишалася на спеціальних рахунках сільськогосподарських підприємств. 

Це призводило до того, що формувалися додаткові доходи, які, як 

правило, не були враховані при розрахунках показників доходності та 

ефективності виробництва окремих видів продукції, галузей та підприємств у 

цілому.  

Так, основним результативним показником реалізації 

сільськогосподарської продукції є чистий дохід (виручка), яка не включає 

ПДВ, нарахованого на продану продукції. Такий дохід можна розглядати, як 

нетто-дохід, очищений від непрямих податків. При формуванні витрат і 

собівартості продукції вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей 

списується на виробництво також без урахування податку на додану вартість, 

який сплачено постачальникам і який формує податковий кредит платника 

ПДВ. 

Такі витрати, на наш погляд, можна визначити як нетто-витрати і нетто-

собівартість. Відповідно, обчислений на основі чистого доходу (виручки) та 

нетто-витрат, прибуток буде теж характеризувати фінансовий результат, 

звільнений від непрямих податків. 

При сплаті ПДВ на умовах спеціального режиму оподаткування, який 

діє для сільськогосподарських підприємств, формується додатковий дохід, 

який може істотно впливати на фінансовий стан підприємства та на 

формування його фінансових результатів.  

Відповідно, брутто-доходи дорівнюватимуть сумі чистого доходу 

(виручки) та сумі податку на додану вартість. Брутто-витрати становитимуть 

суму витрат та суми податку на додану вартість. Оцінка ефективності за 

показниками буде надавати додаткову інформацію щодо ефективності 

державної підтримки сільськогосподарських підприємств через дію 

спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарських товаровиробників. Наприклад, нетто-ефективність 

було розраховано наступним чином.  За даними Головного управління 

статистики у Харківській області у  2014 році налічувалось 124 господарства, 

що займаються розведенням ВРХ з метою одержання приросту, з них 113 

підприємств були збитковими або 91%. Виробництвом молока займались 125 

сільськогосподарських підприємств, з них збитковими були 52 підприємства 

або 42%. 

Одним із наслідків скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ 

стало підвищення сільськогосподарськими підприємствами росту цін на 

молоко. Це, в свою чергу, призведе до зниження купівельної спроможності 

молока у населення. Тому для сільськогосподарських товаровиробників 

відкритим залишається питання, чи компенсує зростання цін на молоко 

зростання витрат на його виробництво і реалізацію. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ 

РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 

Мокєрова Н.В., викладач 

кафедра землевпорядного проектування 
 

Інструментарій вимірювання та оцінювання середовища соціального 

капіталу споживчої кооперації в умовах ринкових відносин як одного з 

важкоструктурованих об‘єктів базується на застосуванні неформалізованих 

методів, зокрема, моніторингу з використанням експертного оцінювання.  

Дієвість й ефективність системи інформаційної підтримки управлінських 

рішень характеризується її здатністю агрегувати внутрішні і зовнішні 

інформаційні потоки, адже забезпечення безперервного швидкого розвитку 

господарюючого суб‘єкта потребує постійного спостереження за його станом, 

що характеризується відповідними показниками функціонування.  

Ефективне управління джерелами формування соціального капіталу та 

обґрунтована політика його реалізації створюють ґрунт для формування поточної 

конкурентної позиції організацій споживчої кооперації та сприяють підтриманню 

її на оптимальному рівні в довгостроковій перспективі.  

В умовах реальної економіки моніторинг стану та процесів 

функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання посідає дедалі більш 

важливе місце в управлінській системі. Випереджувальний характер 

індикативної основи системи моніторингу, обґрунтування нею доцільності 

перегляду критеріальних значень і вагомості окремих параметрів у загальній 

оцінці ефективності функціонування господарського суб‘єкта, адаптивність 

методологічної основи цієї системи до уточнення його стратегій робить її дієвим 

інструментом управління розвитком соціального капіталу організацій споживчої 

кооперації. 

Моніторинг середовища соціального капіталу організації споживчої 

кооперації має на меті пошук вичерпної інформації, потрібної, по-перше, для 

поточного аналізу і оцінювання стану тих фінансових показників, які свідчать 

про переваги та недоліки управління короткостроковими ресурсами суб‘єкта 

господарювання, що досліджується в процесі моніторингу, і, по-друге, для 

сприяння ефективному розв‘язанню задач моделювання і прогнозування цих 

процесів. 

Також застосовується короткострокове прогнозування конкурентної 

позиції кооперативної організації, яке включає обґрунтування базової моделі 

стратегії управління середовища соціального капіталу організації споживчої 

кооперації; розробку основних організаційно-фінансових заходів для 

підприємства з метою утримання або підвищення ефективності управління його 

соціальним капіталом. 

При проведенні моніторингу середовища соціального капіталу організації 

споживчої кооперації важливе значення має інтерпретація одержаних 

результатів. На даному етапі слід провести оцінку корисності кожного 
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результату з точки зору задач моніторингу середовища соціального капіталу 

організації споживчої кооперації; висновків щодо оцінки стану управління 

соціальним капіталом; оцінку динаміки розвитку управління соціальним 

капіталом та прийняти рішення про необхідність використання результатів 

моніторингу в практичній діяльності досліджуваного суб‘єкта.  

Інформаційні потоки, що виникають у сфері моніторингу, розглядаються 

як основні та допоміжні. Основними інформаційними джерелами є інформація, 

отримана в результаті проведення суб‘єктами моніторингу, до допоміжної – 

відносять збір уточнюючої, деталізуючої інформації у сфері моніторингу. 

Методика аналізу для забезпечення комплексності моніторингу 

середовища соціального капіталу організації споживчої кооперації має 

охоплювати основні аспекти його оцінки: динамічність та інтенсивність процесу 

формування; ефективність використання, а також перспективи покращення за 

рахунок використання наявних резервів.  

Оцінка соціального капіталу, у контексті аналітичної складової 

моніторингу, є визначенням ступеня інтенсивності зусиль, які прикладає 

господарюючий суб‘єкт у процесі господарської діяльності, акцентуючи увагу на 

динамічності розвитку та ефективності використання наявного соціально-

економічного потенціалу та перспективних можливостей.  

Підсумовуючи обґрунтування базових положень моніторингу в сучасних 

умовах середовища соціального капіталу організації споживчої кооперації, 

доходимо висновку про його значні потенційні можливості щодо вирішення 

проблем поточного й стратегічного управління процесом соціально-

економічного розвитку підприємств і організацій споживчої кооперацій на основі 

активізації відносин соціального капіталу.  

Поєднуючи в собі широкий комплекс заходів організаційно-

методологічного та управлінського характеру, моніторинг середовища 

соціального капіталу надає можливість прискорити процес обробки 

інформаційних масивів, що дозволяє зекономити час та максимально скорочує 

період прийняття ефективних управлінських рішень.  

На роль моніторингу, в умовах ринкових відносин, в прийнятті ефективних 

управлінських рішень щодо використання соціального капіталу кооперативних 

суб‘єктів впливає якість наступних факторів: нормативні параметри показників, 

формування фактичних величин даних про середовище соціального капіталу 

кооперативних підприємств і організацій, робота персоналу з організації 

моніторингу.  

Тому головний акцент у системі оцінки показників моніторингу 

середовища соціального капіталу організації споживчої кооперації має бути 

зроблений на вдосконаленні механізму інтерпретації факторів, що впливають на 

процес прийняття рішень. 
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ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Момот А.С., аспірантка
*
 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

Сільське господарство як складна система характеризується 

численними вхідними, проміжними та результативними показниками. Такий 

поділ є умовним, так як на окремих стадіях виробництва проміжні показники 

можуть бути результативними для одних етапів, і вхідними – для інших. 
На сучасному етапі аграрна економічна наука сформувала досить 

широку методичну базу оцінки виробничого потенціалу й ефективності його 
використання. Оцінювати виробничий потенціал доцільно у  два етапи: 
перший – аналіз ресурсної бази виробничого потенціалу, другий – аналіз 
виробничого потенціалу на основі інтегральної оцінки. Аналіз використання 
ресурсної бази дозволяє повною мірою управляти характеристиками 
потенціалу, таким чином постає можливість цілеспрямованого впливу на 
віддачу  виробничих ресурсів. З іншого боку, з метою ефективного 
використання сукупного виробничого потенціалу важливим є ефективно 
використовувати окремо кожен вид ресурсів. Зараз система показників, що 
застосовується при аналізі ресурсної бази потенціалу сформована, показники 
апробовані на практиці і достатньо вичерпно характеризують ресурсну базу. 

Другий етап аналізу виробничого потенціалу передбачає розрахунок 
інтегральної оцінки. Ми виділяємо п‘ять основних методологічних підходів 
до інтегральної оцінки потенціалу, кожен з яких має свої переваги і недоліки: 

1. Вартісна оцінка ресурсів, що дає можливість оцінити структуру та 
динаміку потенціалу, але така оцінка найменшою мірою відповідає змісту 
категорії «виробничий потенціал»; 

2. Індексний аналіз має такі переваги як простота та відсутність 
громіздких розрахунків, але його неможливо обґрунтувати й 
використовувати для аналізу динаміки, структури потенціалу, також 
недоліком є однакова інформативність кожного фактору у формуванні 
результативного фактора; 

3. Оптимізаційні моделі дають можливість визначення оптимізаційних 
заходів та використання відносно одиничних суб‘єктів, недоліком є 
відсутність необхідної інформаційної бази та складність розрахунків; 

4. Кореляційні та регресійні методи дають можливість урахування 
ступеня впливу кожного ресурсу на виробництво продукції, розрахувати 
нормативний результат виробництва, але виникає складність оцінки 
динаміки потенціалу з одним і тим самим об‘єктом; 

5. Базові виробничі функції відображають зв'язок кожного виду 

ресурсів із результатом виробництва, але у цьому випадку виникає 

неможливість використання за незначної кількості спостережень. 

В економічній літературі пропонуються різні класифікації показників 

ефективності використання виробничого потенціалу, наприклад, за рівнями 

                                           
* Науковий керівник – д-р екон. наук, професор Ульянченко О.В. 
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управління, стадіями розширеного відтворення тощо. Найбільш повну 

класифікацію наведено у роботах Сергєєва С.С., Мартинкевича Ф.М., 

Свободіна В.А., Синякевич І.М. Наведені автори розрізняють виробничо-

технологічну, виробничо-економічну та соціально-економічну ефективність. 

Це перший напрям класифікації – за стадіями розширеного відтворення. 

Другий напрям класифікації – за інтересами суб‘єктів управління. Третій 

напрям – за рівнями виробництва. 

Спираючись на те, що ефективність виробництва – це комплексна 

економічна категорія, яка відображає вплив численних факторів, 

В.А. Свободін об‘єднує їх за певними ознаками в три групи. До першої групи 

включені організаційно-економічні фактори, які відображають наявність, 

стан і використання продуктивних сил (засоби і предмети праці, трудові 

ресурси), дають характеристику їх кількості, якісного складу та 

співвідношення, відповідності існуючого рівня технологій й організації 

виробництва. У другу групу відносять соціально-економічні фактори, що 

характеризують виробничі відносини, складові економічного механізму 

господарювання. У третю групу входять фактори, які відображають 

специфічні умови сільськогосподарського виробництва: природні ресурси, 

природно-кліматичні умови, нестійкість виробництва. 

Для оцінки ефективності виробництва та її кількісної характеристики 

використовують різні статистико-економічні показники. Відповідність 

результатів виробництва вимогам критерію ефективності можна забезпечити 

тільки через кількісні показники. Тому, поряд із визначенням критерію 

ефективності виробництва виникла потреба в її кількісних характеристиках, 

щоб порівнювати економічний ефект і необхідні для цього витрати на 

виробництво. 

Оцінюючи ефективність використання виробничого потенціалу в 

сільському господарстві зараз використовується система показників, що 

охоплює його основні складові: трудові ресурси, земельні ресурси, основні та 

оборотні засоби. При цьому основним показником ефективності 

сільськогосподарського виробництва є виробництво валової продукції на 100 

га сільськогосподарських угідь. Цей узагальнюючий показник результатів 

виробництва порівнюється із витраченими ресурсами на виробництво 

продукції. Такий підхід дає досить точну оцінку, особливо при подальшому 

поглибленні аналізу за допомогою інших показників, які входять в цю 

систему. 

Отже, оцінка виробничого потенціалу за наявністю окремих видів 

ресурсів та їхніми якісними характеристиками є неточною, оскільки 

результати господарської діяльності формуються під сукупним впливом 

комплексу ресурсів. А також різноспрямованість зміни показників 

забезпеченості різними видами ресурсів, відмінності в темпах зміни 

вимагають комплексного, взаємопов‘язаного їх обліку за допомогою 

синтетичного узагальнюючого показника, який можна використати для 

порівняння інтегральної ефективності виробництва окремих підприємств. 
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УДК [330.143:338.24]: 316.48 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ КОНФЛІКТАМИ  

В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ 

 

Нагаєв В.М., д-р пед. наук, професор 

кафедра менеджменту організацій 

 

Сучасний стан розвитку економічних відносин в аграрній сфері 

визначається суттєвим руйнуванням соціальної структури на селі і, як 

наслідок зростанням організаційних конфліктів, що визначає  коливання 

показників ефективності сільськогосподарського виробництва. Сьогодні, з 

огляду на психологічний підхід у менеджменті,  підприємства аграрної сфери 

мають враховувати конфліктологічні аспекти для запобігання кризовим 

явищам соціально-економічної системи. З розвитком ринкових умов і 

впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають все більшої  

значущості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, 

яка при визначених умовах  переростає у конфлікт.  

Метою даного наукового дослідження є обґрунтування механізмів 

управлінського впливу аграрних формувань на процес запобігання 

організаційних конфліктів, а також визначення пріоритетних засад розвитку 

конфліктологічних стратегій в умовах удосконалення системи аграрного 

менеджменту.  

Довгий час у наукових дослідженнях з управління конфліктами вчені 

дотримувалися думки, що організація повинна функціонувати як добре 

змащений механізм і саме тому конфлікти в організаціях розглядалися як 

негативні явища. Наприклад, автори школи «людських відносин» вважали, 

що організація може уникнути конфліктів. Сучасна точка зору полягає в 

тому, що навіть в організаціях з ефективним управлінням деякі конфлікти не 

лише можливі, але навіть можуть бути бажаними. Так, в багатьох ситуаціях 

конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, додаткову 

інформацію, варіативність альтернатив, що зумовлює ефективність процесу 

прийняття рішень. Конфлікт також може призвести до більш якісного 

виконання економічних планів, стратегій і проектів, оскільки вислуховування 

різних точок зору щодо цих документів відбувається до їх фактичного 

виконання.  

В умовах сільськогосподарського виробництва з боку керівництва вкрай 

важливо сприяти розвитку критичного мислення підлеглих. При аналізі 

важливих проблемних питань здійснювати «провокацію конфлікту» з 

подальшим дискусійним обговоренням, уникаючи «однодумства». Ці аспекти 

організаційної поведінки є підґрунтям збалансованості економічних рішень, 

що впливають на товарну масу прибутку, адже аналіз ефективності 

економічних процесів на селі доводить необхідність сприянні 

функціонального (позитивного) конфлікту в умовах виробництва.  

Потенційні позитивні можливості конфлікту великі. Лише пройшовши 

через конфлікт, виробничий колектив може стати згуртованим системним 
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організмом. Позитивний конфлікт сприяє як підвищенню ефективності праці 

колективу в цілому, так і визначенню компетентності окремих його членів. 

Це підтверджується багатьма експериментальними дослідженнями (конфлікт 

може впливати на побудову загальної інформаційної системи і прийняття 

рішень, зміцнення морально-етичного аспекту взаємовідносин.  

  З метою удосконалення механізмів управління організаційними 

конфліктами, на прикладі державного підприємства «Дослідне господарство 

«Кутузівка» Харківського району Харківської області, нами  було проведено 

анкетування управлінського персоналу. Коментуючи результати аналізу  

можна зробити декілька висновків. Одним із кращих засобів управління, що 

попереджує дисфункціональний конфлікт може бути регламентація 

виробничого процесу. На це звертає увагу 37 % працівників.  Потрібно 

роз'яснити, які результати очікуються від кожного співробітника та 

виробничого підрозділу. Мають бути згадані такі параметри, як рівень 

результатів, який повинен бути досягнутий, хто надає і хто одержує 

релевантну інформацію, система повноважень і відповідальності, а також 

чітко визначена політика, процедури і правила трудових відносин. При цьому 

керівник має донести ці питання до підлеглих з тим, щоб вони зрозуміли, 

чого від них очікують в тій або іншій ситуації. 

На другому місці (28 %) у застосуванні механізмів управління 

організаційними конфліктами - координаційні та інтеграційні механізми. 

Встановлення ієрархії повноважень упорядковує взаємодію людей, 

прийняття рішень та інформаційні потоки всередині організації. Якщо 

працівники сперечаються з виробничих питань, конфлікту можна уникнути 

шляхом наявності механізму зворотного зв‘язку. Так само, принцип 

єдиноначальності полегшує використання ієрархії для управління 

конфліктною ситуацією, бо підлеглий знає пріоритетність організаційних 

розпоряджень.  

Не менш корисні засоби інтеграції, такі як міжфункціональні колективи 

(центри відповідальності), цільові групи, міжгосподарські наради.  Для 20 % 

респондентів в якості ефективного засобу управління конфліктом бажано 

застосовувати дієву систему винагород (оптимізація матеріальних та 

моральних  стимулів). Важливо, щоб система винагород не заохочувала 

неконструктивну поведінку неформальних груп. Підвищенню культурного та 

освітнього рівня для запобігання дисфункціональним конфліктам на 

підприємстві знайшли відповідь 15 % опитуваних.  

Висновки. Управління організаційним конфліктом має бути 

цілеспрямованим, обумовленим об‗єктивними законами комплексним 

впливом на динаміку господарських  відносин в організації в інтересах 

розвитку соціально-економічної системи до якої має відношення даний 

конфлікт. Кожна соціально-економічна система повинна мати організаційну 

структуру з блоком управління організаційними конфліктами. Така структура 

має запроваджувати  програми інформаційної діяльності, в яких були б 

визначені цілі, завдання, методи; інформаційні ресурси; організаційні умови; 

управлінські зв‘язки.  
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УДК  338 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

 

Нагаєва Г.О., старш. викладач 

кафедра фінансів 
 

Функціонування оборотних активів розпочинається з моменту їх 

формування і розміщення. Для забезпечення ефективного функціонування 

оборотних активів необхідно звернути увагу на зовнішні і внутрішні 

фактори. До зовнішніх чинників слід віднести такі: загальна економічна 

ситуація в країні; особливості податкового законодавства; темп інфляції 

(дефляції); рівень ставок банківського кредитування; тенденції розвитку 

інвестиційного ринку (інвестиційний клімат); економічний потенціал 

регіону. 

В сучасних умовах найбільшого значення для підприємств набувають 

такі зовнішні чинники, як взаємовідносини підприємства з контрагентами – 

постачальниками сировини і матеріалів, а також зі споживачами готової 

продукції. До внутрішніх чинників, від яких залежить розмір і стан 

оборотних активів підприємства можна віднести: конкурентоспроможність 

підприємства на ринку; організація складського господарства; масштаб 

діяльності підприємства; кількість і різноманітність споживаних видів 

ресурсів; розташування контрагентів; темпи зростання виробництва і 

реалізації продукції; облікова політика підприємства; якість роботи 

персоналу. 

Будь-яке підприємство зацікавлене в зростанні доходу (прибутку), який 

отримується, зокрема, за рахунок ефективного використання оборотного 

активів. Досягнення цього завдання потребує виконання таких умов: 

- дослідження кожного етапу кругообігу активів для визначення 

понаднормативних активів; активів, що не використовуються в 

господарському обороті та приносять збитки; 

- розробку та реалізацію програми ліквідації виявлених активів та 

вивільнення грошових коштів, що в них вкладені; 

Вагомим недоліком оборотних активів є їх інфляційна незахищеність, 

перш за все, монетарних. Гроші, авансовані в формування немонетарних 

оборотних активів також певною мірою страждають від інфляції, але рівень 

інфляційних витрат порівняно менший. Забезпечення інфляційної 

захищеності оборотних активів потребує, з одного боку, підтримання певних 

пропорцій між обсягом монетарних та немонетарних активів, з другого - 

розробки та впровадження спеціальних інструментів захисту оборотних 

активів від інфляції. 

Формування оборотних активів проводиться за рахунок різних джерел 

фінансування, що є в розпорядженні підприємства. Оскільки кожне з них має 

свою вартість залучення, підприємство становить за мету мінімізацію витрат 

за рахунок управління структурою фінансування оборотних активів. Це 
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досягається за рахунок визначення джерел фінансування та підтримання 

певних пропозицій їх використання.  

Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних 

активів криються безпосередньо в самому підприємстві. На стадії створення 

виробничих запасів такими можуть бути: впровадження економічно 

обґрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, 

напівфабрикатів, комплектуючих виробів та ін. до споживачів; широке 

використання прямих тривалих зв'язків; розширення складської системи 

матеріально-технічного забезпечення тощо. 

На стадії незавершеного виробництва: прискорення науково-технічного 

прогресу (упровадження прогресивної техніки і технології, особливо 

безвідходної і маловідходної, роботизованих комплексів тощо); розвиток 

стандартизації, уніфікації, типізації; удосконалення форм організації 

виробництва, застосування більш дешевих матеріалів; удосконалення 

системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних 

і паливно-енергетичних ресурсів. 

На стадії обігу: наближення споживачів продукції до її виготовлювачів; 

удосконалення системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої 

продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, відвантаження 

у відповідності з укладеними договорами. 

Стратегія і тактика управління оборотними активами повинні 

забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та 

ефективністю роботи. Це зводиться до вирішення двох важливих завдань: 

1) забезпечення платоспроможності. Така умова відсутня, якщо 

підприємство не в змозі оплачувати рахунки, виконувати зобов‘язання; 

2) забезпечення прийнятного обсягу, структури і рентабельності 

активів. Відомо, що різні рівні окремих поточних активів по-різному 

впливають на прибуток. Кожне рішення, пов‘язане з визначенням рівня 

грошових коштів, дебіторської заборгованості і виробничих запасів, повинно 

бути розглянуто як з позиції рентабельності даного вигляду активів, так і з 

позиції оптимальної структури оборотних активів. 

Якщо говорити про поліпшення використання оборотних активів, не 

можна не сказати і про економічне значення економії, що виражається в 

наступному: 

1) зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує 

виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з 

даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції, що 

є передумовою збільшення масштабів виробництва. 

2) прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до 

впровадження нової техніки й удосконалюванню технологічних процесів. 

3) економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню 

собівартості продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості 

продукції, економія матеріальних ресурсів позитивно впливає на фінансовий 

стан підприємства. 
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УДК 528.9 

ГІС – ТЕХНОЛОГІЇ,  ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ ЗНІМАНЬ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ  

ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

 
Опара В.М., канд. техн. наук, професор університету 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Раціональному та ефективному використанню земельних ресурсів на 

Україні завжди приділялася велика увага. На картографічному матеріалі 

необхідно зобразити межі кадастрових зон і квадратів, проводити кадастрову 

нумерацію земельних ділянок. 

У залежності від призначення класифікації картографічних матеріалів 

доцільно встановити такі масштаби їх утворення: 1:2000, 1:5000 – на 

території сільських населених місць; 1:5000, 1:10000, 1:25000 – на території 

сільських і селищних рад; 1:200000, 1:30000 – на території областей. 

Приведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення, 

а для земель населених місць та інших категорій її проведення  здійснено на 

45-55%. Для виконання цих робіт необхідні відповідні кошти і час 

У сучасних умовах неможливо відокремити способи і методи 

інформаційного забезпечення від процесу створення проектів землеустрою і 

земельного кадастру. Проведення цих робіт повинно базуватися на 

достовірних даних про топографічні умови місцевості, необхідно мати 

спеціальну систему обробки даних, яка дозволяє створити цифрові карти і 

вирішити задачі реєстрації нерухомої власності, планування і 

великомасштабного картографування. 

Сучасна інформаційна індустрія пропонує для ведення автоматизованої 

системи державного земельного кадастру великий спектр програмних 

комплексів, що різняться між собою за функціональними можливостями. 

ГІС – технології в землеустрої та земельному кадастрі дають 

можливість використовувати  для ведення та обновлення відомостей у базі 

даних сучасні електронні засоби геодезії і системи глобального 

позиціювання. 

На практиці координати знаків на межах утворених землеволодінь та 

землекористувань у багатьох випадках не мають єдиної системи і отримані з 

різною точністю. 

Кадастр земель потребує створення бази даних місцеположення 

ділянки (адреса, координати) у зв‘язку з чим необхідна геодезична мережа 

для встановлення єдиної координатної основи. 

Повноцінність кадастрових робіт залежить від точності просторової 

прив‘язки об‘єктів землекористування і нерухомості. За традиційною 

технологією, при кадастровому зніманні необхідно спочатку побудувати 

опору і зйомочні геодезичні мережі, а потім з цих пунктів виконувати 

координування точок повороту меж землеволодінь та інших об‘єктів 
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знімання. Дана послідовність пояснюється тим, що координати точок 

знімання визначаються методами, при цьому помилки більш грубих 

вимірювань не накопичуються. 
Усе це стосується використання традиційних приладів теодоліта, рейки 

і т.п. Якщо ж орієнтуватися на сучасні способи вимірювання: супутникові 
приймачі GРS, електронні тахеометри, наприклад, 2ТА-3, або на матеріали 
аерокосмічних знімань, то відповідно необхідно переглянути деякі 
установлені принципи. Так точність вимірювання в ходах обґрунтування 
тахеометром 2ТА-3 і знімання пікетної точки одна і таж 1-2 см.  

Просторова прив‘язка ділянок землеволодінь можлива такими 
способами. 

1) Значне збільшення точності побудови геодезичного обґрунтування та 
координування меж, а отриманими помилками знехтувати. 

2) Використання нетрадиційних схем просторової прив‘язки меж 
землекористувань, заснованих на інформаційних технологіях. 

Перший спосіб дорогий і трудомісткий, його створення  можливе в 
майбутньому. Більш доцільним є другий спосіб, де використовуються сучасні 
геодезичні вимірювання. 

Визначення координат меж окремої ділянки виконується локально, у 
системі координат даної ділянки. Не застосовуючи допоміжних затрат, 
геодезичні вимірювання виконуються електронним тахеометром з високою 
точністю 1-2 см. 

 Залежно від конфігурації і програмного забезпечення пен-комп‘ютери 
обробляють польову інформацію кадастрового знімання. Радіокомунікаційні 
пристрої  забезпечують передачу отриманої інформації  в базу даних 
камерального виробництва. 

Для грамотного управління земельними ресурсами необхідна 
трьохвимірна інформація. Дані про рельєф  місцевості важливі для оцінки 
земельної ділянки. Для прийняття рішення про його цільове призначення і 
вирішення інших питань, зв‘язаних з управлінням нерухомістю. 
Застосування ГІС – технологій дозволяє ефективно вирішувати слідуючі 
задачі: створювати тематичні карти різних масштабів для земельно-
кадастрових цілей, побудова цифрових моделей рельєфу, інвентаризація 
земель,моніторинг стану земель, високоточне складання ґрунтових карт  і 
планів населених пунктів. нВ землеустрої та земельному кадастрі планово-
картографічні матеріали є основою просторової інформації про земельний 
фонд та державний облік земель. 

Розробка земельно-кадастрових карт для територій адміністративно-
територіальних одиниць полягає в поділі відповідних територій на кадастрові 
зони, кадастрові квартали та земельні ділянки з подальшим присвоєнням 
земельним ділянкам кадастрових номерів. 

Об‘єктами обліку стають крім земельних ділянок ділянки надр, 
обособлені водні об‘єкти, ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди та 
інші об‘єкти, які зв‘язані з землею. Важливим є те, що можливо вести облік 
об‘єктів тьохвимірної розмірності. 

Застосування сучасних інформаційних технологій прискорює 
проведення земельно-кадастрового знімання землеволодінь та 
землекористувань у два-чотири рази в порівнянні з існуючим наземним 
зніманням і аерофотозніманням. 
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УДК 338.43:631.152 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 

 

Орлов В.В., здобувач
*
 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

 

Результатом поєднання організаційних та економічних важелів 

підвищення ефективності виробництва в будь-якій галузі економіки є 

організаційно-економічний механізм. Його складовою є економічний 

механізм, який більшість вчених пов`язує із наявністю економічного 

інструментарію впливу на процеси управління складними системами та 

структурами. 

Узагальнюючим показником оцінки ефективності виробництва зерна, і, 

як наслідок, результативності організаційно-економічного механізму, є 

рентабельність, яка характеризує рівень окупності та є мірилом успіху 

здійснення виробничої діяльності.  

Як в Україні, так і в Харківській області протягом 1990-2015 рр. 

показник рентабельності виробництва зерна суттєво знизився (таблиця).  

Таблиця  

Рівень рентабельності виробництва зерна в Україні та Харківській 

області у 1990-2015 рр., % 

Роки 

Україна Харківська область Відхилення 

(+; -) 

Харківської 

області від 

України 

рентабельність 

виробництва 

зерна, % 

відхилення 

(+; -) від 

попереднього 

року 

рентабельність 

виробництва 

зерна, % 

відхилення 

(+; -) від 

попереднього 

року 

1990 275,1 - 308,5 - +33,4 

1995 85,6 -189,5 54 -254,5 -31,6 

2000 64,8 -20,8 72,3 +18,3 +7,5 

2005 3,1 -61,7 7,9 -64,4 +4,8 

2010 13,9 +10,8 -4,1 -12 -18 

2013 2,4 -11,5 -1,2 +2,9 -3,6 

2014 25,7 +23,3 28,6 +29,8 +2,9 

2015 42,6 +16,9 37,7 +9,1 -4,9 

Середньорічні показники 

Абсолютне 

зниження, 

% 

-9,3 -10,8 -1,5 

Темп спаду, 

% 
92,8 91,9 -0,9 

Темп 

зниження  

(+; -), % 

7,2 8,1 +0,9 

                                           
* Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Огійчук М.Ф. 
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Показник середньорічного темпу зниження рентабельності по Україні 

склав 7,2 %, по області  8,1 %. 

Суттєвий спад рентабельності в останні роки у порівнянні із 1990-ми 

рр. пов`язаний передусім із кардинальними змінами умов господарювання та 

появою низки негативних чинників макросередовища функціонування 

сільськогосподарських підприємств: поглиблення диспаритету цін на 

сільськогосподарську продукцію та промислову продукцію, яка 

споживається у сільському господарстві; недоступність техніки та занепад 

вітчизняного сільськогосподарського машинобудування; зростання 

податкового тиску на агротоваровиробників; зниження обсягів державної 

підтримки зерно виробників; зміна «правил гри» на ринку зерна та 

непрозорість у формуванні ціни на зерно. 

Питання зерновиробництва нині перейшло з площини аграрної в 

площину політичну, що свідчить про виняткову важливість питань, 

пов`язаних з його розвитком в Україні.  

Сучасна аграрна та економічна наука пропонує цілий ряд напрямів 

зростання як технологічної, так і економічної ефективності виробництва 

зерна, одним з яких є використання у якості посівного матеріалу насіння 

високих генерацій.  

Сучасні вчені-економісти виокремлюють окрему науку –  економіку 

насінництва і розуміють під нею систему показників, які враховують 

відповідні особливості насінницької продукції для визначення економічної 

ефективності окремих видів, родів, сортів та гібридів сільськогосподарських 

рослин. Вчені також наголошує, що особливість насіння як засобу 

виробництва полягає в тому, що воно є біологічним об`єктом, сукупність 

«живих організмів», здатних певний час зберігати свої властивості та 

передавати їх з покоління в покоління. Тому насіння не може бути замінене 

ніяким іншим засобом виробництва. 

В умовах інтеграції України до ЄС роль елітного насінництва та його 

рентабельності буде невпинно зростати, що ставить нові завдання перед 

державою. Не зважаючи на позитивні кроки на шляху удосконалення 

елітного насінництва, в Україні ще існує низка невирішених питань. 

Найближчим часом слід вжити ряд заходів організаційно-економічного 

характеру, серед яких удосконалення законодавчого забезпечення відносин 

між учасниками ринку насіння високих генерацій; збалансування попиту та 

пропозиції на ринку; нарощування обсягів державної підтримки селекції та 

насінництва; протекціоністська політика по відношенню до вітчизняних 

підприємств-виробників високоякісного насіння тощо. 

Таким чином, рентабельність є визначальним показником 

організаційно-економічного механізму підвищення ефективності 

виробництва зерна і пошук резервів її зростання тісно пов`язаний з 

насінництвом високих генерацій, що є перспективним напрямом подальших 

досліджень. 
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УДК 657.423 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 

 

Остапенко Р.М., канд. екон. наук., доцент 

кафедра статистики та економічного аналізу 

 

В умовах підготовки вступу України до Європейського Союзу все 

гостріше постають проблеми підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, забезпечення фінансової стійкості 

підприємств що вимагає нових підходів до управління підприємством і, 

зокрема, глибокого дослідження проблем управління капіталом. 

Політика управління оборотним капіталом підприємства являє собою 

частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у 

формуванні необхідного обсягу і складу поточних активів, раціоналізації і 

оптимізації структури джерел їх фінансування. Реалізація вказаної політики 

має забезпечити довгострокову виробничу і ефективну фінансову діяльність 

підприємства. 

Управління оборотними активами полягає в пошуку ефективності 

форм їх фінансування, оптимізації обсягу, удосконаленні структури, 

забезпеченні прийнятного рівня ліквідності, підвищенні ефективності 

використання. 

Ефективне управління оборотним капіталом передбачає вибір і 

здійснення певної фінансової політики. З позиції повсякденної діяльності 

однією з найважливіших фінансово-господарських характеристик 

підприємства є його ліквідність. Втрата ліквідності може призвести не лише 

до додаткових витрат, а й до періодичних зупинок виробничого процесу.  

Управління оборотними засобами являє собою комплекс заходів, що 

спрямовані на забезпечення умов оптимізації та безперервності процесу їх 

обороту, формування достатнього їх обсягу, раціональної структури й 

ефективної організації їх використання. 

Політика управління оборотними активами в основному зводиться до 

пошуку компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективності роботи.  

Для здійснення будь-якої підприємницької діяльності підприємство 

повинно, мати певний обсяг майна, яке може належати йому на правах 

власності або користування. Усе майно кожної підприємницької структури 

відображається в бухгалтерському балансі, незалежно від схеми 

бухгалтерського обліку, і називається її активами. 

Управління капіталом сільськогосподарського підприємства, як і весь 

процес управління, повинен містити стратегію і тактику управління. Під 

стратегією слід розуміти загальний напрямок і спосіб використання засобів 

для досягнення поставленої мети. Встановлюючи визначені правила й 

обмеження, стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на тих варіантах 

рішень, що не суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. 
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Тактика управління — це конкретні методи і прийоми досягнення 

поставленої мети у визначеній ситуації й у визначений момент часу. 

Завдання тактики управління — вибір найоптимальнішого рішення і способів 

його втілення в ситуації, яка склалася. Від рівня розвитку та вдосконалення 

системи управління капіталом значною мірою залежить ефективність 

господарської діяльності. 

Управління капіталом суб‘єктів господарювання тісно пов‘язане із 

прийняттям управлінських рішень, оскільки його величина та динаміка є 

важливими критеріями для встановлення їх оптимальності. Капітал завжди є 

необхідним атрибутом діяльності – від моменту створення підприємства до 

його ліквідації або реорганізації. Своєю чергою, управління капіталом 

передбачає вплив на його обсяг і структуру, а також джерела формування з 

метою підвищення ефективності його використання. 

Економічне управління оборотними активами і методи його здійснення 

найперше залежать від тієї форми, в якій виступають окремі елементи 

оборотних активів як об`єкти управління. За цією ознакою можна виділити 

чотири головні об‘єкти економічного управління оборотними активами 

аграрних підприємств - це товарно-матеріальні запаси, дебіторська 

заборгованість, поточні фінансові інвестиції та грошові кошти і витрати 

майбутніх періодів та інші оборотні активи. 

Загалом же використання оборотних активів характеризується як 

позитивними, так і негативними показниками. Серед позитивних слід 

виділяти високий рівень ліквідності, ефективність структурної 

трансформації, легкість впливу на швидкість обертання, велику 

пристосованість до змін кон‘юнктури ринку, інфляційну захищеність, високу 

прибутковість та ін. Але не можна ігнорувати й негативними показниками 

використання оборотних активів, серед яких найперше слід виділяти те, що 

товари під час транспортування, зберігання, підготовки до продажу і самого 

продажу супроводжують ризики не тільки природних втрат, а й втрат 

вартості під впливом інфляції та конкурентної боротьби. 

Отже, налагоджена система принципів і методів управління капіталом 

передбачає: розроблення загальної стратегії управління капіталом; чітку 

постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх 

дотриманням у майбутньому періоді; удосконалення методики визначення й 

аналізу ефективності використання власного, позикового та залученого 

капіталу; пошук шляхів оптимізації процесу управління капіталом, а також їх 

аналізу і впровадження; розроблення методики оперативного управління 

високоліквідними обіговими активами; орієнтацію на використання 

внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом та оптимізацію 

структури капіталу. 
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УДК 658.15. 547 

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ЯЧМЕНЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Пахуча Е.В., канд. екон. наук, доцент   

кафедра економіки підприємства 

 

Зростання рівня виробництва зернової продукції та рівня його 

економічної ефективності має безперечно вагоме  значення не тільки у 

забезпеченні продовольчої безпеки населення але й у зростанні ефективності 

виробництва інших галузей сільського господарства. Зокрема вирощування 

ячменю має важливе народногосподарське значення, оскільки ячмінь  

універсальною культурою. Він використовується в тваринництві як 

концентрований корм, зокрема використовується при відгодівлі свиней, а 

також має велику цінність в молочно та м‘ясному скотарстві. Також іноді 

використовується для виготовлення деяких сортів хліба. Не зважаючи на 

значимість даної культури в сільському господарстві, економічна 

ефективність  в  останнє  десятиріччя  в сільськогосподарські підприємства  

Харківської області значно коливалась. За даними дослідження рівень 

врожайності також постійно коливався, найбільший рівень врожайності був у 

2014 р. Рівень врожайності в 2015 р. у порівнянні до попереднього  року 

зменшився на 24,6%, виробничі  витрати зросли на 72,3 грн/ц, що вплинуло 

на зниження прибутковості на 7,2%, та рівня рентабельності на 2,7 в.п.   

Основна мета діяльності підприємства отримання прибутку та 

підвищення ефективності виробничої діяльності. Вчені традиційно 

визначають чотири основні напрями підвищення прибутковості 

підприємства, а саме: зростання цін, зниження виробничих витрат, 

удосконалення структури кінцевих продуктів, підвищення вартості кінцевих 

продуктів. Кожен з цих основних напрямів має тісний зв'язок з формуванням 

та функціонуванням витрат на виробництво, а от же крізь дану призму 

зводиться до наступних методів підвищення прибутковості виробництва.  

По перше зростання рівня прибутковості при незмінності постійних 

витрат, що досягається за допомогою вдосконалення організації 

господарства, запровадженням нових організаційних форм господарювання, 

досягнень науково-технічного  прогресу, реструктуризації виробництва.  

По друге підвищення прибутку за рахунок збільшення постійних 

витрат, що означає розширення виробництва за рахунок прибуткових галузей 

і видів продукції, впровадження у виробництво нової техніки та технологій, 

контроль за якістю продукції.  

По трете підвищення рівня рентабельності за рахунок зменшення 

постійних витрат при незмінності прибутковості, що досягається завдяки   

перегрупуванню за видами продукції, відповідно скоротивши й розширивши 

виробництво певних видів продукції. 



97 

По четверте зростання рівня рентабельності за рахунок зменшення 

постійних витрат на виробництво та абсолютної суми прибутку, що можливе 

при умові, якщо темпи зниження постійних витрат перевищують темпи 

скорочення абсолютної суми прибутку. 

Виходячи з цього для дослідження впливу витрат на формування 

прибутковості нами було проведено групування районів Харківської області 

за рівнем витрат на виробництво ячменю.  В 2015р. для більшості 

підприємств, які вирощували ячмінь, став прибутковим. Висока урожайність 

і ціна реалізації 1ц ячменю призвели до прибутковості вирощування даної 

культури в області. Сільськогосподарські підприємства в яких затрати 

становили до 2500 грн/га отримали найвищій рівень рентабельності 35,3%. 

Господарства, в яких затрати склали більше 5500 грн/га, не дивлячись на 

найвищу ціну реалізації (251,9 грн/ц) і високу урожайність (29,0 ц/га) 

отримали найменший рівень рентабельності 19,6%. При витратах на 

виробництво, які не перевищують 4500 грн/га, середня урожайність ячменю 

склала 24,2 ц/га, а рівень рентабельності склав 29,7%, що призводить до 

висновку, що дана група підприємств має найбільш оптимальний варіант, як 

за рівнем витрат так і ефективністю виробництва в цілому. 

Шляхи підвищення прибутковості виробництва ячменю передбачають 

застосування комплексу таких основних заходів: підвищення родючості 

грунту; підвищення якості виробленої продукції; впровадження комплексної 

механізації і автоматизації виробництва; поглиблення спеціалізації і 

концентрації виробництва; використання прогресивних форм організації 

виробництва і оплати праці; раціональне використання виробничих фондів і 

трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих 

технологій; розвиток сільськогосподарського виробництва на основі 

різноманітних форм власності і видів господарювання та створення для них 

рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи. 

У комплексі заходів підвищення прибутковості виробництва ячменю 

найважливішим є поліпшення використання землі за рахунок підвищення її 

родючості та зростання рівня  врожайності культур. Це стає можливим 

завдяки вирощуванню сільськогосподарських культур за технологією 

програмованих урожаїв з використанням досягнень науки, передової 

практики і забезпеченням високої якості праці. Але впровадження у 

виробництво культур і сортів інтенсивного типу може мати й негативні 

наслідки. Розвиток інтенсифікації землеробства без дотримання відповідних 

умов призводить до погіршення структури грунту, підвищення темпів 

деградації земель і загострення екологічної ситуації. Передовий досвід 

вітчизняного землеробства свідчить, що науково-технічний прогрес має в 

своєму розпорядженні ефективні засоби захисту грунтів від руйнування та 

підвищення їх родючості. 

Завдяки впровадженню комплексної механізації і автоматизації 

виробництва, стає можливим вирішення проблеми підвищення 

продуктивності праці, що є вирішальним чинником у економічному і 

соціальному розвитку.  
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УДК 631.16:658.153 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Пеняк Ю.С., канд. екон. наук, доцент 

кафедра статистики та економічного аналізу 

 

Ефективність господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств оцінюється на основі ефективності формування та використання 

ресурсного потенціалу: трудових та земельних ресурсів, оборотних та 

необоротних активів, і визначається мінімізацію сукупних витрат 

зазначеного ресурсного потенціалу, затраченого на виробництво одиниці 

сільськогосподарської продукції. На сучасному етапі функціонування АПК 

України можна виділити наступні основні проблеми його розвитку, які прямо 

чи опосередковано пов‘язані з ефективністю формування та використання 

оборотних засобів сільськогосподарських підприємств: 

– висока собівартість продукції сільського господарства, що 

призводить до зниження її конкурентоспроможності; 

– низький рівень якості окремих видів сільськогосподарської 

сировини; 

– недостатні можливості довгострокового інвестування в 

сільськогосподарське виробництво; 

– недосконалість інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

розвитку АПК України та її невідповідність вимогам сучасної 

системи управління аграрним сектором економіки; 

– неналежний рівень спеціалізації природних зон України щодо 

виробництва окремих сільськогосподарських видів продукції;  

– недосконалість критеріїв, за якими надається державна підтримка, а 

саме не повне врахування таких факторів як інноваційність 

технологій, особливості виробничої технології за природно-

кліматичними зонами України, рівень ефективності виробництва та 

ін.; 

– недостатність інвестиційної спроможності держави та власних 

оборотних і доступних кредитних ресурсів у виробників 

сільськогосподарської продукції для покриття часового розриву між 

потребою у коштах та часовим інтервалом настання сприятливих 

цін стосовно реалізації сільськогосподарської продукції. 

Саме тому, підвищення ефективності формування та використання 

оборотних засобів – одне з центральних завдань функціонування 

сільськогосподарських підприємств України. Під резервами збільшення 

економічної ефективності оборотних засобів розуміють існуючі, але не 

використані можливості підвищення обсягу готової сільськогосподарської 

продукції у розрахунку на одиницю витрат завдяки раціональному 

розміщенню та використанню всіх структурних елементів оборотних засобів.  
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Серед основних методів досягнення основної мети управління 

оборотними засобами можна виділити наступні:  

– удосконалення механізму оптимізації обсягу та структури оборотних 

засобів з урахуванням запланованого обсягу виробництва та збуту. Саме 

прогноз збуту надає інформацію для прийняття управлінських рішень щодо 

конкретних обсягів направлення інвестицій для конкретного структурного 

елементу оборотних активів; 

– удосконалення механізму оптимізації структури джерел 

фінансування оборотних засобів. В умовах існування гострої проблеми 

неплатежів спостерігається поступове збільшення питомої ваги дебіторської 

заборгованості в загальному обсязі оборотних засобів внаслідок чого 

збільшуються обсяги кредиторської заборгованості та змінюється структура 

джерел фінансування оборотних засобів. Використання кореляційно-

регресивного аналізу надає можливість знайдення оптимальної структури 

оборотних засобів, а також джерел їх фінансування.  

– визначення методики нормування оборотних засобів та моделі 

оптимізації рівня грошових коштів; використання економіко-математичних 

методів для оптимізації розміру та підвищення ефективності використання 

окремих складових оборотних засобів. 

Традиційно для оцінки ефективності використання оборотних засобів 

виробничих підприємств застосовують показники, які характеризують 

швидкістю їхнього обертання та оборотність, оскільки засоби суб‘єктів 

господарювання знаходяться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в 

іншу. Тому, в економічній теорії "оборотність" розглядають як кругообіг 

капіталу підприємства, який проходить три стадії: процес придбання, 

виробництва та реалізації. Чим швидше відбувається кругообіг, тим більше 

продукції підприємство може виробляти та реалізовувати, в свою чергу, 

сповільнення оборотності, потребує додаткового вкладення засобів і може 

спричиняти погіршення фінансового стану підприємства. 

Тому серед заходів для підвищення ефективності використання 

оборотних засобів чільне місце належить оптимізації виробничих запасів. 

Саме з оптимізацією зв'язані найбільші резерви скорочення запасів на 

підприємствах, особливо з матеріаломістким виробництвом. Також серед 

шляхів підвищення ефективності формування та використання оборотних 

засобів сільськогосподарських підприємств необхідно виділити якісне 

управління дебіторською заборгованістю, а саме проведення систематичного 

обліку замовлень, постійний контроль за співвідношенням заборгованості 

дебіторів і кредиторів, застосування діючої системи знижок при авансовій чи 

достроковій оплаті, зменшення загальної суми дебіторської заборгованості на 

встановлений розмір безнадійних боргів, використання можливостей 

факторингу.  

Ефективність використання оборотних засобів суттєво залежить від 

повноти реалізації заходів, які спрямовані на прискорення їх оборотності та 

забезпечення оптимальності їх використання.  
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НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ  

І ЗМІСТУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

Петренко О.Я., канд. екон. наук, доцент, професор університету 

кафедра землевпорядного проектування 
 

Система землеустрою сьогоднішнього дня, головною метою якої є 

орга-нізація ефективного використання та охорони землі як обмеженого 

ресурсу - істотно впливає на всі сторони життя й діяльності людей, 

реалізуючи низку загальних і спеціальних функцій: регулювання земельних 

відносин, стимулю-вання раціонального використання землі, очищення 

економіки землекористу-вання за допомогою обґрунтованих землевпорядних 

проектів від неефективного використання землі, перерозподіл земельних 

ділянок та прав на землю, екологізація землекористування, посередництво 

під час економічного обігу земельних ділянок та прав на них й інші. 

Відповідно до статті 182 Земельного кодексу України мета 

землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони 

земель, ство-ренні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні 

природних ланд-шафтів [1]. На реалізацію вказаної мети та основних завдань 

землеустрою направлені основні положення закону України «Про 

землеустрій» [2], який визначив види документації із землеустрою та питання 

які повинні в ній вирішуватися. Так, ст. 51 «Проекти землеустрою щодо 

створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і 

землекористувань» в редакції закону України «Про землеустрій» до 2015 

року було передбачено, що проекти землеустрою щодо створення нових 

землеволодінь та землекористувань розробляються з метою обґрунтування 

розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального 

використання та охорони земель. 

Разом з тим, змінами до земельного законодавства від 02 червня 2015 

року, а саме законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження 

документації із землеустрою» видалено статтю 51 закону України «Про 

землеустрій» не прийнявши відповідних правових норм, які б регулювали 

удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та 

землекористування в межах територій рад [3]. 
Залишається не прийнятим проект закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення розробки проектів 
земле-устрою, що забезпечують підвищення ефективності управління 
плануванням розвитку землекористування територіальними громадами на 
території сіль-ських (селищних, міських рад)», який у зв'язку із 
євроінтеграційними процесами передбачає інші засади реалізації політики 
держави щодо науково обґрунто-ваного перерозподілу земель, формування 
раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням 
недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і 
агросистем. вказаним законопроектом запропо-новано доповнити закон 
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України «Про землеустрій» ст. 49-1 та 49-2 такого змісту: «Проекти 
землеустрою щодо зонування земель за їх категоріями та типами 
землекористування територій рад за межами населених пунктів», 
«Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів» та ст. 51 в 
редакції: «Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж 
територій нових та існуючих сільськогосподарських землекористувань в 
межах території рад». 

Удосконалення структури і змісту проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь полягає в вирішенні наступних питань [4]: ідентифікації прав на 
земельні ділянки власників земельних часток (паїв), державної та 
комунальної власності в часі і просторі у межах землекористування 
сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства; 
організації землекористування сільськогосподарського підприємства, 
фермерського господарства, виходячи з екологічних та економічних умов, 
формування інженерної та соціальної інфраструктури в межах територій рад; 
визначенні типів і видів сівозміни з урахуванням придатності ґрунтів, 
крутизни схилів та спеціалізації сільськогосподарського виробництва; 
комплексі заходів щодо охорони земель та ґрунтів із встановленням 
нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах; проектуванні 
полів сівозміни; проектуванні інженерної (полезахисні лісосмуги та інші 
ґрунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди тощо) та шляхової мережі; 
територіальних обмеженнях (обтяження) у використанні земель та земельні 
сервітути; плані регулювання земельних відносин між власниками земельних 
часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством; прогнозуванні 
еколого-економічного ефекту від реалізації проектних рішень; основних 
агротехнологічних прийомах, виконання яких є обов'язковими згідно 
обмежень у використанні земель; перенесенні в натуру (на місцевість) 
запроектованих полів сівозміни. 

Сутність вказаної документації із землеустрою заключається у 
вирішенні фундаментальної проблеми щодо організації в Україні, після 
здійсненої парцелізації сільськогосподарських угідь бувших колективних 
сільськогосподарських підприємств, економічно ефективного, екологічно 
безпечного та соціально орієнтованого землекористування в умовах 
децентралізації влади. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ  
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Петров В.М., канд. екон. наук, професор університету 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 
В останні роки забезпечення максимальної реалізації наявного 

генетичного потенціалу культурних рослин, тварин і птиці є однією з 
найбільш актуальних задач, що стоять перед сільськогосподарським 
виробництвом і аграрною наукою у світі. Оцінка стану і тенденцій розвитку 
аграрного виробництва свідчить, що до початку ХХІ ст. підвищення 
ефективності сільського господарства в основному здійснювалося за рахунок 
збільшення одиничної потужності енергетичних засобів, ширини захвату і 
робочої швидкості агрегатів, суміщення в них декількох технологічних 
операцій, вантажопідйомності транспортних засобів та інших механічних 
новацій. Але інвестиції у цьому напрямку не завжди забезпечують адекватне 
зростання ефективності виробництва. Дослідження світових тенденцій 
розвитку техніки, оцінка експонатів міжнародних галузевих виставок 
свідчить про те, що до 80 % розробок, які отримали максимальний розвиток 
за останні роки, пов‘язані з інтелектуальними рішеннями, що ґрунтуються на 
застосуванні інформаційних технологій, електроніки та автоматизованих 
систем. Інтелектуальною основою для цього виступають фундаментальні 
інноваційні рішення в інших сферах і галузях, які також успішно 
використовуються у сільському господарстві. У рослинництві формується і 
реалізується точне, прецизійне (або розумне) землеробство (Smart Farming). 
Воно передбачає цілеспрямоване управління продуктивністю ґрунту, 
посівами, трудовими, фінансовими ресурсами, формування оптимально 
логістики з урахуванням кон‘юнктури ринку. Створюються електронні карти 
полів, формуються інформаційні бази по кожній ділянці поля, до яких 
включають площу, урожайність, агрохімічні і агрофізичні властивості 
(нормативні і фактичні), стан рослин у відповідні фази вегетації тощо. 
Розробляється програмне забезпечення для аналізу й прийняття 
управлінських рішень, а також подачі команд на чіп-карти, які 
завантажуються у роботизовані прилади, сільськогосподарські агрегати для 
диференційованого проведення технологічних операцій.  

У тваринництві все активніше набувають поширення уніфіковані 

методи і засоби ідентифікації тварин в якості інтелектуальної основи 

довготермінової стратегії організаційно-структурного розвитку ферми, 

комплексу та галузі у цілому. Ядром таких систем є потужний комп‘ютер, 

який у режимі реального часу безперервно аналізує інформацію про 

поведінку тварин і порівнює отримані результати з вихідними 

(нормативними) даними. На основі відповідних розрахунків приймається 

рішення щодо здійснення того чи іншого технологічного заходу. 

У переробці сільськогосподарської продукції найбільш передовими 

вважаються технології безконтактного зчитування інформації з об‘єктів і 

збереження даних, а також автоматизовані системи планування та управління 
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виробництвом в умовах швидких змін обсягів та асортименту. На основі 

технологічного журналу і графіку роботи обладнання програмним 

забезпеченням створюється діаграма роботи та протокол процесу, які 

відображають задані параметри та черговість взаємодії як окремих одиниць 

обладнання, так і виробничих ділянок у цілому. 

У технічному сервісі сільськогосподарської техніки інтенсивно 

розвиваються системи віддаленого моніторингу стану машинно-тракторного 

парку, що розробляється на основі системи дистанційної діагностики. 

Сигнали щодо стану МТП передаються засобами мобільного зв‘язку на веб-

сервер, який оснащений відповідним програмно-апаратним комплексом. 

Великі перспективи має використання у сільськогосподарському 
виробництві «хмарних» технологій, які сьогодні успішно застосовуються у 
різних галузях народного господарства. Для кожного конкретного 
товаровиробника «хмарний» сервіс є інновацією, яка дозволяє вирішувати 
такі виробничі завдання: планування виробництва (складання технологічних 
карт, виробничих бізнес-планів тощо), продажів і закупівель; оперативне 
управління виробництвом і комерційною діяльністю на основі збирання, 
систематизації і аналізу поточної інформації; оцінка ризиків по кожній 
ділянці роботи; підтримка зв‘язку з експертами (консультантами), своєчасне 
забезпечення менеджменту інформацією з баз даних; управління усіма 
видами даних, що відносяться до суб‘єкта господарювання, включаючи місце 
розташування, форми земельних відносин, карти полів тощо. «Хмарний» 
сервіс дозволяє забезпечити одночасне інформаційне обслуговування великої 
кількості користувачів простим внесенням змін і доповнень до програми на 
одній системі у центрі «хмари». Крім того, у «хмарних» технологіях немає 
відмін у версіях програмного забезпечення, що використовуються різними 
користувачами. Переваги віртуалізації полягають в оптимізації управління, 
забезпеченні безпеки зберігання даних, підвищенні ефективності роботи 
персоналу, що у кінцевому підсумку сприяє економії часу і фінансових 
витрат. З‘являється реальна можливість підключати основні функції 
автентифікації і білінгу для обробки та інтелектуального аналізу даних GPS, 
зображень картографічних систем та іншої аудіовізуальної інформації, що 
створює умови для оптимізації усього виробничого процесу та щоденного 
його виконання на основі точних і перевірених даних. Інформація щодо 
ґрунтових і погодних умов, GPS-дані, спостереження фахівців і експертів 
щодо окремих земельних ділянок можуть бути використані для отримання 
консультацій і рекомендацій на основі аналізу архіву цих даних. 

Процес накопичення і обміну інформацією і знаннями у галузі 
аграрного виробництва сприяє зростанню загальної ефективності виробничої 
і комерційної діяльності суб‘єктів господарювання. Аграрна сфера є 
генератором великого обсягу знань і технологій, вона постійно повинна бути 
готовою до перманентного інноваційного розвитку та удосконалення. 
«Хмарні» технології дають можливість цілеспрямовано вирішувати завдання 
передачі накопичених даних як тим товаровиробникам, що працюють 
сьогодні, так і тим, що будуть працювати у майбутньому. 
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КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

 

Пономарьова М.С., канд. екон. наук, доцент 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

Конкуренція – це економічний процес взаємодії, взаємозв‘язку та 

боротьби між функціонуючими на ринку підприємствами з метою 

забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення 

різноманітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку. 

Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука 

стратегічного економічного розвитку є здатністю суб'єкта господарської 

діяльності діяти в умовах ринку, мати можливість, бажання та переваги до  

швидкого реагування в умовах змін соціально-економічного розвитку, 

адаптації конкурентних переваг, реалізації інноваційного потенціалу, 

утримання позицій стійкості на заданий період часу, з метою досягнення 

економічного зростання. В умовах глобалізації національної економіки 

особливого значення набуває проблема підтримки на належному рівні 

конкурентостійкості підприємств провідних галузей національної економіки, 

зокрема, сільського господарства, та закріплення вагомих позицій на 

міжнародній арені.  

Вагомий внесок у дослідження питань конкурентостійкості 

підприємства зроблено у наукових працях таких учених, як В. Л. Дикань, В. 

В. Чернега, І.В. Булах, С.В. Захарова, Ю.А. Сімех, та ін. проте досі 

залишається дискусійним питання підвищення конкурентостійкості 

вітчизняних підприємств та зростання та економічної ефективності 

сільськогосподарських підприємств. Для України збереження 

конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських 

підприємств має стратегічне значення для підйому національної економіки, 

тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання 

кризового стану ряду суміжних галузей. 

Умови діяльності сучасних сільськогосподарських підприємств 

характеризуються нестабільністю зовнішнього середовища, ускладненням 

внутрішніх бізнес-процесів, що обґрунтовує успішну реалізацію розвитку 

підприємств та  передбачає здійснення не лише результативної, а й 

ефективної господарської діяльності.  На практиці не існує єдиного 

алгоритму в реалізації поставлених задач, в умовах збереження 

конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських 

підприємств. Андрєєва Є. Л. визначає, що конкурентостійкість підприємства 

як здатність суб‘єкта господарювання при ефективному використанні 

конкурентних потенціалу та переваг забезпечувати конкурентоспроможність, 

стійке та захищене від негативних зовнішніх та внутрішніх факторів ринкове 

положення у довгостроковій перспективі, що створить підґрунтя для 

подальшого розвитку підприємства, розширення його ніші в стратегічних 
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зонах господарювання та створення нових переваг у порівнянні з 

конкурентами.  
Сільське господарство належить до провідних галузей економіки як 

області так і країни в цілому. Його стан впливає на рівень і якість життя 
населення, стабілізацію діяльності ряду інших галузей, які споживають 
сільськогосподарську продукцію і поставляють засоби виробництва для 
аграрного сектору. Ефективність діяльності підприємства є найважливішою 
узагальнюючою характеристикою результативності діяльності, яка 
розраховується як відношення величини створених товарів і наданих послуг 
до сукупних затрат підприємства. Сезонний характер виробництва 
сільськогосподарської продукції дає можливість тим, хто її скуповує 
варіювати ціни не на користь виробникам і кінцевим споживачам. У 
сезонний період спостерігається падіння цін на сільськогосподарську 
продукцію, що призводить до зменшення прибутків товаровиробників. 
Низькі доходи стають причиною консервації, технічної і технологічної 
відсталості виробництва, що в подальшому призводить до втрат 
конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих і 
вартісних характеристик продукції, які визначають її успіх на конкурентному 
ринку. 

До основних складових, які впливають на конкурентоспроможність 
продукції, належать її якість, ціна, асортимент, рівень маркетингу. На 
конкурентоспроможність підприємства, крім вищезазначених чинників, 
впливають фаховий рівень та кваліфікація кадрового персоналу 
підприємства, технологічний рівень виробництва, фінансове забезпечення 
тощо. 

Вагомими шляхами підвищення економічної ефективності його 
діяльності можна згрупувати за двома заходами: 

- збільшення обсягів виробництва валової продукції; 
- зниження витрат на виробництво продукції. 
Конкурентоспроможність української сільськогосподарської продукції 

на світовому ринку має переважно ціновий характер, оскільки українські 
експортні ціни основних видів аграрної продукції значно нижчі від світових. 
У пристосуванні до вимог конкретних ринків дуже важливим є передбачення, 
оцінка рівня якості техніко-економічних параметрів продукції, її ціни, 
термінів постачання, щоб бути успішною, тобто домагатися цілі, організація 
повинна вижити завдяки результативності та ефективності 

Україна має значний потенціал для врахування умов збереження 

конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських. 

Умови і принципи функціонування, результати діяльності тепер залежать від 

конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських 

конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських на 

ринку.. В Україні виробництво продукції сільського господарства має не 

тільки важливе соціально-економічне, а й політичне значення для розвитку 

національної економіки, забезпечення продовольчої безпеки держави. 

Література: 1. Пономарьова М. С. Конкурентостійкість сільськогоспо-

дарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку / 

М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. - 2016. - № 1. - С. 285-294. 
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кафедра економічної кібернетики 

 
Сучасні умови сталого функціонування аграрного виробництва в 

Украйні висувають на передній план вимоги найбільш повного використання 
усіх факторів розвитку економіки, включаючи інновації. Особливо значимі 
інноваційні чинники для аграрно-індустріальних утворень, що 
характеризуються комплексом економічних, соціальних, бюджетних, 
екологічних та інших проблем, ефективне вирішення яких багато в чому 
пов'язане з активізацією найбільш перспективних напрямків інноваційної 
політики. 

Одна з серйозних проблем аграрного виробництва – це низький рівень 
впровадження інновацій та різке зниження обсягу інвестицій в розробку 
інновацій. Невисока рентабельність галузей сільськогосподарського 
виробництва в цілому, закредитованість і постійний брак власних оборотних 
коштів, а також відсутність ліквідного заставного майна роблять його галузі 
неперспективними для інноваційних розробок і капітальних вкладень. Поряд 
з цим слід зазначити, що необхідність інноваційної діяльності в 
агропромисловому виробництві випливає з самої її сутності. Саме 
інноваційна діяльність окремих підприємств аграрної сфери передбачає 
економічне зростання регіону, забезпечує більш високий рівень добробуту 
населення. 

Інноваційність є одним з трьох головних чинників (крім 
інформаційності і присутності фактора науки), які впливають на динаміку 
соціально-економічного розвитку. Для галузей важливим буде підвищення їх 
конкурентоспроможності, особливо коли немає можливості лідирувати за 
рахунок менших витрат, і залишається лише нарощувати інноваційний 
потенціал. Для окремих підприємств інновації сьогодні це, найчастіше, 
єдиний спосіб виживання і боротьби за споживачів, рентабельність і 
прибуток. Особливо це актуально для компаній в галузях з високим рівнем 
конкуренції. При розробці проектів всередині окремого підприємства 
інноваційний фактор також має чимале значення. При виборі єдиного з двох і 
більше проектів з подібними фінансовими показниками найбільш 
привабливим буде той, який може забезпечити найбільшу інноваційну 
віддачу і підвищити рівень інноваційності підприємства. 

Таким чином, виникає спільне завдання – точна кількісна оцінка рівня 
інноваційності проекту, підприємства, області, регіону для прийняття 
подальших управлінських рішень, вибору напрямку для стратегічного 
планування, але без математичної моделі стає проблематично порівнювати 
між собою інновації та інноваційну привабливість різних суб‘єктів. 
Активний розвиток сільськогосподарського виробництва вимагає 
забезпечення суб'єктів ринку більш точними і достовірними результатами, 
оцінкою стану і перспектив адекватного супроводу інформаційно-
аналітичної складової, в той же час збільшення оборотного капіталу, 
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задіяного в галузі, обумовлює і зростання ризиків, що підвищує значущість 
методів планування, серед яких пріоритетне місце займають саме економіко-
математичні методи. 

Сьогодні існують різні підходи і методи оцінки інновацій. Одним з 
найбільш ефективних методів дослідження процесів, що протікають в 
сільському господарстві, є метод сценарного прогнозування перспективного 
розвитку аграрних підприємств. Він дає можливість оцінити найбільш 
ймовірний хід розвитку подій і можливі наслідки прийнятих рішень 
використовуючи величину ефекту переходу до інноваційного сценарію 
розвитку сільськогосподарського виробництва на основі моделі апроксимації 
розвитку сільськогосподарського виробництва, що включає в якості факторів 
продуктивність і фондооснащеність праці. Значення факторів, які 
використовуються в цьому методі, задаються з урахуванням існуючих 
взаємозв'язків і збереження тенденцій і закономірностей, що встановлені на 
основі кореляційно-регресійного та факторного аналізів, а це дозволяє 
оцінити різні варіанти розвитку виробництва в сільськогосподарських 
організаціях. 

Проте, така постановка проблеми обумовлює, насамперед, необхідність 

ведення постійного моніторингу інноваційної діяльності як окремих 

сільськогосподарських підприємств, так регіонів в цілому. У світовій 

практиці накопичений значний досвід здійснення такого моніторингу, 

представлений розрахунком цілої системи індексів (EIS, III, GII, RIS, PII).  

В Україні моніторинг перебігу інноваційних процесів організований та 

здійснюється в рамках державного статистичного спостереження 

(одноразового або періодичного), але відповідальність за подання 

статистичної звітності покладена на суб'єкти господарювання практично без 

застосування повноцінної системи контролю за релевантністю інформації, 

яка подається. Окрім цього, статистичне спостереження інноваційної 

діяльності не охоплює усіх видів економічної діяльності суб'єктів 

господарювання в Україні. Серед видів економічної діяльності, що не 

враховуються в даному державному статистичному спостереженню, і 

сільське господарство. 
Останнім часом все частіше використовуються синергетичні моделі, 

що дозволяють в рамках системно-синергетичного підходу удосконалити 
механізм ефективного функціонування економіки, що підтверджує значний 
потенціал даного наукового напряму. Стійкі конкурентні переваги, створення 
тісного зв'язку, взаємодії та кооперативного співробітництва суб'єктів як 
цілісної складної системи є базисом системно-синергетичного підходу. 
Створення нових механізмів розвитку, застосування нових підходів, моделей, 
методів підвищення ефективності функціонування з урахуванням галузевих 
особливостей передбачає всебічне розкриття даного напрямку. Це 
відноситься безпосередньо до аграрній сфері, яка характеризується 
нестабільністю, кризовими і невизначеністю економічного середовища і 
впливом природно-кліматичних умов.  

Таким чином, застосування економіко-математичних методів має дуже 

широкі можливості в дослідженні інноваційних процесів не тільки в окремих 

сільськогосподарських підприємствах, а й у економіці країни в цілому. 



108 

УДК 336.225.673 

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД 

 

Рагуліна І.І., канд. екон. наук, доцент 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

 

Зарубіжна практика податкового контролю передбачає різні способи 

його здійснення. Як показує практика, міжнародний досвід позитивно 

впливає на українську податкову систему. Що стосується поліпшення якості 

системи податкового контролю, то його можна досягти шляхом 

вдосконалення  податкового законодавства, так і шляхом запозичення деяких 

зарубіжних технологій. Звичайно, використання зарубіжних технологій і 

норм законодавства має відбуватися з урахуванням українського 

законодавства,  методів податкового контролю та менталітету населення.  

В зарубіжних країнах до податкового контролю підходять трохи 

інакше, так, створені спеціальні органи державної влади, які виконують 

управлінські функції, які іменуються органами податкового адміністрування 

або податковими адміністраціями. З них можна виділити: органи, що 

відповідають за встановлення податкової політики; органи, які безпосередньо 

стягують податки і збори та контролюють їх сплату. Перш за все, при 

здійсненні організації контролю за сплатою податків в зарубіжних країнах 

підвищена увага приділяється свідомості громадянського обов'язку 

населенням шляхом створення умов, при яких громадяни розуміють, що 

несплата податків і зборів негативно вплине на економічний стан держави. 

Так, згідно даних Служби внутрішніх доходів США систематичне                       

і всебічне проведення перевірок призводить до сумлінному ставленню 

платника податків до виконання своїх обов'язків. В результаті 83% належних 

податків у США сплачується добровільно. Дані результати були досягнуті 

шляхом удосконалення податкової системи протягом останніх років. Існуюча 

концепція щодо поліпшення якості податкування на перше місце ставить 

ввічливе і шановливе ставлення до платників податків, на друге – 

поліпшення обслуговування громадян при безпосередньому контакті з 

податковими співробітниками, і на третє – підвищення ефективності 

організації діяльності. 

Далі слід відзначити, що чималі зусилля в зарубіжних державах 

звернені на спрощення умов оподаткування фізичних осіб. Основна мета 

даної діяльності полягає у спрощенні процедури збору податків з фізичних 

осіб, яка полягає у стягненні податків без безпосередньої участі самого особи 

в даній процедурі. Платнику податків залишається тільки сплатити належну 

суму до податкового органу. Позитивною стороною у цьому є відсутність 

контролю самих податкових органів як одержувачів з надходження таких 

зборів. Наприклад, в Королівстві Норвегії вся відповідальність за 

декларування доходу, утримання з нього суми податку і перерахування її на 

рахунок податкового органу покладається на особу, що утримує податок 
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(державна установа, організація тощо), а від самого платника податків не 

потрібно подання всієї інформації в податкові органи. Але передбачається, 

що платник податків може покласти на себе обов'язок із перерахування 

обов'язкових платежів до податкового органу, за умови, якщо він вважає, що 

податок з нього утримано неправомірно і в підвищеному розмірі. 

У Фінляндії практикується система, при якій у платника податків існує 

вибір як платити податок, і такі варіанти містяться на його картці платника 

податків. Перед працевлаштуванням, громадянин повинен отримати                             

в податковому органі індивідуальну картку платника податків і надати її 

роботодавцю для подальших стягнень податків. Карткова система передбачає 

вибір громадянином спосіб сплати податку, який може бути проведений за 

телефоном, або через мережу Інтернет. Після виконаних операцій, податкова 

інспекція надсилає платнику податків вже заповнену декларацію по його 

податках. При згоді з представленими розрахунками платнику податків 

залишається тільки доплатити різницю податкової суми або чекати 

повернення переплати податку. Перерахунок здійснюється автоматично, і 

перерахування надходять на банківську карту фізичної особи, якщо він давав 

згоду на таку процедуру. 

Одним із напрямків підвищення ефективності податкового контролю                    

в зарубіжних країнах є ефективна співпраця різних органів державної влади 

та розробки єдиних заходів з вироблення політики в сфері протидії від сплати 

податків і зборів. Наприклад, партнерами італійських податкових органів                      

у обміні інформацією є: торгова палата промисловців, ремісників і 

працівників аграрного сектора; податкова поліція; податковий архів і 

картотека платників податків; відомство автомобільного реєстру цивільних 

транспортних засобів. 

У багатьох країнах активно використовується процедура «візиту                             

і конфіскації», яка полягає у наданні співробітникам податкових структур 

права проводити обшуки за наявності дозволу судових органів. Такий дозвіл 

дозволяє виявити ознаки злочинів, зібрати наявну інформацію, яка в 

подальшому може бути доказом шахрайства. Наприклад, у Німеччині в 

процесі проведення розслідувань у справах, пов'язаних із порушенням 

податкового законодавства, представники податкової поліції мають ті ж 

права, що й співробітники поліції. Податковим законодавством Німеччини 

податкової поліції надані повноваження на проведення обшуків та особистих 

оглядів громадян, затримання підозрюваних осіб і конфіскацію документів.  

Отже, в практиці функціонування системи податкового контролю 

західних країн можна знайти чимало цінного і корисного. Однак, 

застосовуючи та використовуючи їх досвід для більш дієвого та ефективного 

податкового контролю, в цілях поліпшення даної системи в нашій державі, 

обов'язково слід враховувати українську специфіку стану економіки і 

традиції населення. 
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УДК 631.15:[631.526.32.001.76:633.11«324»](477.54) 

СТАН ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

ІННОВАЦІЙНИХ СОРТІВ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Ріпун О.О., аспірант першого року навчання 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

Сорт – необхідна та незамінна ланка складного комплексу 

організаційно-економічних і технічних заходів, направлених на збільшення 

виробництва високоякісної продукції, а також фактор пом‘якшення впливу 

екстремальних умов погоди. 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

кожен рік поповнюється інноваційними сортами озимої пшениці, 

розробленням яких займаються вітчизняні і іноземні наукові селекційні 

установи. 

Сортозаміна на інноваційні розробки наукових селекційних установ є 

одним із головних факторів збільшення врожайності, отримання зерна озимої 

пшениці з кращою якістю та іншими господарсько-цінними ознаками й 

властивостями. Сортозаміна прямо впливає на розвиток національної 

економіки, забезпечення продовольчої безпеки держави. 

Ринок повинен в достатній мірі задовольняти попит товаровиробників 

насінням інноваційних сортів озимої пшениці. 

Метою даної роботи є дослідження поведінки суб‘єктів насінництва 

Харківської області та їх здатності забезпечити ринок насінням озимої 

пшениці інноваційних сортів. 

У процесі дослідження використано такі методи економічних 

досліджень: абстрактно-логічний, статистико-економічний, розрахунково-

конструктивний та експериментальний бально-ранжований метод аналізу 

виробництва насіння інноваційних сортів озимої пшениці та інші. 

Проблеми, пов‘язані з впровадженням інноваційних розробок озимої 

пшениці наукових селекційних установ, вивчають багато дослідників. 

Насамперед, необхідно відмітити значний вклад вітчизняних вчених-

селекціонерів: Н. І. Рябчун, А. Ф. Звягін, О. Ю. Леонов, М. А. Литвиненко, В. 

В. Моргун, В. П. Оксьом та інші. Дослідженнями щодо особливостей 

вирощування інноваційних сортів озимої пшениці займаються С. І. Попов, В. 

В. Швартау, І. М. Біляєва, С. В. Коковіхін, С. В. Авраменко, М. Р. Козаченко, 

В. В. Степанчук, О. О. Четверик та інші. 

Впровадження інноваційних сортів озимої пшениці проходить в 

декілька етапів. Сортозаміна здійснюється в найстигліший строк. Зазвичай 

він становить 3-4 роки. Після включення сорту до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, наукові селекційні установи 

передають оригінальне насіння науково-дослідним підприємствам – 

суб‘єктам насінництва з метою розмноження. 
Науково-дослідні підприємства – суб‘єкти насінництва забезпечують 

організаційно-господарські умови для своєчасного і високоякісного 
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проведення наукових досліджень, випробування і доопрацювання наукових 
розробок, пропаганди, досягнень науки і техніки та впровадження їх у 
виробництво; здійснюють виробництво та реалізацію насіння 
сільськогосподарських культур високих генерацій для сівби на товарних 
площах. 

Насінницькі підприємства різних форм власності займають одне з 
найважливіших місць на ринку насіння, від яких залежить, чи отримає 
звичайний товаровиробник насіння інноваційних сортів наукових 
селекційних установ. 

Для виконання дослідження нами було проаналізовано Державний 
реєстр виробників насіння і садивного матеріалу по Харківській області за 
2015-2016 рр. та використано експериментальний бально-ранжований метод 
аналізу інновацій (сортів пшениці озимої). За роками реєстрації у 
Державному реєстрі сортів рослин нами було ранжовано інновації на три 
покоління. За відсотком у загальному обсязі виробленого насіння високих 
генерацій пшениці озимої нами було присвоєно від 3 до 1 бала. 

В результаті проведеного дослідження ми виявили, що насінницькі 
підприємства різних форм власності активно займаються сортозаміною і 
впроваджують у виробництво інноваційні сорти наукових селекційних 
установ останнього покоління. 

Так, в 2015 році тільки три підприємства Харківської області 
забезпечували ринок насіння на 100 % інноваційними сортами озимої 
пшениці третього покоління (2010-2015 рр. занесення сортів до Державного 
реєстру сортів рослин). В 2016 році таких підприємств стало шість. Також в 
2016 р. було два підприємства, в яких частка насіння інноваційних сортів 
третього покоління в загальному обсязі виробленого насіння була більше 
75%. 

В загальній кількості тільки 76 % насінницьких підприємств в 2015 
році вирощували насіння інноваційних сортів озимої пшениці третього 
покоління. В 2016 році цей показник становив 83 %. 

В 2015 р. чотири насінницьких підприємства займалось виробництвом 
насіння виключно сортів-інновацій другого покоління (2000-2009 рр. 
занесення сортів до Державного реєстру сортів рослин). В 2016 р. дана 
кількість підприємств збереглась. 

Варто відзначити, що в 2015 році два насінницьких підприємства 
займались виробництвом насіння сортів-інновацій першого покоління (1991-
1999 рр. занесення сортів до Державного реєстру сортів рослин). Частка 
насіння інноваційних сортів першого покоління в загальному обсязі 
виробленого насіння була більше 75%. В 2016 р. тільки одно підприємство 
виробляло насіння сортів-інновацій першого покоління, частка в загальному 
обсязі виробленого насіння склала 36%. 

Результати дослідження свідчать про те, суб‘єкти насінництва 

розуміють важливість сортозаміни і в повній мірі забезпечують ринок 

насіння інноваційними сортами озимої пшениці останнього покоління. 

Узагальнюючи отримані дані, можна зробити прогноз, що в найближчі 

роки в Україні слід очікувати збільшення врожаю озимої пшениці, так як 

товаровиробники будуть використовувати для сівби насіння інноваційних 

сортів останнього покоління. 
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УДК 332.2 

ВИКОРИСТАННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ В 

ЗЕМЛЕУСТРОЇ  

 

Садовий І.І., канд. екон. наук, асистент 

кафедра землевпорядного проектування 

 

На регулювання відносин із забезпечення сталого розвитку 

землекористування спрямований Закон «Про землеустрій». При проведенні 

землеустрою використання автоматизованих систем дозволяє збільшити 

продуктивність праці, розмір прибутку, рівень рентабельності виконання 

робіт і знизити затрати грошових коштів та праці, собівартість робіт. В 

Законі зазначено, що основою інформаційного забезпечення землеустрою є 

автоматизовані системи, які призначені для обробки даних різних зйомок і 

дистанційного зондування тощо. 

Поряд з дистанційним зондуванням дані супутникового моніторингу 

стали основним великомасштабним джерелом для: оцінки стану врожаю 

сільськогосподарських культур, спостереження за їх посівами, визначення 

наявності хвороб у рослин, точкового застосування добрив і пестицидів, 

прогнозування рівня зволоження ґрунтів, управління іригацією тощо. 

Вегетаційні індекси розраховують у результаті комбінації пікселів різних 

спектральних діапазонів. Вони дозволяють виявити ті особливості 

зображень, які не вдається інтерпретувати навіть на спектрозональних 

знімках. Для їх розрахунку використовують співвідношення червоного (R) та 

ближнього інфрачервоного (NIR) каналів. 

Існують такі різновиди індексів: RVI (Ratio Vegetation Index), NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), MSR (Modified Simple Ratio), NRVI 

(Normalized Ratio Vegetation Index), TVI (Transformed Vegetation Index) тощо. 

Супутникові провайдери послуг моніторингу сільськогосподарських культур 

такі: Astrium-Geo, Cropio, eLeaf, GEOSYS, GMV, DigitalGlobe, 

PrecisionAgriculture, Skybox Imaging, Vega. 

Статтею 52 Закону регулюється обґрунтування чергування 

сільськогосподарських культур. Для проектування сівозмін потрібна схема 

попередників та дані врожайності сільськогосподарських культур. Але у 

господарств не завжди є в наявності книги історії полів та агротехнічні 

паспорти ділянок. Статистична інформація сільгоспвиробників (форма №50-

сг, №29-сг тощо) не містить даних координат конкретних полів або їх груп і 

не може ефективно використовуватись для встановлення продуктивності 

кожної земельної ділянки (поля, робочої ділянки). Натомість визначення 

вегетаційних індексів супутникових знімків дозолить отримати схему 

попередників та визначити урожайність сільськогосподарських культур не 

лише з усього землекористування, а й з певних полів і робочих ділянок. 

Сівозміна – це чергування культур в просторі та часі. Тому на основі 

графічної та статистичної інформації за один рік не можна встановити, чи 

дотримуються господарства постанови КМУ від 11 лютого 2010 р. N 164. З 
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іншого боку, статистична інформація за певний період ротації сівозмін в 

умовах, коли господарства постійно змінюють свою площу (укладаючи, 

припиняючи та переукладаючи договори оренди земельних ділянок), теж не 

показує повної картини використання землі. 

За допомогою дешифрування культур з супутникових знімків, при 

використанні вегетаційних індексів, можливо визначити, чи дотримуються 

сільгоспвиробники оптимального співвідношення культур у сівозмінах та як 

це впливає на їх врожайність. 
Точність ідентифікації меж досліджуваних земельних масивів суттєво 

зростає при використанні (Г.Я. Красовський), як мінімум, трьох космічних 
знімків отриманих: перший в період посіву (квітень-травень), другий в 
активний період вегетації (липень-початок серпня), третій під час збирання 
врожаю (кінець серпня-вересень). Також необхідно враховувати наявність 
багаторічних трав на полях. Для того щоб наблизитися до максимальної 
достовірності, необхідно проводити аналіз знімків заданої території за кілька 
років (наприклад, за три - чотири роки). 

Землевпорядним організаціям супутниковий моніторинг дозволить 
складати проекти землеустрою (з подальшим авторським наглядом) які: 
допоможуть покращити управління посівами, підвищать ефективність 
розподілу ресурсів, скоротять витрати, збільшить врожайність 
сільськогосподарських культур, зроблять точнішими прогнози врожайності, 
дозволять оптимізувати управлінські рішення, будуть джерелом даних для 
оцінки інвестиційного потенціалу, обґрунтують прийняття рішень щодо 
капітальних вкладеннях; стануть основою страхування врожаю. 

Треба зазначити, що сівозміни проектують в різних природно-
сільськогосподарських регіонах. Тому актуальними сьогодення є проведення 
відповідного районування, як фактору впливу на створення сприятливих 
умов для планового і сталого розвитку землекористування. Використання 
вегетаційних індексів в зазначених заходах дозволить визначати врожайність 
культур, структур посівних площ та структур угідь. Традиційні методи збору 
інформації діють в межах адміністративно територіальних утворень, межі 
яких не завжди збігаються з межами агроландшафтів (рельєфу, ґрунту, 
рослинності тощо). Статистична інформація без застосування вегетаційних 
індексів містить врожайність культур в розрізі господарств, які можуть 
досягати десятки тисяч гектарів. Використання вегетаційних індексів для 
проведення різних видів районування мають переваги оперативності, 
адаптивності та диференційованості. 

Для приведення моніторингу земель (однієї з частин землеустрою) 
використання відповідних індексів дозволить: отримати наглядне зображення 
виростання земель; встановити трансформацію угідь, або їх незмінність; 
дослідити цільове використання земель; виявити ступінь розораності та 
виснаження ґрунту; встановити зволоженість ґрунту; виявити показник 
кількості активної біомаси. 

Застосування в землеустрої вегетаційних індексів супутникових 

фотознімків підвищує ефективність: складання проектів обґрунтування 

сівозмін, проведення різних видив районування та моніторингу земель. 
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УДК 631.16:658.153 

 

НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Сафронська І.М., канд. екон. наук,  доцент 

кафедра статистики і економічного аналізу 

 

У сільськогосподарських підприємствах проблемі аналізу оборотних 

активів не приділяється належної уваги. Оборотні активи практично не 

нормують, звідси і труднощі з їх аналізом. Усе це свідчить про необхідність 

концентрації уваги вчених, фінансових працівників підприємств на питаннях 

нормування й аналізу оборотних активів, виробленні конкретних напрямів 

його вдосконалення. Дослідження принципів раціональної організації 

оборотних активів, а також пошук резервів покращення їх використання 

становлять в даний час значний інтерес для підприємств, організацій і банків, 

оскільки вони виступають об‘єктами кредитування. Нормування оборотних 

активів у сільському господарстві свідчить, що робота із встановленням 

науково обґрунтованих норм і нормативів у досліджуваній галузі потребує 

істотного покращення. Економічно обґрунтований, системний аналіз та 

нормування оборотних активів дадуть підприємству змогу правильно 

орієнтуватися в усіх питаннях, пов‘язаних із функціонуванням оборотного 

капіталу. 

Анaлiз peзультaтiв дοcлiджeнь cвiдчить, щο cьοгοднi icнує пοтpeбa у 

пοдaльшοму удοcкοнaлeннi οpгaнiзaцiйнο-мeтοдичниx acпeктiв внутpiшньο-

гοcпοдapcькοгο aнaлiзу i кοнтpοлю мaтepiaльниx зaпaciв для знижeння їx 

пοнaднοpмοвaниx οбcягiв тa οбґpунтувaння нeοбxiднοї пοтpeби у них.  

Визначаючи поняття, потрібно зазначити, що норма оборотних 

активів - це відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно 

обґрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Вона, як 

правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші 

відносні значення. Норматив оборотних активів - це мінімально необхідна 

сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність 

підприємства. 

На відміну від норми норматив оборотних активів встановлюється на 

конкретний період: квартал, рік. Розрахунок нормативу здійснюється на 

основі кошторису витрат, і оскільки останній періодично змінюється, 

виникає необхідність коригування нормативів. При цьому слід враховувати і 

витрати, не передбачені кошторисом: матеріали і запчастини для 

капітального ремонту, здійснюваного господарським способом, паливо для 

житлово-комунальних господарств тощо. 

Нормування залежить від таких факторів: потреба підприємства в 

різних видах сировини й матеріалів; періодичність виготовлення й 

відвантаження продукції постачальником; обсяги поставок; можливість 

гарантованого комплексу поставок покупцеві; місце розміщення 

підприємства-покупця щодо продавця; види використаного транспорту; 
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сезонність поставки й використання матеріалів; комплектність і 

номенклатурно-якісні параметри запасів.  

Основні принципи нормування оборотних активів визначаються в 

залежності від умов господарювання, розвитку ринкових відносин тощо. 

До них можна віднести – принцип плановості,який передбачає 

відповідність нормування оборотних активів до планів реалізації продукції і 

заключним контрактам. Принцип системності – відображає взаємозв‘язок 

фінансових можливостей і критеріїв з системою технологічних норм і 

нормативів. Принцип наукової обґрунтованості – передбачає організацію 

процес нормування на сучасних методах організації виробництва та науково-

обґрунтованій системі норм і нормативів оборотних активів. Принцип 

прогресивності – передбачає розробку заходів, що призведе до прискорення 

обертання оборотних активів 

При нормуванні оборотних активів необхідно враховувати залежність 

норм від наступних факторів:  тривалості виробництва сільськогосподарської 

продукції; умов постачання сільськогосподарської продукції;  швидкості 

перевезень, виду і безперебійності роботи транспорту; часу підготовки 

запасів для запуску їх у виробництво; періодичності запуску запасів у 

виробництво; умов реалізації продукції; системи і форми розрахунків, 

швидкості документообігу, можливості використання факторингу. 

Для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації 

продукції підприємства користуються типовими нормами оборотних активів 

по видах товарно-матеріальних цінностей і витрат, виражених у відносних 

величинах (днях, відсотках і т.д.), і нормативами оборотних активів у 

грошовому вираженні. Нормування оборотних активів полягає в розробці 

норм по видах запасів і витрат, а також заходів, що сприяють підвищенню 

ефективності використання оборотних активів. 

Необхідно розробити на підприємстві норми по кожному елементі 

оборотних активів, які б діяли протягом ряду років. Однак у випадку 

істотних змін технології й організації виробництва, номенклатури й обсягу 

продукції, цін попиту і кредитної політики норми оборотних активів 

уточнюються з урахуванням відповідних реагентів. Нормуються наступні 

елементи оборотних активів: виробничі запаси; незавершене виробництво; 

витрати майбутніх періодів; готова продукція на складі підприємства; активи 

в касі на збереженні. 

Для покращення управління оборотними активами доречно провести 

визначення обґрунтованих строків та обсягів закупівлі матеріальних 

цінностей; регулювання запасів матеріальних цінностей, віддаючи перевагу 

найбільш необхідним у конкретному випадку, враховуючи їх споживчу 

привабливість; визначення показників оборотності основних груп запасів та 

їх усебічного аналізу з метою встановлення відповідності наявних запасів 

поточним потребам підприємства. Варто зазначити, що необхідною 

передумовою ефективності оперативного аналізу стану оборотних активів є 

використання комп‘ютерних технологій збирання, обробки та зберігання 

економічної інформації.  
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УДК 63:528.3 

 

АГРАРНИЙ ВЕКТОР ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ФОТОЗЙОМКИ БПЛА 

 

Сєдов А.О., викладач 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Останні десятиріччя дуже прогресивно розвиваються дистанційні 

методи досліджень земної поверхні (ДЗЗ). Ці дані отримуються з різних 

носіїв, в залежності від подальшої їх інтерпретації. Серед дистанційних 

досліджень провідне місце, що не дивно, посідає космічне супутникове 

знімання, яке характеризується масштабністю охоплених територій, 

порівняно невеликою вартістю отримання матеріалів та, зважаючи на  

постійний розвиток сучасних технологій, можливістю отримання необхідних 

цифрових фотоматеріалів з високою роздільною здатністю. В той же час, при 

всій привабливості, супутникова зйомка має певні недоліки, що обмежують її 

використання для таких важливих напрямів її використання, як екологічного 

моніторингу та сільського господарства. Останні роки вартість «свіжих» 

космічних знімків високої роздільної здатності суттєво знизилась, проте 

залишається достатньо  високою для невеликого землекористувача-аграрія. 

Знімки ж, що знаходяться у вільному доступі або застарілі, або дуже низької 

якості. Неможливим є знімання певної території із супутника «на 

замовлення» – у потрібний споживачу час, адже платні космічні знімки 

оновлюються в певний заданий період часу. Отже космічна зйомка, в 

українських реаліях, не відповідає потребам оперативного моніторингу таких 

швидкоплинних процесів, як розвиток сільськогосподарських культур, а саме 

їх вегетаційні періоди, їх захворюваність тощо. Проте ці недоліки космічної 

зйомки можна подолати при застосуванні для дистанційного моніторингу 

посівів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що можуть бути обладнані 

апаратурою для звичайної чи мультиспектральної фотозйомки та проводити 

знімання конкретних полів або ділянок у точно визначений термін. 

Сьогодні сільське господарство є однією з найперспективніших сфер 

для використання безпілотних літальних апаратів для ефективного 

управління сільськогосподарським виробництвом. Наземні дослідження не 

завжди дозволяють в повному обсязі проаналізувати і оцінити стан 

сільськогосподарських угідь і проконтролювати процес посіву та збирання 

врожаю. Найбільш рентабельним і дієвим в даному випадку є здійснення 

аерофото- і відеозйомки за допомогою БПЛА. 

Слід зазначити що використання БПЛА в агросфері є невід‘ємною 

частиною такого поняття, як «точне землеробство», яке в даний час набуває 

широкого застосування, переважно, серед крупних агропідприємств України. 

Воно базуються на новому погляді на сільське господарство, в якому 

сільськогосподарське поле – неоднорідне за рельєфом, агрохімічним складом 

поживних речовин та потребує застосування на кожній його ділянці 
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найбільш ефективних агротехнологій. Технології точного землеробства 

спрямовані на підвищення урожайності сільськогосподарських культур, 

зменшення собівартості продукції і збереження навколишнього середовища. 

Безпілотні літальні апарати успішно застосовуються в великих 

сільгосппідприємствах та агрохолдингах України. Отримувані 

відеозображення служать основою для прийняття рішень щодо 

раціонального використання природних і сільськогосподарських ресурсів. 

Фотознімки з високою роздільною здатністю обробляються в 

спеціалізованому програмному забезпеченні і формують базу для створення 

цифрових моделей місцевості. 

Цифрові карти дозволяють фахівцям: 

- визначати площі використовуваних орних земель та окремих ділянок; 

- здійснювати поточний контроль за станом посівів; 

- оцінювати вегетаційні етапи розвитку сільськогосподарських 

культур, спостерігати за динамікою їх розвитку; 

- прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; 

- оцінювати стан забур‘яненості полів та окремих ділянок; 

- оцінювати стан ґрунтів; 

- визначати вплив екологічних і техногенних факторів на зростання 

культур і урожайність; 

- оцінювати стан посівів після стихійних явищ (пожеж, повеней і т. п.); 

- планувати комплекс агротехнологічних робіт; 

- проводити інвентаризацію і картографування сільськогосподарських 

угідь; 

- прив'язувати зображення найбільш аномальних ділянок і проблемних 

територій до їх географічних координат. 

В залежності від необхідного кінцевого результату на борту 

безпілотних літальних апаратів використовуються різні камери. Найчастіше 

для моніторингу сільгоспугідь застосовують дрони, оснащені фотокамерами, 

які проводять зйомку у видимому діапазоні, проте більшість моніторингових 

робіт, зазначених вище можливе лише при використанні камер, що працюють 

ближньому ІЧ-діапазоні або оснащені RGB сенсорами. Вартість останніх типів 

камер значно відрізняється від традиційних, що впливає і на вартість робіт даного вектору 

використання. Завдяки знімкам з інфрачервоною штучної забарвленням фахівці 

обчислюють вегетаційний індекс NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index), який дозволяє: 

- кількісно оцінювати стан рослинності (як на всьому полі, так і на його 

окремих ділянках); 

- розраховувати урожайність; 

- ідентифікувати культури; 

- оцінювати схожість і зростання рослин; 

- аналізувати продуктивність угідь. 

Як підтверджує практика, якість зображень, що отримані за допомогою 

БПЛА і сформованих електронних карт настільки висока, що їх цілком 

достатньо для аналізу, оцінки та складання статистичних звітів. 
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УДК 631.61:330.132.7 

ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОПТОВИХ 

РИНКАХ ХАРКОВА 

 

Сєвідова І.О., канд. екон. наук, докторант 

кафедра економіки підприємства 

  

Економічна діяльність суб‘єктів ринкових відношень ускладнюється 

без наявності оперативної і достовірної інформації про поточні реалізаційні 

ціни, рівень та співвідношення попиту і пропозиції, що входить у поняття 

кон‘юнктури. Актуальна інформація про ринкову ціну товару є специфічним 

товаром, що володіє значними можливостями в створенні мотивації попиту і 

пропозиції, конкуренції, підтримує процес адаптації суб‘єктів ринку в 

ризикових ситуаціях і полегшує їм прийняття раціональних рішень. Надійна 

система цінового моніторингу дозволяє отримувати надійну і своєчасну 

достовірну цінову інформацію, доступну широкому колу товаровиробників 

та оптових покупців овочевої продукції. З цього випливає питання щодо 

налагодження оперативної інформації про рух цін по всіх напрямках 

товаропросування через запровадження цінового моніторингу. Моніторинг 

змін рівня роздрібних цін на харчові продукти, як прояв порушення 

макроекономічної рівноваги, що може мати небезпечні наслідки, є одним з 

важливих завдань державного регулювання. 

У рамках моніторингу цін на оптових ринках, що здійснюється 

Держкомстатом України, проводиться розрахунок індексів цін і фізичного 

обсягу продажу сільськогосподарських продуктів на оптових ринках. Індекси 

цін та фізичного обсягу продажу окремих сільськогосподарських продуктів 

на ринках обчислюються відповідно до Методики визначення обсягів 

продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації та 

обороту роздрібної торгівлі, та Інструкції по обчисленню індексів цін і 

фізичного обсягу продажу сільськогосподарських продуктів на міських 

ринках. 

Аналіз механізмів роботи інфраструктури та процесу ціноутворення на 

оптовому ринку овочевої продукції м. Харкова ТОВ «Ринок 

сільськогосподарської продукції «1-й км» свідчить, що збір інформації про 

обсяги і ціни реалізації продукції на  ринку проводиться відповідно до 

затвердженої методики, але в адміністрації ринку стверджують, що така 

інформація є досить протиречною, адже немає формальних методів 

реєстрації обсягів продаж, в адміністрації ринку немає по-перше технічних 

можливостей для реєстрації обсягів плодоовочевої продукції завезеної та 

реалізованої на ринку. А по-друге немає законодавчих важелів які б 

примусили продавців на ринку декларувати обсяги продаж своєї продукції. 

По ходу аналізу на вищезгаданому ринку можна зробити висновок реальні 

обсяги реалізації овочів та фруктів визначити можливо лише при детальному 

опитуванні кожного продавця.  Про обсяги реалізації можна було б дізнатися 

з експертного висновку Державної лабораторії санітарної експертизи, яка є 
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на кожному ринку. Продавець отримує експертний висновок, в якому 

зазначається прізвище та місце проживання продавця, найменування і вага 

продукції. Вага продукції, яка зазначається у експертному висновку, не 

відповідає дійсності і вказується менша ніж насправді, хоча на плату за 

торгове місце і проведення аналізу обсяг реалізованої продукції не впливає. 

Кожний заїзд на оптовий ринок овочевої продукції м. Харкова обходиться, 

станом 2016 рік,  у суму від 15 до 30 гривень в залежності від марки 

автомобіля. Продавець додатково сплачує плату за торгове місце від 30 до 

250 гривень за добу в залежності від займаної торгової площі. 

Оцінюючи стан справ можна зробити висновок, що моніторинг цін та 

обсягів продажу продукції на ринку проводиться нерегулярно та має недос-

коналий механізм, що дає підстави для сумніву щодо легітимності та 

коректності розрахунків. В Україні на даний час обчислення індексів цін і 

фізичного обсягу продажу сільськогосподарських продуктів на оптових рин-

ках здійснюється в автоматичному режимі Головним міжрегіональним управ-

лінням статистики в м. Києві на підставі даних форми № 2 та форми № А. 
За результатами аналізу роботи оптового ринку ми провели розрахунки  

індексів цін, обсягів продажу і товарообігу  на прикладі окремої овочевої 
культури (огірки), за досліджуваний період вартість товарообігу огірків 
реалізованих сільськогосподарськими підприємствами на ТОВ «Ринок 
сільськогосподарської продукції «1-й км» зменшилася на 28%, або на 105,0 
тис  рн.. На це вплинуло два фактори зміна цін та обсягів продажу. Так, 
через падіння цін товарообіг скоротився на 64,0%, або на 480,0 тис  рн.. 
Проте завдяки збільшенню обсягу реалізації вартість товарообігу овочів 
збільшилася вдвічі, або на 375,0 тис  рн.. Таким чином моніторинг цін та 
обсягів продажу продукції на ринку, як один з основних факторів який 
забезпечує збалансованість попиту і пропозиції в умовах ринку, дає 
можливість оцінити кон‘юнктуру на певний період і виявити причини, які 
викликали зміни рівня цін. Порівняння цін на окремі продукти на 
відповідних ринках та конкретну дату Держстату України та НДІ 
«Украгропромпродуктивність» показує значні розбіжності в їх рівнях, що 
може свідчити про різні підходи до первинного спостереження та методики 
моніторингу. Застосування індексного методу дозволяє охарактеризувати 
зміни цін та обсягів реалізованої на оптових ринках сільськогосподарської 
продукції, що дасть змогу виявити взаємозв‘язки та оцінити вплив факторів 
на  результативний показник.  

Таким чином своєчасне отримання інформації про рівень цін і обсяги 
продажів на ринках України дозволить підприємствам скоректувати свою 
цінову політику і підвищити рентабельність виробництва в цілому. 
Оперативний моніторинг цін і фізичного обсягу продажів на ринках вочевидь 
є дієвим механізмом виявлення і попередження кризових ситуацій. За 
результатами дослідження пропонуються такі напрямки реорганізації 
системи оперативного моніторингу цін і фізичного обсягу продаж, як 
вдосконалення існуючої  методики моніторингу цін і обсягів реалізації 
продукції на ринках шляхом впровадження оперативної (щоденної) 
реєстрації рівня цін на оптових ринках та реформування законодавчої базі, в 
тому числі і у опису порядку отримання первинної інформації (первинні 
форми спостереження, вимоги до реєстраторів цін тощо). 
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УДК 330.4:519.7 

АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Синявіна Ю.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра економічної кібернетики 

 

Сучасне ефективне господарювання важко уявити без 

широкомасштабного застосування інформаційних комп‘ютерних технологій 

та методів моделювання. Необхідність обміну інформацією між 

сільськогосподарськими товаровиробниками, урядовими органами та 

споживачами вимагає вдосконалення інформаційних технологій та 

забезпечення технологічного моніторингу. 

Найбільш ефективним шляхом модернізації і підвищення 

рентабельності сільськогосподарського виробництва є стабільний і 

фундаментальний розвиток всіх сільськогосподарських галузей і правильне 

використання виробничих ресурсів. Для вирішення такого завдання цілком 

можна застосувати методи економіко-математичного моделювання, які 

дозволяють структурувати і формувати оптимальні галузеві підходи 

функціонування аграрного сектора економіки. 

Сьогодні прикладне економіко-математичне моделювання є одним з 

найважливіших інструментів вдосконалення господарського механізму, 

структурних перетворень і прогнозування розвитку аграрної економіки. 

Зміни в сучасній аграрно-економічній сфері стимулюють постановку 

нових завдань і призводять до розробки нових методичних прийомів 

моделювання економічних систем на різних ієрархічних рівнях, в тому числі 

на рівні організацій, регіонів і сільських територій. 

Однією з головних умов життєдіяльності та основою сталого розвитку 

підприємств аграрного сектору економіки в конкурентному середовищі є 

ефективне планування й прогнозування їх виробничо-фінансової діяльності 

та соціального розвитку. У зв‘язку з цим важливе місце в діяльності сучасних 

сільськогосподарських підприємств займають різні аспекти оптимізації та 

пошук найкращого плану виробництва. 

До теперішнього часу накопичений великий досвід впровадження 

оптимізаційних задач в практику управління сільськогосподарським 

виробництвом. З переходом до ринкових відносин змінилися пріоритети в 

застосуванні економіко-математичних методів і моделей управління 

сільськогосподарським виробництвом. Ці зміни слід розглядати в наступних 

аспектах:  

- зростання ролі методів оптимального управління в умовах ринкової 

економіки;  

- переміщення акцентів в плануванні сільськогосподарського вироб-

ництва на нижчу ланку – сільськогосподарське підприємство; 
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- зростання ролі поточного і оперативного планування в умовах 

швидкоплинного зовнішнього середовища;  

- нові комп‘ютерні технології, пов'язані з реалізацією моделей.  

Зараз найбільш відповідальною ланкою господарського механізму стає 

сільський товаровиробник. Необхідність пристосуватися до мінливої 

економічної ситуації, зайняти вигідне місце на ринку товаровиробників, 

просто вижити і зберегти ресурсний потенціал, вимагає особливих підходів 

до розробки нових економіко-математичних моделей, адаптованих до умов 

ринкових відносин з більш досконалим математичним апаратом. Моделі, 

адекватні реальним умовам виробництва, повинні враховувати особливості 

відтворювального процесу в сільському господарстві: його стохастичну 

природу, взаємопов'язаність і взаємозалежність галузей, елементи 

нелінійності, динаміки. 

Використання економіко-математичних методів для прогнозування 

розвитку сільськогосподарських підприємств дає змогу вирішувати широке 

коло економічних та землевпорядкувальних задач, пов‘язаних із 

використанням земельних ресурсів, формуванням оптимальних розмірів та 

структури посівних площ сільськогосподарських підприємств, визначенням 

перспективних параметрів економічних показників, обґрунтуванням 

оптимальних варіантів устрою територій, а також найдоцільнішого 

використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів. 
У методологічному плані все більшою популярністю в останні роки 

користуються новітні розробки економіко-математичного моделювання: 
моделі нелінійних динамічних систем, графові, мережеві, стохастичні, 
імітаційні моделі, а також модельні програмні комплекси, які призначені для 
забезпечення ефективної оцінки інвестиційних проектів у агробізнес-
плануванні.  

На нашу думку, моделювання розвитку виробництва в аграрній сфері 
обумовлює застосування не тільки більш практичних в методичному плані 
моделей, а й вдосконалення методики прогнозування розвитку галузей 
сільського господарства як на рівні регіонів, так і на рівні 
сільськогосподарських підприємств і сільських територій. Використання 
математичних моделей дає можливість розглядати сферу матеріального 
виробництва аграрних підприємств як певний багатовимірний простір в 
динамічному розвитку і статично. Реалізація модельних рішень дозволяє 
забезпечувати оптимальний розподіл виробничих ресурсів, а також істотно 
підвищити ефективність виробництва і визначити оптимальний варіант 
економічного розвитку підприємства на перспективу.  

У процесі ускладнення умов ринкового середовища та інтенсифікації 

конкуренції виникає необхідність в удосконаленні інформаційного 

забезпечення системи аграрних ринків. Збільшення обсягів економічної, 

правової та технологічної інформації на підприємствах вимагає 

запровадження сучасних інформаційних систем.  

Використання інформаційних технологій дозволить суттєво покращити 

систему інформаційного забезпечення, що супроводжуватиметься 

підвищенням конкурентоспроможності вітчизняного аграрного виробництва. 
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УДК 338.27.015(075.8) 

 

КВАЗІАДАПТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ  

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сисоєва С.І., канд. наук з державного управління 

кафедра менеджменту організацій 
 

Туризм є найважливішою бюджетоутворюючою галуззю багатьох 

держав і в тому числі України. Це обумовлено тим, що останні десятиліття в 

туристичному бізнесі спостерігається експоненціальне зростання туристів. 

При цьому число міжнародних туристів в усьому світі в середньому зростає 

на 6% щороку. Подібна картина також характерна для багатьох регіонів і 

територій. Моделювання процесів, що відбуваються в туристичному бізнесі 

стає необхідністю, оскільки сприяє вивченню чинників стабільності і 

зростання, дозволяє виконувати прогнозні оцінки. Результати моделювання, 

необхідні для вироблення стратегії, ухвалення ділових рішень і планування в 

туристичній сфері. 

Основними об'єктами моделювання в туризмі є кількість туристів, що 

прибувають, і показники, пов'язані з сезонністю індустрії відпочинку. В них 

важливу роль відіграє кількість туристів, що прибувають на відпочинок, 

оскільки вона є макроекономічним показником, на підставі якого будуються 

всі подальші оцінки. Автор має на меті моделювання і прогнозування 

кількості туристів, що прибувають, і надання рекомендацій по використанню 

моделей. 

Найбільшого поширення в туризмі набули найпростіші економетричні 

моделі, параметри яких оцінюються за допомогою методу найменших.  

Традиційний вигляд таких моделей - регресійні рівняння або системи 

економетричних рівнянь. Подібні моделі забезпечують прийнятну точність і 

володіють непоганими прогнозними якостями.  Щонайкраще число прибуття 

туристів описується рівняннями другого порядку. При цьому слід зазначити 

той факт, що вибір форми регресійного рівняння має більше значення, ніж 

оцінювання його параметрів. Подальші дослідження дозволили встановити, 

що регресійні рівняння зручні, якщо доводиться мати справу з даними, які 

монотонно зростають або убувають. Якщо ж дані характеризуються 

наявністю пікових значень, то вживання регресійних рівнянь не настільки 

ефективне, оскільки наводить до помилок  20% при короткострокових 

прогнозах. У ряді робіт наголошується, що дані, які входять в регресійні 

рівняння (ціни, доходи, курси валют і ін.) є нестаціонарними величинами, що 

динамічно змінюються, між якими існує взаємозалежність. Ігнорування 

проблеми стаціонарності призводить до того, що параметричні тести 
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(зокрема, t-тести і F-тести) стають ненадійними і можуть давати помилкові 

результати. Але, не дивлячись на наявні обмеження, повністю відмовлятися 

від регресійних рівнянь недоцільно, оскільки за певних обставин вони є 

найбільш простими, ефективними і зручними. 

Невирішена частина проблеми створення і використання статистичних 

моделей прогнозування туристичної діяльності полягає в тому, що у відомих 

моделях в явному вигляді враховується інформація лише за попередні 

моменти часу. Не дивлячись на те, що в даній ситуації використовуються 

адаптивні моделі,  цікавим спостерігається створення версії моделей, в яких 

задіяно більше інформації, зокрема врахування розподілу знаків рівнів змін 

приросту прогнозованого показника.  

Постановка завдання 

Нехай    – часовий ряд послідовних щоденних даних 

(спостережень) про відповідний показник туристичної діяльності,  –  – 

довжина ряду, а, точніше, довжина досліджуваного відрізку ряду. Завдання 

полягає у виявленні більш менш стійких залежностей t-го спостереження від 

передуючих і, використовуючи інформацію про такі залежності, побудуванні 

прогнозу показника на (t2 +1)-й момент. У розглянуто аналогічну постановку. 

Після аналізу ряду на випадковість і здобуття інформації про характер 

поведінки ряду вже можна зробити спробу конкретизації завдання 

прогнозування. Вона пов'язана, по-перше, з вибором класу моделей і, по-

друге, з підбором  або створенням конкретної моделі з вибраного класу. При 

цьому має бути приведена досить вагома аргументація відносно  зробленого 

вибору. 

Завдання побудови квазіадаптивного прогнозу показника туристичної 

діяльності полягає в отриманні прогнозних оцінок показника, що мінімізує 

суму квадратів похибок прогнозу.   

Під квазіадаптивним прогнозом розуміємо прогнозні оцінки, що 

враховують прогнозну оцінку знаку похибки прогнозу.  

У випадку туристичної діяльності ситуація має свої особливості, на 

яких ґрунтується метод квазіадаптивного прогнозування. 

Таким чином, особливості полягають в тому, що у туристів можуть 

виникнути бажання здійснити туристичну подорож або тим же шляхом, або в 

одне й теж місце іншим разом, і він це бажання може здійснити з деякою 

ймовірністю через деякий час. 

Результати роботи алгоритму квазіадптивного прогнозування 

кількості іноземних громадян показують, що чотирьох параметричний 

алгоритм квазіадаптивного прогнозування працює досить тонко. Тобто 

він майже інтерполює початкові дані й враховує можливі тенденції в 

прогнозах.  
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УДК 631.162:657.446 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Сколотій І.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

 

За роки, що минули з моменту проголошення незалежності України, 

була зроблена велика робота з розвитку і вдосконалення системи 

оподаткування суб‘єктів господарювання. Це стосується як відповідальних за 

обчислення, стягнення і розподіл податків, так і нормативно-правової бази 

оподаткування. Протягом цього періоду прийнято багато законів та інших 

нормативних актів.  

В умовах сьогодення необхідно вжити заходи з розширення податкової 

бази, зменшення граничних ставок і вдосконалення механізму дії податків, 

підвищення ступеня їх збору та спрощення системи оподаткування, тобто 

виконати дії, що можна вважати універсальними для модернізації податкових 

систем в умовах господарського реформування. Україна продовжує курс на 

євроінтеграцію. І в діалозі зі своїми зовнішньополітичними партнерами наша 

країна, насамперед, буде відстоювати інтереси своїх громадян та виробників, 

у тому числі й аграріїв. 

Реформування системи оподаткування АПК неминуче, так як це одна з 

вимог ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду. 

МВФ запропонував реформувати оподаткування аграріїв у зв'язку з тим, що 

дуже великі втрати бюджету. Більш того, не повинно бути нескінченною 

підтримки будь-якої галузі народного господарства, тим більше тієї, яка 

може успішно функціонувати і без державної допомоги. 

Оподаткування сільськогосподарського виробництва завжди носило 

актуальний характер для України. Тим більше дане питання набуло 

додаткової актуальності в світлі суттєвих змін внесених останнім часом до 

податкового законодавства якими, зокрема, було віднесено такий податковий 

платіж як єдиний податок четвертої групи до складу спеціальних податкових 

режимів. 

Існуючий податковий механізм не адаптований як до економічних 

процесів, що відбуваються в економіці України взагалі, так і до підприємств 

агропромислового комплексу, зокрема. У зв‘язку з цим, питання 

оподаткування в АПК все більше привертають до себе увагу науковців, які 

прагнуть знайти оптимальне рішення для стабілізації ситуації, що склалася і 

є характерною для вітчизняної податкової системи. У сільському 

господарстві система оподаткування може визначати кількість і розміри 

сільськогосподарських підприємств, а також обсяги виробництва та 

використання землі, робочої сили та капіталу. Крім того, система 

оподаткування сільського господарства впливає на інші сектори економіки та 

на макроекономічний баланс країни в цілому. 
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Згідно Податкового кодексу України вітчизняні сільськогосподарські 

товаровиробники мають право самостійно обирати режим оподаткування при 

дотриманні низки обов‘язкових правил та характеристик.  
Досить багато дебатів ведеться стосовно державного регулювання 

аграрного сектору економіки через дію спрощеної системи оподаткування 
для виробників цієї галузі: при застосуванні єдиного податку для платників 
четвертої групи. Тут є свої позитивні і негативні моменти. При цьому, 
зважаючи на досвід економічно розвинених країн і певні політичні та 
економічні складові вітчизняної політики, цей податок повинен виступати 
інструментом складової державних регуляторів активізації розвитку 
сільськогосподарської сфери. До позитивних складових застосування 
єдиного сільськогосподарського податку слід віднести стабільність як ставки 
оподаткування так і її бази, також елементарне здійснення обліку та 
складання звітності. Це, у свою чергу, сприяє прибутковому використанню 
земель сільськогосподарського призначення, що створює умови для 
залучення інвестицій у даний сектор виробництва, збільшення можливостей 
капіталоутворення в сільськогосподарських підприємствах. Якщо розглядати 
якість адміністрування цього податку, то через його спрощеність 
прослідковується зниження кількості випадків ухилення від його сплати. 

Негативною стороною єдиного податку четвертої групи є те, що 

податок не враховує виробничі витрати і рівень прибутковості 

сільськогосподарських товаровиробників; обчислення ставок податку 

здійснюється на недосконалій базі грошової оцінки угідь через 

нерозвиненість ринку землі; він ставить у нерівні умови платників податків, 

які мають у валовому виробництві різне співвідношення рослинницької та 

тваринницької продукції; не всі включені до його складу податки залежать 

від розміру сільськогосподарських угідь, чим порушується принцип 

справедливості; із року в рік підвищуються ставки єдиного податку та 

здійснюється індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 

угідь – ріллі, сінокосів, пасовищ і багаторічних насаджень, що збільшує 

податковий тиск на аграріїв. 

Фіскальні заходи, що нині були запроваджені урядом у практичне 

буття є досить суперечливі і не зовсім вдалі для подальшого розвитку 

аграрного сектору економіки.   

Також починаючи з 1 січня 2017 року відмінено спеціальний режим по 

податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників, які 

його тепер будуть сплачувати на загальних засадах. На зміну спеціального 

режиму впроваджується дотаційний, але надіятися на отримання державної 

дотації зможуть далеко не всі сільськогосподарські товаровиробники. 

Всі ці нововведення не сприяють зростанню прибутковості і 

рентабельності аграрних підприємств. Як випливає з вище� зазначеного, 

нововведення в системі оподаткування для аграрного сектору економіки не 

сприяють розвитку цього виду господарювання і, особливо, в галузі 

тваринництва, що може призвести її до збитковості. Звідси, потрібно 

застосовувати інструменти державного регулювання аграрного сектора, які б 

сприяли активізації і розвитку аграрного бізнесу. 
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УДК 44:[658.155](477) 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Сколотій Л.О., канд. екон. наук, професор 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

 

На сучасному етапі розвитку підприємств фінансовий результат 

діяльності - найважливіший показник, що цікавить всіх користувачів 

облікової інформації. Фінансові результати суб‘єктів господарювання 

відображають ефективність господарювання підприємства за всіма 

напрямами його діяльності, становлять основу економічного розвитку 

підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. Зростання 

фінансового результату створює фінансову основу для самофінансування 

діяльності підприємства, здійснюючи розширене відтворення.  

У бухгалтерському обліку методологічною основою формування 

інформації про доходи є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку                    

15 «Дохід». Згідно з цим положенням доходи – це збільшення економічних 

вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які 

приводять до зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків власників.  

Визначення доходів,  надане у НП(с)БО 1 ―Загальні вимоги до 

фінансової звітності‖, є тотожним Концептуальній основі до Міжнародних 

стандартів і полягає в збільшенні потенційної можливості отримання 

підприємством грошових коштів у вигляді надходження ресурсів, що 

контрольовані у результаті минулих подій чи зменшення заборгованості, яка 

виникла в минулому, що призводить до зростання власного капіталу (крім 

зростання капіталу за рахунок внесків власників). МСБО 18 ―Дохід‖ наводить 

більш узагальнене визначення доходів як ―валове надходження економічних 

вигод протягом певного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності 

підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, 

а не в результаті внесків учасників капіталу‖. 

В умовах ринкової економіки питання обліку фінансових результатів є 

одним з основних у системі як фінансового, так і управлінського обліку 

суб‘єктів господарювання. Правильно та раціонально організований облік 

фінансових результатів – це запорука своєчасного виявлення й усунення 

недоліків розвитку підприємства, знаходження резервів для поліпшення 

фінансового стану господарюючого суб‘єкта та забезпечення фінансової 

стійкості його діяльності. Якісна система обліку фінансових результатів є 

фундаментальною основою для забезпечення стійкого росту підприємства. 

Трактування поняття «фінансовий результат» не було ніколи 

однозначним, в тому числі і в історичному контексті. Визначення 

фінансового результату, як підсумок діяльності господарюючого суб‘єкта, 

історично привело до співіснування різних трактувань. Економічний зміст 

даного поняття залежить від цілей, досліджуваних у процесі господарської 
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діяльності, від категорії користувача облікових даних, для якого проводилося 

виявлення фінансового результату та від набору облікових прийомів, якими 

володіє та чи інша облікова система. 

В бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається шляхом 

порівняння доходів та витрат підприємства. Отриманий результат 

характеризує якість діяльності (ефективність його операційної, фінансової, 

інвестиційної діяльності) підприємства, форма вираження якого може бути 

прибуток або збиток. Від розміру отриманого прибутку залежать формування 

власного капіталу, виконання зобов‘язань перед бюджетом, фінансування 

інвестицій, а також платоспроможність підприємства. 

Фінансовий результат і методика його обчислення визначаються               

НП(с)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖. Відповідно до нього 

прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати, а 

збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 

було здійснено ці витрати. За будь-яких умов кожне підприємство 

намагається максимізувати свої прибутки й мінімізувати збитки. Забезпечити 

це можна лише шляхом чіткого контролю за формуванням фінансових 

результатів, які, згідно із законодавством, визначаються вирахуванням з 

отриманих доходів усіх понесених протягом звітного періоду витрат.  
Для відображення фінансового результату в господарствах 

використовують субрахунки до рахунка 79 «Фінансові результати», що 
знаходить відображення в оборотно-сальдовій відомості та формі фінансової 
звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» «Звіт про сукупний дохід»: 791 
«Результат операційної діяльності»; 792 «Результат фінансових операцій»; 
793 «Результат іншої діяльності». Отже, назва субрахунків рахунку 79 
«Фінансові результати» передбачає визначення кінцевого наслідку дій 
певного виду діяльності: операційної, фінансової та іншої діяльності. Після 
списання на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» 
доходів і витрат відповідного виду діяльності необхідно визначити між ними 
різницю і закрити на інший рахунок, а саме - на рахунок 44 «Нерозподілені 
прибутки». Це надасть інформацію внутрішнім користувачам для прийняття 
управлінських рішень щодо покращення результатів в певному напрямку 
господарської діяльності.  

Таким чином, щоб управляти фінансовим результатом, необхідно 

налагодити постійний наскрізний контроль за витратами і доходами, що 

виникають протягом періоду, децентралізувати і удосконалити 

управлінський процес і облік, як базовий елемент управління. Успішне 

функціонування системи управління прибутком визначається ефективністю її 

організаційного забезпечення, яке являє собою взаємопов‘язану сукупність 

структурних служб, зокрема, бухгалтерської служби і підрозділів 

підприємства, що здійснюють розроблення і прийняття управлінських рішень 

з окремих питань формування, розподілу і використання прибутку. 

Особливої уваги заслуговує удосконалення обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів від реалізації продукції, як основних чинників 

формування прибутку підприємств. Найбільш дієвим напрямом 

удосконалення обліку є його автоматизація.  
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ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Скоромна О.Ю., канд. екон. наук, асистент 

кафедра фінансів 

 

Кожне підприємство першочергово за мету своєї діяльності ставить 

отримання високих фінансових результатів. Виходячи з цього твердження, 

для господарства постає важливе завдання щодо планування фінансового 

стану на майбутнє, враховуючи витрати виробництва, кон‘юнктуру ринку, 

економічну ситуацію в державі та ін. Тому для керівників підприємства є 

важливим питання який вид продукції виробляти і при якому обсязі 

реалізації буде досягнуто беззбиткового рівня виробництва. Особливої 

актуальності набуває дане питання при плануванні виробничої діяльності та 

майбутніх фінансових результатів. Аграрні підприємства, зважаючи на 

особливості галузі, мусять заздалегідь враховувати велику кількість 

чинників, бути готовими до можливих змін економічного середовища та 

природних умов, у відповідності до чого розробляти структуру сівозмін та 

планувати поголів‘я тварин.  

Найефективнішим методом вирішення задач стратегічного планування 

та прогнозування діяльності підприємства є маржинальний аналіз, його ще 

називають аналізом співвідношення «витрати – обсяг – прибуток». За його 

допомогою можна визначити взаємозв‘язок між ціною продукції, обсягом 

виробництва та затратами на одиницю продукції. Методика маржинального 

аналізу базується на вивченні та обґрунтуванні взаємозв‘язків між трьома 

економічними показниками – витратами виробництва, обсягом реалізації та 

прибутком. Використання маржинального аналізу передбачає поділ витрат на 

змінні та постійні, а також застосування такого поняття як маржинальний 

прибуток.  

Зважаючи на особливості галузі та  варіативність показників 

урожайності, розрахунки беззбиткового рівня виробництва було проведено в 

середньому за п‘ять років, що матиме більш достовірні результати. За 

проведеними розрахунками, можна зазначити, що найнижча точка 

беззбиткового обсягу виробництва в досліджуваному періоді належить такій 

культурі як соняшник – 5,9 ц/га, що свідчить про той факт, що виробництво 

даної культури навіть при мінімальній урожайності буде прибутковим, адже 

реалізаційні ціни соняшника найвищі порівняно до інших 

сільськогосподарських культур.  

Запас фінансової міцності в розрахунку на 1 га – 5887,05 грн/га, тобто 

підприємство має змогу на дану величину знизити виручку від реалізації і 

при чому залишатися в зоні прибутку. Запас надійності соняшника також 
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найвищий – 75,7 %, що говорить про мінімальні ризики при виробництві 

порівняно до інших видів продукції.  

Щодо такої культури як озима пшениця, то точка беззбиткового обсягу 

виробництва становить 18,2 ц/га, в грошовому виразі – 2682,27 грн/га. Дана 

культура має високий запас фінансової міцності 2529,03 грн/га та високий 

запас надійності – 46,0 % порівняно інших зернових культур.  

Дослідження беззбиткового рівня виробництва в галузі тваринництва 

дають змогу зробити такі висновки – виробництво приросту ВРХ на м'ясо 

було збитковим за ввесь період дослідження, змінні витрати на одиницю 

продукції були більші від ціни реалізації, тому визначення точки 

беззбитковості є неможливим, виробництво свиней на м'ясо має низький 

запас надійності – 13,1 %. Тобто галузь м‘ясного скотарства є найбільш 

ризикованою. На відміну від м‘ясного, галузь молочного скотарства має 

високий запас надійності 64,9 % та фінансової міцності – 10616,01 грн на 1 

голову, отже і широкі перспективи для розвитку. Але ці позитивні показники 

молочного скотарства певною мірою знецінюються у зв‘язку з тим, що 

розвиток молочного скотарства неможливий без галузі м‘ясного скотарства. 

Найбільш збитковим видом продукції в сільськогосподарських 

підприємствах області було виробництво ВРХ на м'ясо як в досліджуваному 

періоді, так і в попередні роки, тож визначення межі беззбитковості немає 

економічного сенсу. На цій проблемі акцентували свою уваго багато 

науковців, зокрема д.с.-г. наук А.М. Угнівенко зазначає, що найбільш 

складним питанням розвитку агропромислового комплексу України є 

виробництво яловичини. За річної потреби населення країни в 1,7 млн т 

виробляється лише 0,4 млн т цього виду м'яса. Норма споживання усіх видів 

м'яса, прийнята в нашій країні, складає близько 82 кг на душу населення. 

Частка яловичини в загальному річному споживанні м'яса складає 9,1 кг або 

25,3 % до медично-обґрунтованих норм споживання. 

Для дослідження беззбиткового рівня виробництва ВРХ на м'ясо було 

обрано господарства з великотоварним способом виробництва, що мають 

спеціалізацію в галузі тваринництва. Найвищий прибуток в розрахунку на 1 

голову має підприємство СТОВ «Агросвіт» Вовчанського району, обсяг 

беззбиткового виробництва даного виду продукції в господарстві є 

найвищим – 1,7 ц на 1 голову, в грошовому виразі – 2467,9 грн на 1 голову.  

За допомогою маржинального аналізу, можна визначити вплив 

основних факторів на формування фінансових результатів від реалізації по 

конкретному виду продукції. В даному випадку досліджуване господарство 

має значно більший розмір постійних витрат – 863,6 грн на одну голову, 

порівняно з іншими. Запас фінансової міцності показує, що при зниженні 

виручки від реалізації в розмірі 1850,7 грн підприємство не перетне межу 

збитковості щодо виробництва даного виду продукції. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Сотников Ю.О., канд. екон. наук, доцент, Сирий В.М., старш. викладач 

кафедра економічної кібернетики 

 

В Україні майже 46% валової с.-г. продукції виробляється в особистих 

селянських господарствах. Близько 17 млн домогосподарств із середнім 

розміром 0,9 га займають 42% загальної площі с.-г. угідь [1]. 

За останнє десятиліття в Україні спостерігалися стихійні процеси 

концентрації землі й сільськогосподарського виробництва, що призвело до 

декапіталізації особистих селянських господарств, погіршення соціально-

економічного стану сільського населення. Зараз тільки 0,5% домогосподарств 

мають у власності с.-г. техніку, третина не має господарських споруд для 

зберігання врожаю. У сільській місцевості в три рази зменшилась кількість 

виробничих об'єктів неаграрного профілю. Половина – немає жодних 

виробничих об'єктів. Внаслідок цього для сільського населення істотно 

звузилися можливості працевлаштування, підсилилася маятникова трудова 

міграція й зайнятість у неформальному секторі економіки [1, 2]. 

У середньостроковій перспективі великотоварне виробництво може 

остаточно зруйнувати село, привести до деградації людського капіталу. 

Наслідком можуть стати втрата самозабезпеченості країни традиційною 

продовольчою продукцією, зростання соціальної напруги, екологічна й 

демографічна катастрофа. Водночас, до 2025 р. прогнозується зростання 

потреби у с.-г. продукції в 1,4 рази [1]. 

Національна рада реформ України затвердила розроблену 

Мінагрополітики стратегію й план розвитку сільського господарства й 

сільських територій. Всесвітній банк схвалив грант фонду 

інституціонального розвитку (IDF) для проекту: "Підтримка реформ у 

сільському господарстві й земельних відносинах в Україні", що повинен 

підтримати уряд у розробці стратегії реформи аграрного сектору і її 

моніторингу [3]. Однак ці проекти мають середньо- і довгострокову 

перспективу, а селу необхідно виживати вже сьогодні. 

Насамперед, аграрний сектор слід переорієнтувати з продажу сировини 

на товари з доданою вартістю. Найбільш перспективним вбачається 

організація сільського населення у виробничі кооперативи при активній 

підтримці місцевих органів влади у вигляді надання відповідного правового 

й інформаційного забезпечення. Особливу увагу слід приділити кооперації у 

сфері оренди землі, закупівлі насінного матеріалу і племінного молодняка, 

використання с.-г. техніки і споруд та збуті товарної продукції. Мотивацією 

до сільського підприємництва повинна стати максимальна лібералізація 

податків [4]. 
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Зараз прибутковий бізнес в сільській місцевості можна організувати 

практично з нуля, навіть без початкового капіталу, без кредитів і ризику 

власним майном. Для цього природні для сільських жителів заняття слід 

істотно інтенсифікувати. При їх належній організації можна домогтися 

швидкої окупності виробництва. 

У відкритому доступі Інтернет є готові бізнес-плани й рекомендації 

щодо можливих напрямків розвитку малого бізнесу в сільській місцевості: 

виробництво овочів і фруктів; консервування плодоовочевої продукції; 

термообробка рідких харчових сумішей; вирощування саджанців; 

нетрадиційне птахівництво; вирощування молодняку свиней і великої рогатої 

худоби; підприємства по переробці м'яса й риби; випуск будівельних 

матеріалів; виробництво біологічних палив, кормів, органічних добрив; 

вирощування грибів; пасіки; "зелений туризм" і організація міні-готелів. 

Зараз для малого бізнесу ринок надає достатній асортимент 

необхідного устаткування, а профільні навчальні заклади – молодих, 

енергійних фахівців, які не знаходять застосування в місті. 

Сучасні міні-заводи мають такі переваги, як, мобільність, 

екологічність, ефективність, можливість організації ексклюзивного 

виробництва. Устаткування не потребує великого простору, підвищеної 

кваліфікації персоналу, мобільне у транспортуванні. Воно здатне 

переробляти побутові й промислові відходи. Застосування передових 

технологій дозволяє істотно підвищити ефективність виробництва й 

скоротити строки окупності капітальних витрат. 

Найбільшим попитом у малому бізнесі користуються міні-заводи з 

виробництва заморожених овочів і фруктів, переробки рідких харчових 

сумішей, виготовлення цегли й будівельних блоків, виробництва комбікормів 

та переробки сміття. Останні мають суттєву екологічну значимість, а це 

відкриває можливість в одержанні державних грантів. 
Співробітниками НАКУ ("ХАИ") ім. Н.Е. Жуковського і ХНАУ 

ім. В.В.Докучаєва створені установки для швидкого заморожування 
плодоовочевої продукції з використанням рідкого азоту і устаткування для 
пароконтактної термообробки молока і соків на базі струминних апаратів. 
Вони дозволяють істотно інтенсифікувати технологічні процеси. Випуск 
такого обладнання не вимагає заводських умов. Його установка й 
експлуатація не має потреби у працівниках підвищеної кваліфікації. 

Список використаних джерел: 1. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні 
напрями розвитку аграрного сектору економіки України / В.Я. Месель-
Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2016. – №6. – С. 37–49. 
2. Музиченко А.С. Особисті селянські господарства в системі суб‘єктів 
аграрного ринку / А.С. Музиченко, Л.В. Булавка [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani. 3. Єдина комплексна стратегія 
розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16025. 
4. Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов'язкових 
платежів / Л.О. Удова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3. – 
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РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ 

РИНКУ ЗЕМЛІ 

 

Степаненко Т.О., канд. екон. наук, доцент 

кафедра землевпорядного проектування 

 

Досить суперечливими були питання розвитку земельних відносин у 

сільському господарстві ще з доісторичних часів. Адже, земельні відносини 

взаємо узгоджують питання форм власності та господарювання, ринок 

земель, управління земельними ресурсами, оцінку та ціну землі, земельну 

ренту, податок на землю, орендну плату, розмежування земель державної та 

комунальної власності тощо. Передумовою виникнення земельних відносин 

стали соціально-економічні та суспільно-політичні процеси у сільському 

господарстві. Ще з давніх часів розподіл земель серед землевласників та 

землекористувачів і законодавче регулювання земельних та виробничих 

відносин було основою державної політики. Від стану розвитку земельних 

відносин залежать економічні та соціальні показники розвитку населених 

пунктів. 

На сьогодні гостро виникає необхідність забезпечення збалансованості 

та соціально-економічної стабільності в країні, що безумовно пов‘язано з 

розвитком земельних відносин в аграрному секторі. Суперечливості в 

теоретичному та практичному міркуванні щодо розвитку земельних відносин 

висувають на перший план.  

Значний внесок у вирішення питань розвитку земельних відносин 

зробили такі вчені, як: Гуторов О.І.,Гуцуляк Г.Д., Добряк Д.С., Казьмір П.Г., 

Мартин А.Г., Новаковський Л.Я., Третяк А.М., Ходаківська О.В. та інші. 

Незавершеність земельної реформи та відсутність необхідного 

нормативно-правового забезпечення можна вважати головною проблемою 

формування ринкових земельних відносин в Україні. Виходячи з цього, 

важливим є визначення головних чинників, які призводять до її гальмування.   

Наявні проблеми у сфері земельних відносин спричинені, насамперед, 

відсутністю зваженої державної земельної політики та механізму її реалізації, 

ефективної системи фінансово-економічного і землевпорядного механізму 

регулювання земельних відносин та землекористування, створенням великої 

кількості невеликих за площею та малоефективних сільських господарств, 

безсистемністю у вирішенні проблем, що виникають під час проведення 

земельної реформи в Україні поряд із реформуванням відносин власності на 

майно, запровадженням нових організаційно-правових форм 

господарювання, ігноруванням проблеми комплексного підходу до розвитку 

сільських територій у процесі проведення земельної реформи. 

На сучасному етапі в Україні не створено правового поля становлення 

та регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель продовжено. Відсутність 
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ринку земель, нерозвинений ринок оренди земель сільськогосподарського 

призначення, висока ризикованість трансакцій із нерухомістю не сприяють 

активному оформленню прав на землю та її інвентаризацію. 
Можна з впевненістю сказати, що єдиним реально діючим сегментом 

ринку земель сільськогосподарського призначення є оренда земель. 

Приблизно половина усіх договорів оренди землі укладаються терміном до 

п‘яти років, що не відповідає технологічним вимогам ротації сівозмін, не 

стимулює орендаря до інвестування проектів охорони земель і відтворення 

родючості ґрунтів та призводить до ризику виснаження найближчим часом 

значної частини найбільш родючих земель, переданих в оренду на короткі та 

середні терміни. За даними Держгеокадастру останнім часом (2012-2016 рр.) 

можна спостерігати певні позитивні зрушення: кількість договорів оренди від 

6 років збільшується, тоді як кількість договорів оренди до 5 років 

зменшується. 

Державна земельна політика України наразі не відповідає сповна 

європейським і світовим критеріям та вимогам ефективного управління 

земельними ресурсами. Отже, створення сучасної системи державного 

управління земельними ресурсами – основне завдання, вирішення якого 

дозволить створити чіткий механізм регулювання земельних відносин. 
Постає необхідність у визначенні основних заходів, які необхідно 

впровадити на даному етапі реформування земельних відносин: продовжити 
удосконалення існуючого та запровадження розроблюваного нормативно-
правового забезпечення для формування ринкових земельних відносин, яке б 
відповідало стандартам і критеріям ефективного управління земельними 
ресурсами; установити жорстке регулювання державою земельних відносин, 
щоб повинно звести правопорушення до мінімуму; для формування і 
функціонування ринку земель прийнято Закон України «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення», який має стати головним кроком на 
шляху визначення організаційно-правового механізму запровадження 
регульованого ринкового обороту земель сільськогосподарського 
призначення, підвищення ліквідності землі як економічного активу; 
інформувати сільське населення про сучасне земельне законодавство; 
розробити систему санкцій і стимулів щодо необхідності консолідації 
сільськогосподарських угідь та недопущення погіршення їх природного 
стану; запровадити економічне стимулювання раціонального використання й 
охорони земель; стимулювати викуп деградованих і малопродуктивних земель 
сільськогосподарського призначення під заліснення, для садівництва, дачного 
будівництва, рекреаційних потреб чи іншого несільськогосподарського 
використання; запровадити переважне право на придбання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення приватної власності у разі їх продажу, що 
дозволить створити потужний регуляторний інструмент для подолання 
парцеляції земель, як найбільш негативного наслідку реформування земельних 
відносин.  

Для удосконалення земельних відносин та подальшого розвитку 

земельної реформи особливу увагу слід приділити вирішенню проблем 

формування ринкового обігу прав на землю сільськогосподарського 

призначення. 
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ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ 

АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Таран О.М., канд. екон. наук, доцент 

кафедра менеджменту організацій 

 

Сучасні підходи та напрямки розвитку теорії управління концентрують 

в собі набутий досвід та практику управління підприємством як відкритою 

системою. Усвідомлення принципових змін функціонування підприємств у 

мінливому середовищі, застосування інформаційних технологій, інноваційна 

спрямованість, результативність господарювання та зростання вартості 

підприємства обумовлюють сучасні тенденції розвитку теорії управління.  

Функціонування підприємств в ринковому середовищі ставить за 

необхідне пошук таких підходів до управління, які б максимально 

відповідали умовам діяльності, визначали стратегічні пріоритети 

підприємства, а результати господарювання задовольняли зацікавлене коло 

осіб. 

Визначення рівня ефективності управління організацією є проблемою, 

що пов'язана з істотними об'єктивними труднощами, характеризується 

значною кількістю методологічних підходів та викликає чи не найбільш 

активну дискусію серед дослідників та фахівців-практиків. Хоча активні 

наукові дослідження з проблем ефективності управління складних соціально-

економічних систем широко розробляються сьогодні, проте дана 

проблематика є відносно молодим напрямком науки менеджменту. 

Особливої актуальності набувають завдання розробки та удосконалення 

інструментальних заходів ефективності управління підприємства, які 

забезпечують цілеспрямований рух підприємств у межах обраних пріоритетів 

розвитку. 

Сталий розвиток будь-якої економічної системи, в тому числі аграрних 

підприємств, багато в чому залежить від управління. Сільськогосподарське 

підприємство є складною керованою динамічною системою, тобто 

множиною взаємозв‘язаних, взаємозалежних елементів економічної природи 

(зі своєю специфікою, характерною для сільськогосподарського 

виробництва), які утворюють єдине ціле та підпорядковані певній спільній 

меті, що дає змогу визначати та конкретизувати властивості системи.  

Відмінною особливістю сучасних підходів до управління виробничим 

підприємством є системний підхід, тобто розгляд діяльності підприємства як 

єдиного організму, що складається з ланцюга тісно пов'язаних і 

взаємодіючих елементів. Такими складовими системи – її елементами – в 

сучасному понятті управління підприємством є його бізнес-процеси. Усі 

бізнес-процеси підприємств орієнтовані, в першу чергу, на споживача. 

Діяльність, що використовує ресурси і керована з метою перетворення входів 

у виходи, може розглядатися як процес. 
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Виробничі підприємства, в центрі уваги яких знаходиться споживач, 
здатні не лише виробляти товари, але і формувати стосунки і з тими, хто їх 
купує, і з тими, хто організовує їх продаж. Мистецтвом формування ринку, 
попиту на товари такі підприємства володіють в тій же мірі, що і мистецтвом 
створювати продукцію. 

Для ефективного управління підприємством необхідно 
використовувати набір різних інструментів менеджменту. Засадничою базою 
сучасних підходів до менеджменту є процесний підхід, який припускає 
визначення набору процесів, що виконуються в організації, і подальшу 
роботу з ними. Пропоновані сьогодні системи управління базуються на 
наступних основних підходах: 

- Total Quality Management – система загального управління якістю; 
- Process Integrated Quality System – система менеджменту якості, 

інтегрована з бізнес-процесами; 
- Work Flow Management System – система управління потоками робіт; 

- Manufakturing Resource Planning – планування ресурсів виробництва; 

- Knowlenge Management – управління знаннями; 

- Enterprise Resource Planning – комплексна система планування і 
управління ресурсами підприємства; 

- «Шість сигма» – модель проривного вдосконалення бізнес-процесів; 

- «20 ключів управління» – система вдосконалення бізнесу, спрямована 

на рішення проблем управління виробництвом продукції і надання послуг; 

- Balanced Scorecard – система збалансованих показників. 
Будь-яке виробниче підприємство, в тому числі і аграрне,  є ніщо інше, 

як система функціонування основних і другорядних бізнес-процесів. 
Причому будь-який бізнес-процес пов'язаний з виробництвом продукції або 
наданням послуг кінцевому споживачеві, а, отже, і з роботою усіх або 
більшості функціональних підрозділів підприємства, основне завдання яких – 
обслуговування бізнес-процесів, що протікають в ній. 

Результати аналізу бізнес-процесів свідчать про те, що відповідальність 
за їх протікання, як правило, не закріплена за окремим структурним 
підрозділом організації, що вкрай негативно відбивається на діяльності 
останньої. Кінцевий споживач, міра задоволення якого є кінцевим 
результатом бізнес-процесів, що протікають на підприємствах, повинен 
покладатися на якість і задовільну завершеність кожного етапу кожного 
бізнес-процеса, а також на відлагоджену систему комунікаційних процесів 
між усіма функціональними підрозділами, залученими в них. 

Історично концепція бізнес-процеса з'явилася як відповідь на органічні 

недоліки управління, організованого за функціональною ознакою. 

Традиційне управління підприємством ділиться на функціональні області, за 

які відповідають відділи: виробництво, бухгалтерія, фінанси, постачання, 

продажі і так далі. Фундаментальна неефективність такої системи 

обумовлена тим, що в ній кожен переслідує цілі особисті або свого 

підрозділу, і ніхто не націлений на кінцевий результат – задоволення потреби 

клієнта. Управління на основі бізнес-процесів – це шлях до рішення цієї 

проблеми на системній основі. Бізнес-процеси покликані «зруйнувати стіни 

між підрозділами» і підпорядкувати діяльність підприємства головним, а не 

локальним цілям. 
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УДК [504.064.3:528]:633/635 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ 
 

Татаринович Б.А., канд. техн. наук, доцент Белгородская ГСХА 

Шумаков Ф. Т., старш. научн. сотрудник, лаборатория ГИС ХНУГХ 

Бидыло М.И., канд. экон. наук, доцент ХНАУ им. В.В. Докучаева 

 

В основе научной концепции точного земледелия лежат представления 

о существовании неоднородностей в пределах одного поля. Для оценки и 

детектирования этих неоднородностей используются новейшие технологии, 

такие как системы глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), 

специальные датчики, аэрофотоснимки и снимки со спутников, а также 

специальные программы для агроменеджмента на базе геоинформационных 

систем (ГИС). Собранные данные используются для более точной оценки 

оптимумов плотности высева, расчѐта норм внесения удобрений и средств 

защиты растений (СЗР), более точного предсказания урожайности и 

финансового планирования. Точное земледелие включает в себя множество 

элементов, но все их можно разбить на три основных этапа: 

1. Сбор информации о хозяйстве, поле, культуре, регионе. 

2. Анализ информации и принятие решений. 

3. Выполнение решений – проведение агротехнологических операций. 

Ядром технологии точного земледелия (второй этап из рассмотренных 

выше) является программное наполнение, которое обеспечивает 

автоматизированное ведение пространственно-атрибутивных данных 

картотеки сельскохозяйственных полей, а также генерацию, оптимизацию и 

реализацию агротехнических решений с учѐтом вариабельности 

характеристик в пределах возделываемого поля. 

Первый этап достаточно развит в плане технического и программного 

обеспечения. 

Третий этап предусматривает предварительную подготовку карты-

задания на стационарном компьютере, в которой содержатся 

пространственно привязанные с помощью GPS дозы удобрения для каждого 

элементарного участка поля, тем самым формируется (в специальной 

программе) карта-задание. Затем карта-задание переносится на чип-карте 

(носителе информации) на бортовой компьютер сельскохозяйственной 

техники, оснащѐнной GPS-приѐмником, и выполняется заданная операция. 

Трактор двигаясь по полю, с помощью GPS определяет свое 

местонахождение. Считывает с чип-карты дозу удобрений, 

соответствующую местонахождению и посылает соответствующий сигнал на 

контроллер распределителя удобрений (или опрыскивателя). Контроллер же, 

получив сигнал, выставляет на распределителе удобрений нужную дозу. 

Следует отметить, что для реализации технологии точного земледелия 

необходимо определение координат в реальном масштабе времени.  
Методика многоуровнего мониторинга посевов вызвана потребностью 

в объективной информации о состояния  сельхозяйственных культур. В 



137 

основе лежат многоуровневые (многоярусные) исследования, которые 
достигаются средствами различимыми по высоте и размаху  охватывания. 
Самый верхний уровень составляют спутники ДЗЗ несущие 
высокоэффективные орбитальные датчики, которые с  высоты 300-800 км 
производят многоспектральную съѐмку с разрешением от 2,5 -  20 метров, 
охват территории составляет сотни гектаров. В этом случае используется  не 
относительно свежие и архивные данные, а панхроматическая съемка с 
разрешением 0,5 - 2 метра. Следующий более низкий уровень – это датчики 
сельскохозяйственной авиатехники (высота  100-2000 м), дающие 
разрешение 10-50 см, позволяющие охватывать десятки гектаров. Этот вид 
съѐмки использует архивные  данные. Следующий уровень это датчики  
малой  беспилотной  авиатехники (МБА) работающие на высотах  5 – 100 
метров, это дроны-коптеры, МБА-вертолеты, самолеты, дающие  разрешение 
1- 10 см, охватывающие  единицы гектаров, дающие  свежие текущие 
данные. Здесь также используются зонды и мобильные дирижабли. Самый 
нижний уровень наземные полевые исследования образцов, использующие 
свежие текущие и архивные данные. Данный подход обеспечивает 
мониторинг состояния  сельскохозяйственных культур и прогноз урожая. 
Используя  данные  гиперспектральной  съемки  и  специальные  алгоритмы    
анализа, можно измерить  спектральные параметры поглощения  и  оценить  
их относительное состояние  для каждого пиксела. - при выборе  
периодичности  наблюдения  и  анализа.  Очевидно,  периодичность  должна 
меняться  в  зависимости  от  темпа  изменений  состояния растений  
сельскохозяйственных культур. Так  в период  всходов и созревания - 
несколько дней, при  сложной климатической обстановке  - ежедневное 
наблюдение.   

Неравномерность развития посевов  в  2-3 этапе  ортогенеза  и 

вызывает необходимость внесения азотных удобрений. В полевых условиях 

изучают суточную  и сезонную динамику отражательной способности 

природных объектов, влияние погодных условий (дождь, ветер и т д.) и 

условий наблюдения. Данные берутся с различных ярусов: гипервысот, 

средних, малых и  минивысот, а также наземных исследований, которые 

являются эталонными (критериальными) данными при сравнения с 

дистанционными. Качественные  характеристики  объектов  дистанционного 

зондирования  формализуются  в количественные, которые можно 

рассматривать  как  абсолютные  и  относительные показатели. Абсолютные  

показатели:  фотометрические (для видимого  диапазона). Радиометрические 

(в радио диапазонах). Относительные  измерения как коэффициенты:  

отражения, поглощения, рассеивания, пропускания.  Эти величины  различны  

для  разных объектов зондирования, в первую очередь для почв, стелящихся 

растений  и  растений надземного  расположения. Для этих объектов, 

которые  представляют основу  исследования, первостепенное  значение  

имеет коэффициент отражения,  характеризующий  отраженное  излучение, 

которое  в  обычном  понимании  рассматривается  как яркость  объекта, 

поэтому  здесь будут рассматриваться  коэффициенты интегральной и 

спектральной яркости, яркостной контраст  и индикатриса отражения.  
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УДК 332.3.001.11 

ГОЛОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ 

РОБОТИ КАФЕДРИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В 2017 р. 

 

Тихоненко Д.Г., професор, д-р с.-г. наук;  

Петренко О.Я., доцент, канд. екон. наук, професор університету 

кафедра землевпорядкування 

 

У 2016 році була зареєстрована Державна Програма науково-дослідної 

роботи кафедри на 2016-2020 роки ДТП: «Економічні, екологічні та 

технологічні засади щодо організації сільських територій із створенням 

просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію 

раціонального використання і охорони земель» (номер державної реєстрації 

0116U003594). 

Відповідно до Програми наукові кафедральні дослідження проводилися з 

13 підпрограм, які направлені на вирішення головної наукової проблеми: 

раціональне використання і охорона земель в умовах завершення земельної 

реформи і переходу до ринкових відносин у землекористуванні, а також 

внутрішньогосподарський землеустрій, еколого-економічне обґрунтування 

сівозмін і впорядкування угідь; формування і збереження агроландшафтів, 

організація території на еколого-ландшафтній основі, використання економіко-

математичних методів та ГІС-технологій при вирішенні проблеми з 

використання та охорони земель. Тематика наукових досліджень викладачів і 

аспірантів кафедри відповідає загальній науковій програмі кафедри. В цьому 

плані продовжувалися наукові дослідження з 13 конкретних складових 

кафедральної наукової теми, наприклад: проф. Петренко О.Я. «Еколого-

економічне обґрунтування використання та охорони земель в лісостеповій зоні 

України. Теоретико-екологічні основи економіко-екологічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах господарювання»; 

доцент Цигікал П.Ф. «Організаційно-економічне забезпечення стабілізації 

сільськогосподарського землекористування. Сутність системи сталого 

сільськогосподарського землекористування» тощо. 

Практична складова кафедральних наукових досліджень виконувалася 

за такими напрямами: 

– тісний зв'язок та впровадження наукових досліджень викладачів кафедри 

у виробництво, зокрема, обласних управлінь Держгеокадастру 

(Харківським, Полтавським, Сумським, Дніпропетровським та ін.), ДП 

«Науково-дослідними і проектними інститутами землеустрою»); 

– надання консультацій: в ПП «Земстройпроект», ПП «Приватагросервис», 

ТОВ «Земінформ», ДП «Харківський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою»; проведено нарад – 4, днів інформації – 8; 

– створення філій кафедри на виробництві (ПП «Земстройпроект», ПП 

«Приватагросервис», ТОВ «Земінформ», ДП «Харківський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою»); 
– впровадження закінчених наукових розробок у виробництво: результати 
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наукових досліджень асистента Садового І.І. рекомендовані до 
впровадження у виробничу діяльність Головного управління 
Держгеокадастру у Харківської області, управління агропромислового 
розвитку Барвінківського району та інших сільськогосподарських 
підприємств Харківської області: ФГ «Авенга» Краснокуцького району, 
ФГ Строгого О.Ф. Зміївського району, ФГ «Кубань» Барвінківського 
району; 

– впровадження наукових розробок кафедри в навчальний процес 
факультетів інженерів землевпорядкування та агрономічного 
(спеціалізація «Агрохімія та ґрунтознавство»; 

– науково-дослідну роботу студентів: 
1) в періоди проходження виробничих практик із землеустрою після ІІІ і ІV 

курсів, де студенти нарівні з виконанням виробничих завдань здійснювали 
наукові дослідження за темами, які відповідають видам виробничих робіт. 
За результатами цих досліджень були підготовлені наукові реферати, які є 
невід‘ємною частиною звітів про проходження практик і захищаються 
студентами у спеціально створених на кафедрі комісіях; 

2) протягом навчальних семестрів за темами і окремими науковими 
розділами навчальних дисциплін під керівництвом викладачів кафедри; 

3) кращі студентські розробки пропонувалися до програми щорічних 
наукових студентських конференцій: 

а) на 69-ту студентську наукову конференцію аспірантів, магістрів та 
студентів факультету інженерів землевпорядкування, яка була проведена 
29-31 березня 2016 р. було заявлено сорок одну наукову доповідь студентів 
та магістрів; з них п'ятнадцять опубліковані; 

б) на студентську науково-предметну конференцію «Еколого-економічне 
обґрунтування використання та охорони земель у схемах та проектах 
землеустрою сільськогосподарських підприємств» з дисципліни 
«Землевпорядне проектування», яка була проведена 15-17 березня 2016 р. 
були заявлені сорок п‘ять доповідей; 

- видавнича діяльність представлена двома колективними 
монографіями (Тихоненко Д.Г., Петренко О.Я.), 7 статтями та тридцяти 
шістьма тезами доповідей опублікованими за матеріалами наукових 
конференцій та двома методичними розробками; 

- проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів: викладачі 

кафедри у 2016 році приймали активну участь у проведенні міжнародних 

науково-практичних конференцій (5 учасників); всеукраїнських (18 учасників); 

підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів 23-24 березня 2016 р. (14 учасників); 69-тій науковій 

конференції аспірантів, магістрів та студентів факультету інженерів 

землевпорядкування, 29-31 березня 2016 р. (120 учасників); та студентській 

науково-предметній конференції «Еколого-економічне обґрунтування 

використання та охорони земель у схемах та проектах землеустрою 

сільськогосподарських підприємств» з дисципліни «Землевпорядне 

проектування», 15-17 березня 2016 р. (52 учасники). 
На превеликий жаль в сучасних умовах господарювання класичний 

землеустрій поступається вирішенням питань оцінки і розподілу земель, 
визначення власників тощо. 
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УДК 63:551.5(075.8) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЯГАННЯ СНІГОВОГО ПОКРИВУ  

В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Ткаченко Т.Г., канд. геогр. наук, доцент 

кафедра фізики та вищої математики 

 

Суспільство поступово адаптується до негативних наслідків зміни 

глобального та регіонального клімату. Велика увага приділяється 

агрогідрометеорологічній інформації щодо стану всієї кліматичної системи. 

Саме гідрометеорологічна інформація, її науковість має першочергове 

значення. Міжрічна мінливість клімату все більше впливає на сільське 

господарство, що в свою чергу залежить від опадів теплого і холодного 

періодів, сонячної активності, температури. Сільському господарству 

потрібна надійна сучасна гідрометеорологічна та кліматична інформація 

щодо прийняття тактичних управлінських рішень щодо вибору 

сільськогосподарських культур, визначення строків сівби, збору врожаїв 

тощо. Невипадково на Всесвітній кліматичній конференції (2009 р.) було 

схвалено Глобальну рамкову основу для кліматичного обслуговування 

(ГРОКО). В довгостроковій перспективі потрібні сценарії майбутнього 

клімату. Використання наукової інформації буде пов‘язано з купівлею і 

продажем земель, будівлею системи зрошення, гребель, застосування 

посухостійкого насіння, сільськогосподарських культур тощо. Фермерам 

нобхідна підтримка в прийнятті управлінських рішень щодо зниження 

ризиків при виробництві сільськогосподарської продукції. 

Сьогодення свідчить про те, що факт глобального потепління не 

викликає сумнівів, бо збільшується глобальна температура повітря і океанів, 

зменшується площа морського льоду, відбувається його руйнування, 

підвищується рівень Світового океану. Міжурядова група експертів зі зміни 

клімату підтверджує це в своїх висновках. Вона стверджує, що протягом 

останніх 25 років мають місце незворотні зміни, середня глобальна 

температура поверхні на планеті збільшилась на 0,74
0
С. Циркуляція 

атмосфери значно впливає на опади, які є однією з головних характекристик 

у визначенні клімату регіону.  
Опади – це головне джерело поповнення вологи в грунті, велика її роль 

у розвитку рослин і формуванні врожаю. Особливе місце належить сніговому 
покриву, тривалості зберігання снігу на полях. Завдяки фізичним 
властивостям, малій теплопровідності він захищає грунт від різких коливань 
температур, стає корисним для зимуючих культур. Він є вирішальним 
фактором при формуванні клімату грунтів у зимовий період. Сніговий 
покрив накопичує опади зимового періоду, збільшує річковий стік річок у 
весняну повінь, насичує грунти водою. Важливими факторами є висота 
снігового покриву, щільність, глибина промерзання грунтів, наявність 
льодової кірки. Сніг захищає грунт від прогрівання у часи відлиг, тим самим 
затримує рослини від передчасного пробудження. Він зменшує глибину 
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промерзання грунту. Але тривале його залягання іноді приводить до 
випрівання озимих культур. Важливу роль відіграють снігові меліорації, в 
яких основою є снігозатримання. Воно сприяє зменшенню промерзання 
грунту, захисту посівів від морозів і коливання температур. Збільшення 
запасів вологи навесні веде до збільшення тривалості залягання снігового 
покриву та зменшення інтенсивності стоку навесні. Тому коливання запасів 
снігового покриву є актуальним для аграріїв. Нестійкі погодні умови 
спричиняють збитки виробникам сільськогосподарської продукциї через 
мінливість валових врожаїв зернових культур. 

Метою дослідження є оцінка впливу залягання снігового покриву на 
вирощування сільськогосподарських культур на території Харківської 
області. 

Предметом дослідження є ресурси запасів снігового покриву. 
Досліджувались часові ряди середніх декадних, середніх мсісячних запасів 
снігового покриву на території Харківської області з 1968 - 2016 рр. На 
Харківщині у теплий період року часто створюються умови для формування 
високої (25,0°С і вище) і дуже високої (30,0°С і вище) температури повітря. 
Температура повітря 25,0°С і вище є небезпечним явищем. Особливо 
небезпечна вона для сільськогосподарських культур за відсутністю опадів у 
поєднанні з низькою вологістю повітря, значним вітром у період вегетації. 
Також при високій температурі повітря виникають посушливі явища, суховії, 
які згубно впливають на умови розвитку культур. 

Останні дослідження вказують на зменшення річної кількості опадів, 
що переважно коливається в межах норми, яка становить 80–120%. Однак у 
2007 року ця кількість виявилася вкрай низькою в Південно-Східному регіоні 
і центральних областях. Недобір опадів сягав 25–40%, а місцями і 50%. Крім 
того, сума опадів не так важлива, як їхній розподіл, у характері якого 
спостерігається тенденція до збільшення кількості малоефективних дощів, 
злив, особливо на тлі високих температур повітря. За рік у середньому 
випадає 528 мм опадів. Найбільш дощовим виявився 2010 р. (762 мм), а 
посушливим – 2011р. (402 мм). Основна кількість опадів (348 мм) 
спостерігається у теплий період року (квітень-жовтень) і становить 66% від 
річної кількості. Середня добова кількість опадів розподіляється на території 
району досить рівномірно. За добу випадає 3,7-4,5 мм опадів. Найменша 
середня добова кількість опадів (2-3 мм) випадає у зимові місяці, влітку вона 
збільшується вдвічі-тричі.  

 Харківська область має достатні агрокліматичні ресурси. Суми 
активних температур мають тенденцію до збільшення. Відбулися зміни у 
режимі зволоження території. За допомогою кореляційного аналізу 
визначений вплив ресурсів тепла та вологи на врожайність 
сільськогосподарських культур. Найбільший вплив існує між показниками 
атмосферної вологи та врожайністю культур. Встановлені можливості та 
загрози для сільськогосподарського виробництва на території Харківської 
області. Виходячи з отриманих результатів Харківська область має наступні 
можливості: достатня кількість тепла дозволяє вирощувати теплолюбні 
рослини, пізньостиглі сорти; поряд з озимими культурами, можна 
збільшувати використання ярих культур, впроваджувати сорти, які не 
вибагливі до вологи та «терпимі» до різких коливань та високих температур. 
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ВПЛИВ ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
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Трегуб О.М., канд. екон. наук, викладач 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 
 

Економічна ефективність виробництва продукції 

сільськогосподарськими підприємствами у непередбачуваному та 

динамічному середовищі аграрного ринку, багато в чому визначається рівнем 

їх спеціалізації. Саме тому дослідження впливу її поглиблення на результати 

виробництва товарних видів продукції має велике господарське значення, 

оскільки визначає ринкову стратегію функціонування сільськогосподарських 

підприємств, економічну ефективність та соціальну орієнтацію господарської 

діяльності. 

Теоретичним обґрунтуванням проблеми спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств присвятили свої праці такі вчені, як В.Г. 

Андрійчук, С.В. Васильчак, П.К. Канінський, О.В. Крисальний, І.М. 

Луцький, З.О. Манів, М.А. Мойса, Ю.В. Мороз, В.І. Нечаєв, І.О. Олійник, 

Н.А. Попов, Н.В. Статівка та ін. Ними сформульовані фундаментальні 

наукові твердження з питань спеціалізації в сільському господарстві.  

Наукові доробки вчених не охоплюють економічне обґрунтування 

процесу переходу від диверсифікованого до спеціалізованого виробництва та 

переважно базуються на традиційних методах оцінки спеціалізації, тому, на 

нашу думку, слід використовувати альтернативний підхід до оцінки 

спеціалізації та диверсифікації, який базується на використанні ентропійного 

показника:  
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де Х – частка показника у загальній структурі;  

     n – кількість показників [1]. 
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Якщо 0,25≤Е(t)≥1, підприємство є вузькоспеціалізованим; 

0,15≤Е(t)≥0,25 − середньо-спеціалізованим; 0≤Е(t)≥0,15 − диверсифікованим 

[2].  

Дослідження зв‘язку між структурою товарної продукції (Е(t)ТП) і 

повною собівартістю виробництва продукції (Е(t)ПС) сільськогосподарських 

підприємств Харківської області та економічною ефективністю виробництва 

пшениці показало, що урожайність пшениці збільшується у підприємствах, 

ентропійний показник структури товарної продукції та структури повної 

собівартості яких знаходиться в діапазоні від 0,101 до 0,300, досягаючи свого 

максимального значення у 48,8 ц/га та 49,0 ц/га відповідно. Далі урожайність 

пшениці змінюється стрибкоподібно, але не перевищує максимального 

значення, тому для досягнення максимальної урожайності пшениці 

підприємствам слід прагнути до досягнення середнього рівня спеціалізації за 

структурою товарної продукції. У підприємствах з середнім рівнем 

спеціалізації (0,151≤Е(t)тп≥0,250), у 2014 році було досягнуто найвищого 

урожаю пшениці (в середньому по групі 48,5 ц/га) та найвищої 

рентабельності (28%) при найнижчій собівартості 1 ц (106,0 грн/ц), а також 

ефективному використанні ріллі (максимальний прибуток з 1 га ріллі (2265,5 

грн/га). Поглиблення спеціалізації за структурою товарної продукції 

(Е(t)ТП≥0,500) сприяє ефективному використанню земельних ресурсів: 

прибуток з 1 га ріллі досягає максимального значення у досліджуваній 

сукупності (4584,55 грн/га), при мінімальних витратах на одиницю площі 

(5163,05 грн/га). 
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Розвиток земельних відносин не можливо уявити поза системою 

рентної складової та, зокрема рентних теорій. І якщо для останніх 

характерним є певна змінюваність (плинність) у формулюванні бачення на 

проблеми пов‘язані з рентою, то саме перша визначає ті об‘єктивні процеси, 

що стосуються безпосередньо земельних відносин. Тому головним із яких є 

сільськогосподарське користування землею як поєднання в собі її основного 

просторово-виробничого капіталу.  

Історія розвитку рентних теорій нараховує не одне сторіччя, а подекуди 

глибоким корінням пронизує увесь цивілізаційний процес людства 

розпочинаючи із земельних відносин, які базувались у першу чергу на 

приватній власності на землю. Однак у цьому контексті варто виділити один 

із найбільш бурхливих періодів, який стосувався неабиякого інтересу до 

питань ренти – це вчення класичної політичної економії. У якій значну увагу 

щодо дослідження земельної ренти приділив англійський економіст В. Петті 

(1623–1687 рр.), де його рентна земельна теорія не лише суттєво відрізнялась 

від попередніх наукових економічних шкіл, у тому числі фізіократів, а й 

поклала наукові принципи до її формування. При цьому варто відмітити й те, 

що саме основоположник англійської класичної політичної економії мав 

вагомий досвід у питаннях земельних відносин (оренди, господарського 

використання, купівлі-продажу, оцінки тощо) і зрештою, це допомогло йому 

з практичного боку збагатити рентну земельну теорію. Хоча не зважаючи ще 

на натуральний характер її формування, земельна рента розглядалася як 

різницевий продукт і вже набуває форми доходу. Отже, відтоді рента 

слугувала передумовою до визначення ціни на землю, а остання передбачала 

як деяку величину капіталізованої земельної ренти.      

Проте наступні вчені даної економічної школи, зробили не менш 

вагомі теоретичні внески в питані земельної ренти. Яскравим прикладом 

поруч з іншими вченими цієї економічної школи, постає рентна земельна 

теорія А. Сміта (1723–1790 рр.), яка уособлює систематизацію наукових 

положень, принципів і підходів щодо розуміння механізму формування 

земельної ренти, причин її виникнення та розподілу між суспільними 

класами (лендлордами (феодалами), купцями, селянством, у тому числі 

найманими, безземельними працівниками). У цьому випадку приведемо одну 

з складових його рентної теорії, яка відрізняє його теоретичне бачення на 

дану проблему поруч з наступниками. А саме А. Сміт у рентній земельній 

теорії покладався на те, що в кінцевому випадку величина земельної ренти 

регулюється не гіршими за продуктивністю (родючістю), а навпаки, кращими 

землями, які одночасно знаходяться в обробітку.   
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Водночас і Д. Рікардо (1772–1823 рр.) був прибічником рентної 

земельної теорії, яка зводилась, так чи інакше до різницевої якості земель, що 

знаходяться в обробітку, але при цьому, на противагу А. Сміту, він вважав, 

що саме регулювання величини ренти відбувається на гірших за 

продуктивністю землях.  

У всіх вищенаведених представників класичної політичної економії, 

теорія земельної ренти в переважній більшості стосувалась лише одного з її 

різновидів – диференціальної ренти. Однак важливе доповнення в розвиток 

як земельної ренти, так і виділення нової її форми здійснив шотландський 

економіст і фермер Дж. Андерсон (1739–1808 рр.). Він вважав, що поруч з 

диференціальною рентою має місце й абсолютна рента, де останню форму 

земельної ренти Д. Рікардо не розглядав.  

Подальший розвиток ідей Дж. Андерсона набуло в наукових вченнях                

К. Маркса (1818–1883 рр.), який вивів абсолютну ренту на рівень окремої 

теорії, що знайшло місце в ІІІ томі його всесвітньо відомої праці «Капітал. 

Критика політичної економії». Варто зазначити, що його теорія земельної 

ренти була розвинута на основі трудової теорії вартості, а тому в межах 

останньої теж слід розглядати рентний механізм.  

У подальшому теорія земельної ренти доповнювалась, або мало місце 

відокремлення у виді зовсім нових напрямів (ідей) вченими з різних 

економічних шкіл, але остаточного виділення ренти для практичних потреб, 

так і не було в повному обсязі здійснено. Між тим детальний розгляд питань 

щодо удосконалення рентного механізму управління земельними ресурсами 

в сільському господарстві розглядаються, зокрема в публікаціях, які 

приведені нижче [1-3] розкриваючи теоретичні підходи до економічної 

оцінки земель та формування з неї податкових надходжень. 
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щодо їх розширеного відтворення природних комплексів [Текст] / Є.М. 
Улько // Інформаційні технології та інноваційні методи у теорії і практиці 
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охорону ґрунтів у зв‘язку з удосконаленням нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення [Текст] / Є.М. Улько // 
Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, 
аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: 
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УДК 657.421 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ 

 
Утенкова К.О., канд. екон. наук, доцент 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 
 

Останнім часом усе більшої популярності набуває продаж товарів на 

замовлення. При продажу товарів на замовлення покупець здійснює 

індивідуальне замовлення безпосередньо на об'єкт торгівлі або через 

торгового агента, чи за допомогою телефону, персонального комп'ютера, 

інших технічних засобів зв'язку й отримує товари обумовленому місці та у 

визначений час. 

Питання продажу товарів за замовленням регулюються Правилами 

продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними 

приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 

19.04.2007 року № 103. 

Ці Правила визначають відносини між споживачем і суб'єктом 

господарювання - продавцем товарів на замовлення та поза торговельними 

або офісними приміщеннями на підставі договору купівлі-продажу, 

укладеного на відстані чи поза торговельними або офісними приміщеннями, 

а також регламентують вимоги в дотриманні прав споживачів щодо належної 

якості, безпеки і належного торговельного обслуговування. 

Продаж товарів на замовлення - вид торгівлі, за якої споживач укладає 

договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою 

засобів дистанційного зв'язку або здійснює їх попереднє замовлення 

безпосередньо в продавця. 
У разі реалізації товарів за договором на відстані продавець повинен 

надати споживачеві інформацію про: найменування продавця, його 
місцезнаходження та порядок прийняття претензії; основні характеристики 
товару; ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; гарантійні 
зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару; 
інші умови поставки або виконання договору; мінімальну тривалість 
договору, якщо він передбачає періодичні поставки товару; вартість 
телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу; 
період прийняття пропозицій; порядок розірвання договору. 

Продаж товарів на замовлення та поза торговельними або офісними 
приміщеннями проводиться із додержанням вимог правил продажу окремих 
видів продовольчих і непродовольчих товарів. 

Замовлення на товари приймаються від споживачів у порядку, 
встановленому суб'єктом господарювання.  Доставка замовлень проводиться 
в узгоджений зі споживачем час. Форма і порядок оплати за товари, що 
придбаваються, визначаються за погодженням між споживачем і суб'єктом 
господарювання. 

Замовлення на продовольчі та непродовольчі товари оформлюється на 
бланку замовлення у двох примірниках, у якому зазначаються: найменування 
суб'єкта господарювання; назва товару; його ціна; кількість; загальна вартість 
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товару; вартість послуг, що надаються додатково; дата виконання 
замовлення. 

Перший примірник оформленого бланка замовлення передається 
споживачу, другий - залишається у суб'єкта господарювання. Якщо 
проведена попередня оплата, то в бланку замовлення робиться спеціальна 
відмітка.  

На товари споживачу видається розрахунковий документ із 
зазначенням усіх належних реквізитів. 

При доставці прийнятого за допомогою засобів дистанційного зв'язку 
замовлення на непродовольчі товари, на які нормативними документами 
встановлено гарантійні строки, споживачу передається технічний паспорт чи 
інший документ, що його замінює. У цих документах обов'язково робиться 
відмітка про дату продажу (день доставки) та найменування суб'єкта 
господарювання, що виконав замовлення, яка завіряється штампом 
(печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання. 

Уповноважена особа продавця повинна проінформувати споживача про 
найменування та місцезнаходження підприємства, що здійснює функції 
суб'єкта господарювання щодо прийняття претензій від споживачів, а також 
проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів. 

При виконанні прийнятого замовлення суб'єкт господарювання не має 
права вносити зміни до асортименту товарів і змінювати ціни на них без 
узгодження зі споживачем. У разі неможливості виконання договору через 
відсутність замовленого товару суб'єкт господарювання повинен негайно 
повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту 
одержання згоди споживача на укладення договору. 

Відображення в обліку цих операцій має бути здійснено таким чином.  
1. Відображено попередню оплату за товари, що придбані: 
Дт 30, 31 Кт 681 
2. Відображено попередню оплату вартості доставки і оформлення 

придбаних товарів: 
Дт 30, 31 Кт 681 
3. Відпущено товари покупцям: 
Дт 361 Кт 702 
4. Відображено виконані послуги з оформлення замовлення і з 

доставки товарів покупцям: 
Дт 361 Кт 703  
5. Зараховано попередню оплату: 
Дт 681 Кт 361 
6. Списано реалізовані товари із підзвіту матеріально відповідальних 

осіб за обліковими цінами: 
Дт 902 Кт 282 
7. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за оплаченими і 

виконаними замовленнями у звітному періоді: 
Дт 702 Кт 641 
8. Відображено суму ПДВ за виконаними замовленнями, оплата яких 

проведена у попередньому звітному періоді: 
Дт 702 Кт 643 
9. Списано торгову націнку за реалізованими товарами (методом 

"червоного сторно"): 
Дт [902]  Кт [285]. 
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УДК 332.63 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГІС  

У ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Хайнус Д.Д., канд. екон. наук, доцент 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Оцінка земель належить до одного з найактуальніших завдань у 

здійсненні земельної та економічної реформ в Україні. Воно виступає 

інтегральною характеристикою кількісних, якісних, економічних, правових, 

регіональних та інших показників земельних ділянок і є підґрунтям єдиного 

механізму оподаткування земель та стягнення інших платежів у процесі 

цивільного обігу земельних ділянок. 

Відповідно до чинної нормативно-правової бази грошова оцінка земель 

передбачає використання, обробку та аналіз великих масивів просторових 

даних. Це зумовлює ефективність застосування для оцінки земель ГІС-

технологій, що призначені саме для обробки й аналізу просторових даних. 

Значна кількість показників, їхня просторова прив‘язка та різноманітність 

джерел походження роблять природним застосування геоінформаційних 

технологій і геоінформаційних систем (ГІС) в процесі розробки проектів 

грошової оцінки земель та їхнього практичного застосування всіма 

суб‘єктами управління та користування земельними ресурсами: 

регіональними та місцевими органами Держгеокадастру, органами державної 

податкової адміністрації та місцевого самоврядування, окремими 

землевласниками і землекористувачами.  

За своїм змістом грошову оцінку земель можна віднести до задач 

геоінформаційного (просторового) аналізу, оскільки її виконання потребує 

врахування впливу множини факторів регіонального, зонального та 

локального місця розташування земельних ділянок на території населеного 

пункту, які мають просторову прив‘язку та просторові відношення.  

Геоінформаційна технологія забезпечує обмін інформацією між 

учасниками процесу переважно в електронному виді на основі комп‘ютерних 

методів обробки просторових даних і даних грошової оцінки земель на 

етапах виконання робіт організаціями, передачі результатів в органи 

управління земельними ресурсами та державної податкової адміністрації. 

Результати передаються не тільки в традиційному (паперовому) виконанні, а 

й на електронних носіях в форматах цифрових карт і баз даних з необхідними 

програмними засобами.  

Така технологія забезпечує ефективне використання результатів 

грошової оцінки земель для автоматизованого визначення розмірів платежів 

за кожну земельну ділянку з урахуванням її функціонального використання і 

впливу локальних факторів та для постійного моніторингу грошової оцінки і 

прогнозування надходжень у бюджет за рахунок стягнення платежів за 

землю. 



149 

Залучення ГІС у процес оцінювання земельних ресурсів має низку 

наступних переваг, які істотно підвищують якість грошової оцінки:  

- автоматизація збирання, систематизації та обробки вихідних даних (як 

картографічних, так і табличних);  

- геоінформаційний аналіз бази даних земельних ділянок (просторовий 

аналіз площ об‘єктів, їхньої конфігурації; оверлейний та буферний 

аналіз окремих факторів оцінки; застосування методів інтерполяції й 

аналізу поверхонь);  

- швидкий пошук, сортування та вибірка результатів грошової оцінки 

окремих земельних ділянок;  

- якісна підготовка та виведення на папір результатів грошової оцінки 

земель. 

Однією з найбільше функціональних та поширених геоінформаційних 

програм сьогодні є пакет програмного забезпечення ArcGIS, який відкриває 

перед користувачем доволі широкі можливості у сфері систематизації, 

аналізу, прогнозування та подання даних. Треба зазначити, що питання 

підвищення ефективності грошової оцінки так само потребують залучення 

спеціалізованих автоматизованих засобів та інструментів, що відкривають 

перед науковцем набагато ширші можливості щодо аналізу, моделювання та 

прогнозування економічних показників, які залучаються у методологію 

оцінки.  

Разом з тим, аналіз стану застосування комп‘ютерних і, зокрема, 

геоінформаційних технологій для грошової оцінки земель в Україні показує, 

що значна кількість організацій ще виконує проекти грошової оцінки за 

традиційною технологією, користуючись комп‘ютерами тільки для 

проведення окремих розрахунків та оформлення технічної документації. Це 

зумовлено багатьма факторами, в тому числі відсут-ністю необхідної 

програмно-технічної бази в організаціях, які розробляють проекти грошової 

оцінки земель населених пунктів, та недостатнім рівнем геоінформаційної 

освіти. 

За підрахунками застосування ГІС в проектах грошової оцінки 

території прискорює роботу у 3 рази, при цьому кількість необхідних 

працівників скорочується в 3-4 рази, що призводить до істотного 

здешевлення проектних робіт. Окрім того, проект виходить 

багатофункціональним, оскільки електронна карта, що створюється в 

результаті розробки ГІС, може багаторазово використовуватися в інших 

проектах. А якщо врахувати ще фактори ефективності збереження, пошуку 

комп‘ютерної інформації, можливості тиражування результатів оцінки та 

уніфікації проектних матеріалів, то стає очевидним, що впровадження ГІС в 

оцінку земельних ділянок (територій) є вкрай актуальним завданням. 



150 

УДК796.92.015 

ТРЕНУВАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ ЛИЖНИКІВ 

 

Хлопенко В.І., доцент, Євтєєв М.Г., старш. викладач, 

 Бундур О.С., старш. викладач 

кафедра фізичного виховання 

 

Лижний спорт є одним із найпопулярніших занять у світі. Заняття цим 

видом спорту є важливим засобом фізичного виховання, займають одне з 

перших місць за своїм характером рухових дій.  

На початковому етапі тренування основна увага повинна приділятися 

зміцненню здоров'я і всебічній фізичній підготовці дітей. Крім того, на цьому 

етапі повинні розвиватись такі фізичні якості, як швидкість і спритність. 

Основними засобами їх виховання є нескладні комплекси фізичних вправ, які 

не вимагають від дітей великих м'язових зусиль і виконуються з великою 

амплітудою і максимальним розслабленням м'язів, що не беруть участі в 

роботі. Поряд з цим на тренувальних заняттях слід широко використовувати 

природні рухи: біг, стрибки, спортивні і рухливі ігри, на які відводиться до 

50% загального часу занять. 

У кожному виді лижного спорту своя методика тренування, але є 

спільні для всіх методичні положення (основи методики тренування). 

Спортивне тренування передбачає дотримання основних принципів та 

закономірностей: 

- безперервності тренувального процесу; 

- поступовості збільшення навантаження та складності технічних 

прийомів; 

- послідовності розвитку фізичних здібностей; 

- єдності загальної і спеціальної фізичної підготовки спортсмена; 

- хвильоподібності динаміки фізичних навантажень; 

- циклічності (від макроциків олімпійських до тижневих мікроциклів); 

- поглибленої спеціалізації; 

- індивідуальності тренувального процесу; 

- спрямованості до найвищих досягнень. 

До засобів тренування відносяться: фізичні вправи, реабілітаційні 

засоби та гігієнічні фактори. 

Основним засобом тренування є фізичні вправи, які сприяють розвитку 

різних фізичних здібностей, психологічних якостей особистості і 

вдосконаленню координації рухів. 

Об‘єм фізичного навантаження – визначається кількістю вправ, що 

виконуються за одиницю часу (тренування, тиждень, місяць, рік), 

вимірюється у кілометрах (для циклічних вправ – біг, ходьба тощо) або у 

годинах, тонах, стрибках та ін. 

Інтенсивність фізичного навантаження – це об‘єм фізичних вправ, які 

виконуються з конкретною швидкістю, тобто шлях долається за одиницю 

часу з визначеною потужністю. Показниками інтенсивності є ЧСС, 
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швидкість, яка визначається у відсотках від змагальної, і вмістом лактату у 

крові. 

Інтенсивність класифікується як: 

- низька - 120-140 уд/хв, 55-70%, 1-2 Моль/літр; 

- середня – 140-160 уд/хв, 70-85%, 2-4 Моль/літр; 

- передзмагальна – 160-175 уд/хв, 85-95%, 4-6 Моль/літр; 

- змагальна – 175-190 уд/хв, 95-100%, 6-9 Моль/літр; 

- максимальна – більше 190 уд/хв, 105%, 9-12 Моль/літр. 

При плануванні тренувального навантаження необхідно раціонально 

поєднувати засоби підготовки, об‘єм та інтенсивність їх. Найбільший 

тренувальний ефект досягається при проведенні занять різної спрямованості 

з використанням вправ різної тривалості та інтенсивності. 

 Для тих, хто займається лижним спортом участь у змаганнях 

дозволяється через 1,5–2 роки, фігурним катанням на ковзанах, плаванням, 

стрибками у воду через 2–2,5 роки спеціалізованих занять. Що стосується тих 

видів спорту, які вимагають від спортсменів високого фізичного і психічного 

напруження (біг на довгі дистанції, гонки на лижах на 30–50 км), то 

спортсмени, які ними займаються, можуть брати участь у змаганнях лише 

через 5–6 років спеціалізації. 

Практичний досвід свідчить, що високі спортивні результати (на рівні 

нормативів майстра спорту) більшість спортсменів показує через 6–8 років 

систематичних занять спортом. Тренувальний процес на досліджуваному 

етапі підготовки усе більше будується відповідно до принципів системного 

підходу, що дозволяє в остаточному підсумку моделювати змагальну 

діяльність спортсмена в лижних гонках. 

Щоб уникнути передчасного використання резерву пристосувальних 

можливостей до змагальних вправ 17–20 літніх спортсменів необхідно 

визначити оптимальне співвідношення засобів фізичної підготовки і 

тренувальних навантажень різної спрямованості. Аналіз спортивних 

досягнень ведучих гонщиків і результатів останніх досліджень (1,3,8) 

показують, що в сучасних умовах підготовки трас, лижного інвентарю, 

уведення нових змагальних дисциплін істотно підвищуються вимоги до 

функціональної, технічної, швидкісно-силової підготовленості. 

 Основною умовою підвищення функціональних можливостей 

організму спортсмена, від яких залежать результати в лижній гонці, є 

виконання навантаження, строго дозованого за засобами, об`ємом та 

інтенсивністю на кожному етапі тренування. Великі навантаження, які 

пов‘язані з фізичним та емоційним перенапруженням чередуються з 

навантаженнями, які сприяють відновленню організму спортсмена. 

 Отже, для гармонічної фізичної підготовки юних спортсменів необхідно 

раціонально розподілити засоби загально-фізичної, допоміжної і спеціальної 

підготовки, а щоб уникнути ранньої спеціалізації спортивного тренування 

потрібно визначити оптимальну величину тренувальних навантажень 

комплексної і виборчої спрямованості. 
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УДК 332 

ОРГАНІЗАЦІЯ УГІДЬ 

В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ РАДІОНУКЛІДАМИ 

 

Хоруженко М.А., асистент 

кафедра землевпорядного проектування 

 

Принципове рішення питань організації сільськогосподарських угідь 

включає визначення складу, площ та місцеположення кожного виду угідь в 

умовах радіоактивного забруднення. При цьому повинні створюватись з 

одного боку необхідні умови для інтенсивного використання земель 

сільськогосподарського призначення, а з другого боку звести до мінімуму 

міграцію радіонуклідів. 

Склад сільськогосподарських угідь та їх площі визначаються з 

урахуванням: 

- існуючої та перспективної спеціалізації сільськогосподарського ви-

робництва даного регіону; 

- фактичного місцеположення угідь; 

- рівня забруднення радіонуклідами; 

- геоморфологічних і генетичних ознак ґрунтів, фізико-хімічного і 

механічного складу, наявності гумусу і поживних речовин; 

- інтенсивності переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини. 

Основою для обґрунтування складу, площ і розміщення сільсько-

господарських угідь служить карта сучасного стану земель, яка виконана в 

процесі підготовчих робіт, дані оціночних карт забруднення урожаю культур, 

розрахунки оцінки забрудненості сільськогосподарської продукції і дані її 

фактичного забруднення. 

При організації сільськогосподарських угідь пріоритетне значення має 

забезпечення виробництва чистої продукції для місцевого населення. Для 

цього визначається можливість одержання в межах тимчасово допустимих 

рівнів овочів і фруктів на присадибних землях, також ступінь забрудненості 

побічної продукції підсобних господарств для утримання свійських тварин і 

птиці. 

Проводяться розрахунки площі орних земель, які необхідно виділити 

для забезпечення зеленою масою та сіном особистих тварин населення з 

метою виробництва молочної продукції, яка не перевищувала б тимчасово 

допустимі рівні. 

Визначаються площі природних кормових угідь, які треба, відвести для 

випасання особистих тварин населення і заготівлі сіна. При цьому . 

враховується ступінь забрудненості  ґрунтового покриву, склад природного 

травостою на цих угіддях, можливість здійснення контрзаходів, направлених 

на мінімізацію забруднення продукції. 

Використання сінокосів і пасовищ весною і літом дозволяє одержувати 

корми, де накопичуються радіонукліди у відносно невеликих кількостях. 
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Важливим фактором, що визначає спеціалізацію товарного 

виробництва товаровиробника на сучасному етапі і в перспективі, є існуючий 

стан і співвідношення сільськогосподарських угідь, якщо не передбачається 

здійснення радикальних заходів по інтенсифікації використання земель 

шляхом проведення меліоративних робіт. Складі співвідношення угідь 

історично утворюється під впливом природних і економічних умов. До 

природних умов головним чином відносяться клімат, рельєф, опади, ґрунти, 

режим ґрунтових вод, природна рослинність. До економічних факторів 

відносяться – спеціалізація рослинництва і тваринництва, існуюче 

розселення, розміщення виробничих центрів, інженерна інфраструктура 

територій та інше. 

Організація територій сільськогосподарських підприємств на 

радіоактивно забруднених землях відрізняється тим, що перераховані вище 

умови і фактори мають підпорядковане значення. Головним фактором в 

таких умовах є щільність забруднення сільськогосподарських угідь і можливі 

рівні забруднення сільськогосподарської продукції з урахуванням здійснення 

передбаченої системи спеціальних протирадіаційних заходів. 

При вирішенні питань організації території на радіоактивно 

забруднених землях завдання полягає в розв'язанні двох проблем: 1) 

визначення структури сівозміни (підбір культур до чергування в сівозміні, 

встановлення кількості полів порядку чергування культур по рокам); 2) 

територіальне визначення місцеположення орних масивів сівозмін і 

встановлення розмірів кожного поля і їх розміщення в натурі по території 

господарства. 

Визначаючи структуру сівозміни треба пам'ятати, що на забруднених 

радіонуклідами землях необхідно впроваджувати ґрунтозахисні технології 

вирощування сільськогосподарських культур при мінімізації обробітку 

ґрунту. 

Головним завданням обробітку ґрунту з урахуванням радіаційних і 

агротехнічних вимог є затримання продуктів радіоактивного ділення в 

поверхневому шарі мінімальним числом обробітку ґрунту. Для забезпечення 

позиційної ізоляції орного шару від забрудненої частини ґрунтового профілю 

пропонується застосування разової меліоративної оранки спільними плугами. 
Основою ґрунтозахисних технологій повинна бути система обробітку 

ґрунту без обертання пласта з широким застосуванням чисельних плугів, 
плоскорізів-глибокорозпушувачів. 

Для меліоративної оранки краще використати двоярусні плуги, які 
надійно забезпечують переміщення забрудненого шару на дно борозни при 
максимальній глибині заорювання 38-40 см. 

В першу чергу цей захід необхідно здійснювати на ґрунтах, які сформовані 
на лісових породах. Сприятливі фізико-хімічні властивості лісових материнських 
порід при відповідній системі добрив дають можливість підтримувати сталу високу 
урожайність сільськогосподарських культур. 
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УДК 332.3 

ЗАВДАННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Цигікал П.Ф., канд. екон. наук, доцент  

кафедра землевпорядного проектування 

 

У сучасному світі вплив людину на природні ландшафти дуже великий. 

Він виражається зростаючою інтенсифікацією виробництва, використанням 

земельних угідь без врахування особливостей природних ландшафтів. Це 

викликає порушення рівноваги між їхніми елементами. Земельні 

перетворення, що почалися в Україні в 90 х роках минулого століття 

висунули перед землеустроєм додаткові вимоги щодо врахування 

властивостей землі з метою їх раціонального використання й охорони 

природи.  

Концепція розвитку сільського господарства України передбачає стійке 

ведення сільськогосподарського виробництва при максимальній адаптації до 

природних умов, що забезпечить збереження й відтворення середовища 

життєдіяльності людини. Передбачено, що використання земельних ресурсів 

повинно задовольняти економічні потреби суспільства й здійснюватися з 

дотриманням екологічних вимог, спрямованих на оптимальну взаємодію з 

навколишнім середовищем, відтворенням і охороною землі. 

У Земельному кодексі України та інших законодавчих актах 

відзначено, що збереження й відтворення родючості ґрунтів, раціональне 

використання природних ресурсів, у тому числі сільськогосподарських угідь 

і створення на цій основі умов для зростання виробництва 

сільськогосподарської продукції є однією з найважливіших стратегічних 

задач сьогодення. 

Ринкова економіка, при якій значимість обмежених природних ресурсів 

оцінюється лише в категоріях попиту та пропозиції, а ціни на них не 

відображають впливу негативних екологічних наслідків інтенсифікації 

виробництва, створює все більші негативні наслідки. Сучасне сільськогоспо-

дарське землекористування виявилося неефективним в економічному й 

екологічному плані тому подальший розвиток суспільства цим шляхом веде 

до негативних наслідків.  

Проблема раціонального використання та охорони 

сільськогосподарських земель, становлення й розвитку землекористування 

сільськогосподарських підприємств, впорядкування їх території, є 

актуальною для будь якого типу земельних відносин. В умовах сучасного 

середовища господарювання характерного для перехідної економіки, яке 

швидко змінюється ця задача стає особливо значимою 
Виходячи з вище сказаного слід передбачити дещо інший напрямок 

розвитку сільськогосподарського землекористування у виробничій діяльності 
людини, у межах яких природні екосистеми й антропогенні об'єкти повинні 
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бути об'єднані в єдину систему, що поєднує вимоги екології, рекреації й 
естетики, технології і в кінцевому результаті економіки.  

До теперішнього часу наукові й методичні основи створення 
екологічно стійких агроландшафтів у системі землеустрою ще остаточно не 
розроблені. Існуючі підходи активно дискутуються у вигляді концепцій 
«адаптивного землеробства», «ландшафтного землеробства й землеустрою», 
«адаптивного ландшафтного землеробства», «адаптивного землеустрою» 
тощо. Принципові відмінності між пропонованими напрямками 
територіальної організації та землеустрою сільськогосподарського 
землекористування пов'язані, у першу чергу, відношенням до використання 
природних ресурсів (в першу чергу земельних) і збереженням екологічної 
рівноваги в екосистемі, а також підходом до розвитку сільськогосподарських 
підприємств при досягненні позитивного екологічного та економічного 
результату.  

Тому сучасний землеустрій повинен стати адаптивним і базуватися на 
результатах теоретичних досліджень, інтерпретації стану і закономірностей 
функціонування природних і господарських компонентів агроекосистем. 
Землеустрій сільських територій доцільно здійснювати поетапно.  

Першим етапом повинна стати розробка схеми землеустрою та ТЕО 
використання і охорони земель відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці. Схему слід розробляти в розрізі сформованих територій сільських 
рад де вирішують питання по створенню завершеної системи раціонального 
використання й охорони земель, меліоративному, природоохоронному і 
інженерному облаштуванню території, що забезпечить реалізацію 
виробничого потенціалу землі. В схемах повинні бути вирішені наступні 
питання: 

Обґрунтовані заходи щодо перерозподілу земель між категоріями та 
землекористувачами, встановлення структури угідь, їх трансформації й 
поліпшення, проведення протиерозійних та інших меліоративних заходів, 
залуження схилів і днищ балок і ярів, що здатні позитивно вплинути на стан 
агроландшафту; 

Розміщені стійкі елементи організації території довгочасної дії - 
створення магістральних доріг, лісосмуг і інших елементів організації 
території що сполучаються із природною, екологічною, соціальною й 
виробничою інфраструктурою господарств землекористувачів; 

На другому етапі розробляють проект землеустрою що забезпечує 
еколого-економічне обгрунтування сівозмін і впорядкування угідь в окремих 
підприємствах передбачають розв'язання наступних питань: 

Встановлення екологічно обґрунтованої й економічно доцільної 
спеціалізації виробництва на основі біокліматичного й агроекологічного 
потенціалу й даних економічної оцінки земель; 

Виділення агротехнічно й агроекологічно однорідних робочих ділянок, 
встановлення режимів і умови інтенсивності використання окремих 
земельних масивів і ділянок; 

Формування системи сівозмін по агроекологічно однотипним 
територіям для груп сільськогосподарських культур, здійснюється їхнє 
розміщення; 

Провести впорядкування території сівозмін, багаторічних насаджень, 
пасовищ і сіножатей. 
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УДК 332.37 

УДОСКОНАЛЕННЯ   ЗЕМЛЕУСТРОЮ  

В  УМОВАХ  РИНКОВОЇ  ЕКОНОМІКИ 

 

Червоний М.В., старш. викладач 

кафедра землевпорядного проектування 

 

На сучасному етапі розвитку земельних відносин найважливішою 

передумовою ефективності організації території, створення тим самим умов 

для стійкого економічного розвитку підприємств і раціонального природо-

користування, є врахування розмаїття природних і економічних умов 

території, яка підлягає землеустрою, агроекологічного потенціалу земель і 

інтенсивності виробництва. В даний час всі види робіт із землеустрою 

фактично звелися до розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, зміни їх цільового призначення та розроблення технічної 

документації, що посвідчує право на земельну ділянку. При цьому майже не 

розробляються схеми землеустрою використання та охорони земель, проекти 

землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 

землеволодінь і землекористувань, проекти землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

Відбувається стихійне формування нових землекористувань ринкового 

типу на основі оренди земельних паїв здебільшого необґрунтоване й 

здійснюється нашвидкуруч без заздалегідь розроблених землевпорядних 

проектів. При цьому відбувається розбалансування структури земельних 

угідь та посівних площ, порушується єдина система агроландшафтів, охорона 

земельних угідь і організація території, не враховується придатність ґрунтів 

для вирощування певних сільськогосподарських культур, районованих на 

даній території. 

Землеустрій - основний інструмент нашої держави, який може 

забезпечувати екологічно безпечне й економічно ефективне використання 

землі, розв'язувати правові, соціально-економічні, організаційні-

територіальні, екологічні завдання.  
Ринкові перетворення в економіці, у тому числі в землекористуванні, 

формують нові принципи i підходи до ефективного землекористування та 
ста-лого його розвитку. В цій системі надзвичайно важливою складовою є 
опти-мізація сільськогосподарського землекористування. 

Раціональне природокористування у сільському господарстві почи-
нається з організації території - створення оптимізованого агроландшафту і 
екологічно та економічно обґрунтованим i доцільним співвідношенням сіль-
ськогосподарських угідь, лісових насаджень, земель захисного призначення. 

В даний час необхідна така організація території 
сільськогосподарських підприємств, яка забезпечить досягнення найбільшої 
продуктивної віддачі земель різної природної якості при агроекологічно 
диференційованому використанні родючості ґрунтів, тому що в умовах 
переваги екстенсивних процесів і дефіциту матеріально-технічних ресурсів 
різко зростає значимість більш повного використання природних джерел 



157 

родючості і продуктивності сільськогосподарських угідь. 
Внутрігосподарський землеустрій повинні базуватися на 

агроекологічній оцінці території, її придатності для ведення 
сільськогосподарського виробництва, тому що частина земель підлягає 
вилученню з обороту, консервації і не повинна включатися в перерозподіл 
через забруднення і деградацію земель. 

Для ефективного господарювання на перспективу кожне 
сільськогосподарське підприємство повинно мати грамотно розроблений і 
агроекономічно обгрунтований проект землеустрою та бізнес-план розвитку 
виробництва конкретного сільськогосподарського підприємства, який би 
враховував кон'юнктуру цін і обсяги ринку сільськогосподарської продукції, 
соціальні та екологічні фактори, вартість факторів сільськогосподарського 
виробництва (техніки, матеріальних ресурсів, робочої сили та ін.), податкову 
і фінансово-кредитну політику, стан конкурентного середовища та 
забезпечував найбільш повне і ефективне використання наявного виробничо-
ресурсного потенціалу, в тому числі перш за все сільськогосподарських 
земель з врахуванням їх якісного стану і агроекологічне доцільного 
використання. 

Включення землі в систему ринкового обігу і фінансових ринкових 
операцій та зміна земельних відносин вимагає нових методичних підходів до 
розробки проектів землеустрою. Необхідно не тільки оптимізувати економіку 
виробничо-технологічного процесу на відповідній земельно-територіальній 
основі, але і знайти для кожної екологічно-технологічно стабільної ділянки 
найбільш вигідний варіант її включення в систему ринкових операцій, в 
залежності від її місця розміщення у виробничо-технологічному процесі і 
значення в економіці землекористування, ринково-фінансові операції 
(передачі в оренду, внесення в статутний капітал спільного підприємства, 
застава, купівля-продаж). 

Сучасний землеустрій повинен як можна глибше враховувати 
екологічні вимоги, так як незбалансоване співвідношення між окремими 
елементами й компонентами агроландшафту приводить до погіршення стану 
агросередовища, деградації ґрунтів, дестабілізації природних і 
антропогенних ландшафтів. Тільки землеустрій, оснований на екологічно 
збалансованому підході до використання природних ресурсів, дозволяє 
забезпечити відновлення родючості ґрунтів, підвищити продуктивність 
сільськогосподарських угідь. 

Використання та охорона земельних ресурсів нині має економічно 
неприродний, руйнівний характер і здійснюється переважно без чітко 
окресленого еколого-економічного та соціального обґрунтування. Все це 
потребує розробки та реалізації нової еколого-економічної політики з 
виділенням соціальних і екологічних пріоритетів, введення еколого-
економічних методів управління виробничо-господарською діяльністю й 
землекористування.  

Сьогодні повинні бути знайдені шляхи та можливості пристосування й 
адаптації сільськогосподарського виробництва до конкретних ландшафтно-
екологічних умов кожного окремо взятого сільськогосподарського 
підприємства з метою ведення економічно ефективного господарства, 
дотримання екологічних вимог щодо збереження ґрунту як незамінного 
природного ресурсу й одного з основних компонентів ландшафту 
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УДК 528.71 

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 

АПАРАТІВ (БПЛА) У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Черевко І.В., канд. екон. наук, доцент 

кафедра геодезії, картографії та геоінформатики 

 

Безпілотні технології існують давно. Спочатку вони були складними і 

дорогими комплексами, що мали тільки військове застосування. Але 

протягом останнього десятиліття в цій області стався справжній прорив. 

Мініатюризація обчислювальних систем і розвиток супутникової навігації 

(GPS/ГЛОНАСС) дозволили створювати безпілотні літальні апарати (БПЛА), 

у яких габарити, маса, а головне, вартість на порядки менше колишніх. По 

доступності безпілотні технології наближаються до рівня побутових 

технологій. Зараз прогрес у розвитку цивільних безпілотних систем має 

найвищий темп, сформувалася нова індустрія послуг. 

БПЛА вважаються дуже перспективними засобами для цивільних 

завдань, пов'язаних з одноманітною, брудною або небезпечною діяльністю; 

тобто виконання яких пов'язане з монотонністю або небезпекою для пілота, 

який пілотує повітряне судно (ПС). Зростання потреби в БПЛА в різних 

країнах цілком закономірний. Практичний досвід застосування БПЛА 

провідними країнами виявив широкий набір цивільних завдань, при 

вирішенні яких безпілотники показують високу ефективність. 

Ідея використання БПЛА виникла з потреб у плануванні та контролю 

більшості етапів сільськогосподарського виробництва. 

Використання БЛПА дозволить отримати актуальну та об'єктивну 

інформацію, цікаву у той момент, коли вона потрібна і використовувати її 

надалі накопичуючи і аналізуючи, можливо в подальшому отримати: 

- Планово-картографічну основу, яка є основою для всієї наступної 

роботи. Дозволяє визначати координати всіх об'єктів, що дає можливість 

візуального аналізу об'єктів з наближенням до 10 см на піксель і вирішення 

ідентифікації зацікавленої  ділянки на місцевості по координатах. На її основі 

створюються векторні шари: поля, об'єкти інфраструктури, дороги, 

розраховуються точні площі, відстані які в подальшому використовуються 

при плануванні, розрахунку витрат, потреби у ресурсах (ПММ, ЗЗР, добрива, 

насіння, та інших) з деталізацією поле, виробнича ділянка, господарство, 

холдинг. Дозволяє встановлювати агровиробничі групи грунтів, формувати 

сівозміни, накопичувати історію полів. 

- Об'єктивну площу ріллі, а також сіножатей, пасовищ, перелогів і т. д. 

Якість і фактичну площу парів та озимих оранок, площа посівів, 

недосіяних частин земельних ділянок, або пересіяних. 
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- Об'єктивну площу зібраного врожаю в розрізі культур, ступінь 

дозрівання культур і прогноз врожайності з даної площі. 

- Якщо техніка забезпечена контролерами для точного внесення 

засобів захисту рослин (ЗЗР) та/або добрив, то дані, отримані з допомогою 

БПЛА можуть бути використані для внесення ЗЗР та/або добрив з різними 

нормами на різних ділянках. 

- Інформацію про постановку на кадастровий облік земельних ділянок 

у разі якщо вони ще не оформлені. 

На сьогоднішній день основними сферами застосування БПЛА є: 

Картографія та кадастр: 

- Отримання в електронному вигляді масштабованих ортофотопланів 

для цілей картографування, постановки на кадастровий облік і т. п. 

Проектні роботи: 

- Вибір трас лінійних споруд. 

- Участь в інженерно-геодезичних вишукуваннях, проектування 

інженерної інфраструктури. 

Контроль використання та оцінка території: 

- Моніторинг стану об'єктів інфраструктури та санітарно-захисних 

зон. 

- Припинення незаконної діяльності (крадіжки, незаконне будівництво 

тощо). 

- Порівняння заявлених та фактичних площ земель, об'єктів, 

фактичних обсягів виконаних робіт. 

- Прогноз врожайності. 

- Візуальна оцінка стану об'єктів, у т. ч. з використанням тепловізорів. 

- Дотримання технічних умов експлуатації об'єктів (розчищення 

території, вирубка лісу тощо). 

- Авиаоблік тварин. 

- Виявлення незаконних рубок, будівництва, звалищ. 

- Створення тематичних карт лісових угідь, карт стану лісу, 

схильності лісу хвороб і шкідників. 

- Аналіз стану лісової інфраструктури. Планування лісозаготівель, 

технологічних схем розробки лісосік. 

Таким чином, використання БПЛА дозволяє підвищити ефективність 

планування, управління і контролю сільськогосподарського виробництва. 

Крім вищезазначеного існують інші варіанти використання БПЛА в 

сільському господарстві, в т.ч. використання мультиспектральної і 

гіперспектральної камери, які постійно удосконалюються. 
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УДК 631.158:331.4 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Шовкун Л.В., канд. екон. наук, доцент, Хомякова І.І., викладач 

кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

 

Сучасний соціально-економічний стан сільських територій, які є 

головними постачальниками робочої сили для сільськогосподарських 

підприємств, характеризується процесами, які сприяють деградації трудового 

потенціалу та розвитку демографічної кризи. Зниження народжуваності, 

перевищення смертності над народжуваністю як головна демографічна 

особливість формування трудового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств обумовлюють скорочення чисельності економічно активного 

населення (частини населення, яка пропонує свою працю для виробництва 

товарів і надання різних послуг, складається із зайнятих і безробітних, які на 

даний момент не мають роботи, але бажають її одержати). З демографічної 

точки зору  формування трудового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств має враховувати фактори, які сприяють відтворенню та 

перерозподілу робочої сили на ринку праці. Процес відтворення робочої сили 

поділяється на фази: формування, розподіл, використання (споживання). 

Відтворення трудового потенціалу трактується дослідниками як процес 

поновлення у нерозривному взаємозв'язку його кількісних та якісних 

елементів, які характеризують сукупні можливості населення до трудової 

діяльності в історичних і соціально-економічних умовах, у часі та просторі. 

У ринкових умовах головною метою економіки АПК є формування 

конкурентоспроможного аграрно-промислового виробництва. Від рівня 

розвитку та стабільності функціонування аграрного сектора залежать 

загальний стан економіки держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього 

ринків продовольства, життєвий рівень населення, який відображає ступінь 

задоволення матеріальних і духовних потреб людини. 

Глибокі соціально-економічні перетворення в агропромисловому 

виробництві України набули незворотного характеру. Кризова ж ситуація, 

яка вразила усі галузі аграрної сфери, призвела до руйнації матеріально-

ресурсного потенціалу сільського господарства, істотного спаду виробництва 

сільськогосподарської продукції, погіршення фінансового стану господарств 

− товаровиробників, зниження платоспроможності населення та посилення 

соціальної напруги у суспільстві. 

На сучасному етапі трудовий потенціал використовується не на 

належному рівні. Через недосконалість механізму матеріальної та моральної 

зацікавленості працівників сільськогосподарських підприємств у результатах 

своєї праці. Це послаблює їх творчу активність, трудову дисципліну, знижує 

кваліфікаційний рівень тощо. У зв'язку з цим необхідні нові теоретичні та 

методичні підходи до впровадження у сільськогосподарських підприємствах 
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таких систем матеріального та морального заохочення, які б сприяли 

підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. 

Динамічна збалансованість виробництва за трудовим фактором 

визначається синхронністю фаз формування та використання трудового 

потенціалу, яка фактично складається на макро-, мезо- та мікроекономічному 

рівнях і є результатом діючого економічного механізму, застосовуваних 

економічних важелів (кредитів, податків, процентних ставок, оплати праці, 

інвестицій і т.ін..), адміністративних методів і правових норм. 

На певних стадіях відтворення трудового потенціалу його конкретними 

носіями є або населення, або трудові ресурси, або робоча сила.  

Існує різниця між фазами відтворення трудового потенціалу та фазами 

відтворення сукупного суспільного продукту, обумовлена синергічними 

особливостями функціонування  трудового потенціалу, оскільки  у процесі 

його споживання відбувається також його формування, але виробництво 

може здійснюватись і без конкретного споживання трудового потенціалу. Ми 

вважаємо, що відправною точкою відтворення трудового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств є рівень життя населення. Він залежить 

від доходів, які свідчать про можливості забезпечення матеріальними та 

духовними благами, створюють систему соціальної захищеності. Доходи 

визначають мотивацію щодо прагнення людини-працівника до прикладання 

власних трудових і розумових здібностей, її ставлення до трудової діяльності 

у сільськогосподарських підприємствах. Рівень життя сільських жителів 

досить низький, адже праця у сільськогосподарському підприємстві не 

забезпечує високі доходи. Державна політика стосовно зайнятості населення 

залежить від характеру ринку та його особливостей.  

Вона передбачає систему адаптації незайнятого населення до вимог 

ринку праці, регулює рівень безробіття та систему соціального захисту, 

створює умови та можливості для пошуку роботи через відповідні державні 

програми, сприяє створенню додаткових робочих місць.   

Ми вважаємо, що існує ряд факторів, які впливають на відтворення 

трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств, і які слід 

удосконалювати:  формування, мотивація, розвиток, розподіл, ринок робочої 

сили, її використання. Така кваліфікація може викликати сумніви стосовно її 

повноти, але ж базою для відтворення трудового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств є рівень життя населення і особливо 

рівень доходів. Зазначені чинники є головними у становленні ринку праці та 

забезпеченні трудового потенціалу відповідно потребам 

сільськогосподарських підприємств. Оцінюючи можливий рівень 

матеріальної забезпеченості, працівник визначає можливість продажу власної 

робочої сили роботодавцеві, тобто покупцеві, висловлюючи цим своє 

ставлення до перспективи трудової діяльності у сільськогосподарському 

підприємстві. 
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УДК 332.2 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

 

Шустікова Н.О., асистент 

кафедра управління земельними ресурсами та кадастру 

 

Відповідно до статті 200 Земельного кодексу України від 25.10.2001 

№ 2768-ІІІ (ред. від 16.04.2017) та Закону України «Про оцінку земель» від 

11.12.2003 № 1378-IV (ред. від 28.06.2015), економічна оцінка земель, як 

одна зі складових державного земельного кадастру, це оцінка землі як 

природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому 

господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за 

показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх 

використання та дохідність з одиниці площі.  

Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для 

порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної 

оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного 

цільового призначення. Економічна оцінка земель визначається в умовних 

кадастрових гектарах або у грошовому виразі.  

Економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних 

стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на 

землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм власності не 

рідше як один раз у 5-7 років. Але, на жаль, останній її тур був проведений у 

1988 році ще за радянських часів, відповідно до результатів господарювання 

колгоспів і радгоспів УРСР у 1981-87 рр. 

Оцінці природних ресурсів у своїх працях приділяли увагу 

В.А. Борисова, О.В. Врублевська, Л.М. Горбач, Ю.Ф. Дегтяренко, 

С.І. Дорогунцов, М.Г. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Л.Г. Мельник, 

П.П. Пастушенко, Н.М. Пінчук, М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик та інші. 

Питанням розробки науково-методичних засад економічної оцінки земель в 

Україні присвячені праці таких науковців, як Д.С. Добряк, Ю.М. Вагін, О.П. 

Канаш, А.І. Пантелеймонов, І.А. Розумний, А.М. Третяк М.М. Федоров, Б.З. 

Харченко та інші.  

Методологічною основою економічної оцінки земель є вчення про 

землю як головний засіб виробництва в сільському господарстві. Земельні 

ресурси є специфічними елементами товарно-грошових відносин. Вони є 

носіями властивостей товару, але є особливості, які істотно відрізняють їх від 

інших елементів економічної системи і суттєво обмежують дію традиційних 

економічних властивостей. 

Відповідно до законодавства України, дані економічної оцінки земель є 

основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними 

ресурсами; визначенні економічної придатності земель сільськогоспо-

дарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур. 
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Згідно Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV, 

розробниками технічної документації з економічної оцінки земель є 

юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою. 

Підставою для проведення економічної оцінки земель є рішення органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.  

Об‘єктом економічної оцінки земель сільськогосподарського 

призначення є сільськогосподарські угіддя. Територіальною основою 

економічної оцінки земель має бути природно-сільськогосподарське 

районування. Інформаційною базою для економічної оцінки 

сільськогосподарських угідь мають бути матеріали обстеження ґрунтів, 

природно-сільськогосподарського районування, бонітування ґрунтів, 

державного земельного кадастру, державні статистичні спостереження та 

нормативно-довідкова інформація органів виконавчої влади в сфері 

сільського господарства, річні звіти сільськогосподарських підприємств. 

Головна задача економічної оцінки земель полягає у визначенні 

диференціального рентного доходу на сільськогосподарських угіддях, а саме 

– частини чистого доходу, яка виражає вартість додаткового приросту 

сільськогосподарської продукції на відносно кращих і середніх землях при 

вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Основними оціночними показниками економічної оцінки земель є 

урожайність основних сільськогосподарських культур (ц/га), продуктивність 

природних кормових угідь (ц/га), диференціальний рентний доход (грн/га). 

Визначення цих оціночних показників по агровиробничих групах ґрунтів та 

складання відповідних оціночних шкал проводиться в межах природно-

сільськогосподарських районів. 
Аналіз сучасних теоретико-методологічних і методичних положень 

свідчить, що на сьогодні існує багато підходів до економічної оцінки 
природних ресурсів. В розрахунках основними мають бути вибіркові методи 
статистичних досліджень (метод типових однофакторних вибірок, метод 
структурних вибірок).  

Розраховуються показники урожайності сільськогосподарських 
культур (по укрупнених групах ґрунтів по природно-сільськогосподарському 
району), диференціальний рентний доход по кожній агровиробничій групі 
ґрунтів, а також виробничі затрати на 1 га угіддя, вартість урожаю з 1 га 
посівів сільськогосподарської культури, коефіцієнт норми рентабельності 
виробництва для розрахунків диференціального рентного доходу.  

Отримані значення основних показників оцінки земель по агрогрупах 
ґрунтів зводяться в оціночні шкали. Шкали оцінки земель складаються по 
кожному природно-сільськогосподарського району за основними 
сільськогосподарськими культурами та природними кормовими угіддями в 
абсолютних величинах (ц/га, грн./га) і відносних показниках (балах). За 100 
балів приймається найвище значення оціночного показника.  

В основу оцінки земельних ресурсів пропонуємо покласти рентний 
дохід, визначений залежно від якості, місця розташування, екологічної та 
економічної оцінки земель. Це дозволить покращити екологічний стан 
ґрунтів України та підвищити достовірність даних щодо оцінки земельних 
ресурсів. 
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УДК 631.15:339.137 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ярмак М.Р., здобувач  

кафедра статистики і економічного аналізу  

 

На сучасному етапі життєвого циклу економіки України проблема 

підвищення конкурентоспроможності підприємств набуває все більшого 

значення, адже на ринку загострюється конкурентна боротьба між 

підприємствами. Для виживання та досягнення домінуючих позицій лідера в 

галузі необхідно вдосконалити процес і підвищити ефективність управління 

конкурентоспроможністю підприємства, активно нарощувати конкурентні 

переваги, постійно досліджувати і аналізувати як внутрішнє, так і зовнішнє 

середовище підприємства, а отже і швидко реагувати на всі зміни. 

Ефективність управління конкурентоспроможністю підприємства 

зумовлена великою кількістю факторів, в тому числі раціональністю 

формування механізму її забезпечення. У наукових джерелах механізм 

управління конкурентоспроможністю підприємства визначено як: сукупність 

структурних підрозділів підприємства, взаємодія яких при відповідному 

управлінському впливі забезпечує досягнення мети або необхідного 

результату цього впливу; систему організаційних, технологічних, 

економічних важелів та методів управління, які в процесі взаємодії і 

взаємозв‘язку забезпечують стійкість підприємства і його розвиток у 

довгостроковій перспективі; систему досягнення цілей управління 

конкурентоспроможністю, що забезпечують необхідний кінцевий результат; 

сукупність організаційних, правових і економічних методів і важелів, які у 

взаємодії забезпечують реалізацію комплексних цільових програм і планів 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства; сукупність засобів 

та методів створення системи цілісного управління розвитком підприємства 

та результатами його діяльності, спрямованого на довгострокове 

забезпечення його конкурентних позицій на ринку; сукупність ресурсів, 

методів, засобів, інструментів і важелів впливу на ринкові процеси, які 

застосовуються керівними органами всіх ієрархічних рівнів для досягнення 

цілей економічного розвитку елемента економічної системи. Слід звернути 

увагу, що найчастіше зміст механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства розкривається в контексті його елементів та являє собою 

сукупність інструментів та засобів впливу на складові забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та підвищення її рівня.  

До головних елементів механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства згідно наукових джерел слід відносити: суб‘єкт та об'єкт 

управління, організаційну структуру, функції, методи та засоби (економічні, 

організаційні, технологічні та правові важелі, інструментарій) управління, 

цілі, концепцію, загальну стратегію, принципи, забезпечення (нормативно-

правове, методичне, наукове), управлінські рішення, ресурси, фактори 
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впливу на конкурентоспроможність. 

Оскільки маркетингова діяльність сільськогосподарського 

підприємства орієнтована на дослідження аграрного ринку, а для її реалізації 

використовуються різні управлінські інструменти, доцільно дані напрями 

підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю 

підприємства об‘єднати в один. До того ж здійснення безперервного 

удосконалення виробництва як одного із напрямів підвищення ефективності 

управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства 

потребує значних обсягів фінансових ресурсів, внутрішні джерела 

поповнення яких не забезпечують можливості акумулювання необхідного їх 

обсягу.  
Серед розглянутих напрямів підвищення ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємства найбільш розповсюдженим є 
впровадження інновацій. Організаційно-економічне та технологічне 
оновлення процесу виробництва продукції, що відбувається у результаті 
використання інновацій, забезпечує інтенсифікацію та підвищення 
ефективності виробництва сільськогосподарського підприємства. До 
позитивних змін від впровадження інновацій у діяльність 
сільськогоподарських підприємств також можна віднести: підвищення 
урожайності культур; підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
економію виробничих ресурсів; підвищення рентабельності діяльності 
підприємства; впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих 
технологій. 

Окрім розглянутих напрямів підвищення ефективності управління 
конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства, 
пропонується використовувати положення теорії життєвих циклів та 
виробляти підходи до управління  конкурентоспроможністю підприємства в 
залежності від стадії його життєвого циклу. Таке твердження 
обґрунтовується наявністю внутрішніх перетворень, що відбуваються на 
різних стадіях життєвого циклу підприємства практично у всіх сферах його 
діяльності, та відповідною зміною за їх результатами основних показників 
розвитку підприємства, які визначають або впливають на його 
конкурентоспроможність. 

Також слід звернути увагу, що між запропонованими узагальненими 
напрямами підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарського підприємства (впровадження інновацій, 
використання інструментів стратегічного й тактичного управління 
конкурентоспроможністю, залучення інвестицій для модернізації 
виробництва сільськогосподарської продукції, розвиток компетенцій 
персоналу та управління конкурентоспроможністю підприємства в 
залежності від стадії його життєвого циклу) існують певні зв‘язки. Так, 
підвищення компетентності персоналу  впливає на ефективність 
використання інструментарію управління конкурентоспроможністю на 
стратегічному й тактичному рівнях, вибір якого в свою чергу зумовлюється 
стадією життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство. В свою чергу 
додатково залучені інвестиційні ресурси є джерелом нових можливостей 
щодо впровадження нововведень у виробничу діяльність підприємства.  
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УДК 331.1 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Яровая В.В., канд. экон. наук, доцент 

кафедра статистики и экономического анализа 

 

Признаками современного экономического и социального кризиса 

Украины являются невозможность поддержания социальных стандартов для 

преимущественного большинства населения, сохранение задолженностей по 

заработным платам и социальным выплатам, проблемы трудоустройства.  

На грань выживания поставлено украинское село. Отсутствие 

инвестиций в сельское хозяйство замедляет модернизацию производства, 

внедрение новых технологий. Снижаются объемы и сокращается 

разнообразие производимой сельскохозяйственной продукции. Следствием 

социальной безответственности перед работниками является обесценивание 

сельскохозяйственного труда, усиление процессов тенизации занятости и 

доходов, сокращение рабочих мест и рост безработицы, низкая активность 

рабочей силы на рынке труда, чрезмерная дифференциация населения по 

уровню доходов, глубокий кризис социальной сферы сельского хозяйства.  

Социальная ответственность аграрного предприятия мы предлагаем 

рассматривать как объект управления, интегрированный в деятельность 

предприятия в рамках стратегии его развития, представляющий 

добровольные вложения финансовых, материальных, технологических, 

управленческих и иных ресурсов в реализацию социальных программ, и 

позволяющий предприятиям решать экономические, социальные и 

экологические проблемы с пользой для работающих, местного населения и 

общества в целом. 

Украинские аграрные предприятия имеют очень приблизительное 

представление о социальной ответственности как стратегической цели своей 

деятельности и не готовы быть такими же социально ответственными, как 

ведущие мировые компании, которые шли к этому десятилетиями. На 

сегодняшний день, как правило, под ней понимают благотворительность, 

эпизодические действия по решению внутренних проблем. Механизмы 

реализации социальной политики большинства сельскохозяйственных 

предприятий регламентированы коллективными договорами, соглашениями, 

положениями про деятельность структурных подразделений.  

Переосмысление отношений занятости населения приобретает 

повышенную значимость. Социально-экономический кризис, структурные 

изменения в экономике, негативные тенденции развития животноводства не 

могли не сказаться на  занятости сельского населения. В 

сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области выявлены 

негативные закономерности динамики занятости, закономерности изменения 
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структуры и соотношения занятого населения в отраслях сельского 

хозяйства.  
За 1998 – 2015 годы в аграрных предприятиях Харьковской области 

численность работников, занятых на производстве сельскохозяйственной 
продукции, сократилась в 5 раз и составила в 2015 году 23543 чел. 
Относительные величины динамики в разрезе отраслей значительно 
отличаются друг от друга. На производстве продукции растениеводства в 
2015 году было занято 16705 человек. Это в 3 раза ниже показателя 1998 
года. В это же время, в отрасли животноводства численность работников 
уменьшилась почти в 10 раз и составляет ныне только 6838 человек. Темпы 
снижения занятости в животноводстве в существенно превышают темпы по 
отрасли земледелия. На протяжении восемнадцати лет численность 
работников в отрасли растениеводства снижалась в среднем за год на 2011 
человек (или 6,34%), в животноводстве − на 3469 человек (или 12,47)%. 

Произошли значительные изменения в структуре занятости. В среднем 
по предприятиям Харьковской области до 2000 года удельный вес 
работников животноводства составлял 54 – 56%. С 2000 года начался 
непрерывный, нарастающий с каждым годом процесс увеличения доли 
занятого населения в отрасли растениеводства. Если в 1998 году в 
земледелии было занято 44% работников, то к 2015 году этот показатель 
вырос до 71%. Если в 1998 году на 100 работников животноводства 
приходилось 77 работников отрасли растениеводства, то в 2015 году − 244 
человека.  

Выявляя закономерности связи между явлениями, нами установлено 
что, в первую очередь такие тенденции обусловлены изменением 
специализации хозяйств области. После 2000 года большинство из них 
начали постепенный переход на выращивание продукции растениеводства (в 
основном зерна и подсолнечника) и отказ от развития отрасли 
животноводства. Так, например, в Харьковской области только поголовье 
молочного стада коров сократилось за 18-летний период с 217838 голов до 
34924 голов (в 6,2 раза). В 2015 году из 558 сельскохозяйственных 
предприятий области производством и реализацией молока занимались лишь 
122 хозяйства (22% от общего количества аграрных предприятий). В 1998 
году удельный вес таких хозяйств составлял 92%. 

Отрасль животноводства − основа продовольственной безопасности 
страны, фактор обеспечения хозяйств оборотными средствами, фактор 
снижения социальной напряженности на селе, обеспечения занятости 
сельского населения, гарантией стабильных доходов. Эта отрасль, как 
никакая другая, требует серьезных финансово-кредитных ресурсов, 
инвестиций, прямой государственной поддержки.  

Не имея доступа к дешевым кредитам, для развития аграрных 
предприятий минимальным ресурсом был специальный режим 
налогообложения деятельности, отмененный с 01.01.2017 г. НДС. В качестве 
компенсации теперь предлагается дотационный порядок. Среди проблемных 
видов сельскохозяйственной деятельности, на которые планируется 
направлять дотационную поддержку, называется производство продукции 
животноводства. Механизм реализации дотационной поддержки на практике 
усложняется тем, что требует принятия на государственном уровне целого 
ряда подзаконных актов. 
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УДК 332.2.021.8(477) 

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНОМУ АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 

Ярута М.Ю., аспірант 

кафедра менеджменту організацій 

 

Розвиток АПК в країні здійснюється в період незавершеності аграрної 

реформи. Земельна реформа – центральна ланка економічної реформи, що 

повинна забезпечити новий земельний устрій ринкового характеру. 

Пріоритетом функціонування ефективної системи землекористування та 

землегосподарювання являється раціональне використання земельного 

потенціалу. В сучасних умовах в Україні спостерігається екстенсивний 

спосіб використання земельно-ресурсного потенціалу. 

Дану проблему в різні періоди часу досліджували вітчизняні вчені 

В.В'юн, Д.Гнаткович, В.Горлачук, Б.Данилишин, Д.Добряк, Л.Новаковський,   

А. Сохнич, В. Трегобчук, А. Третяк, М. Федоров, В. Цемко, В. Юрчишин та 

інші. Дослідження  вчених свідчать про тривалий та складний характер 

процесу становлення та розвитку ринкового землекористування. 

Земельна реформа в Україні повинна забезпечити беззаперечне 

виконання основоположних принципів: 

- непорушність права приватної власності на землю; 

- включення землі у ринковий обіг; 

- соціальна справедливість у перерозподілі земель; 

- поєднання економічної ефективності та екологічної безпеки у 

використанні земель; 

- узгодження темпів і основних напрямків реформування земельних 

відносин в аграрному секторі економіки. 

Головним принциповим завданням земельної реформи є формування 

конкретного власника і користувача, що прийнято суспільством як механізм 

повної реалізації права на землі сільгосппризначення. Обмеження у 

концентрації землі у приватній власності на сьогоднішній день є необхідним, 

оскільки нагальність прийняття низки необхідних законів, що забезпечать 

запуск та ефективне функціонування прозорого ринку землі, головним 

завданням якого є недопущення спекуляції. 

Питання функціонування ринку землі в Україні є досить болючим, 

окремі його аспекти неоднозначні, та іноді порушують протилежні відомчі 

інтереси. Запуск ринку землі в Україні означатиме повну імплементацію 

правил ринкової економіки у земельні відносини країни в цілому. 

Прийняття необхідних нормативно-правових актів для відкриття ринку 

куплі-продажу земель сільськогосподарського призначення повинні 

забезпечити юридичну основу для реалізації власникам землі своїх прав. 
Ринок земель сільськогосподарського призначення, розглядається у 

вигляді окремих задач, на підставі правил декомпозиції, розв'язуваних 
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окремо один від одного, а потім синтезованих для одержання взаємозв'язків 
між елементами і їхніми властивостями. 

Міжнародний досвід проведення земельної реформи дає можливість 
зробити висновок про те, що реформа повинна: здійснюватись на 
добровільній основі; мати правову, матеріально-технічну, політичну, 
організаційну і моральну підтримку; виконувати принцип соціальної 
справедливості; зміцнити довіру до держави та надати впевненості 
громадянам у стабільності законодавчої бази. 

У даний час позитивного результату не досягнуто, оскільки не 
спостерігається використання усіх вищезазначених чинників в процесах 
реформування земельних відносин. 

Парцеляція земельних масивів, що сталася внаслідок земельної 
реформи, оцінюється неоднозначно. З одного боку, реформування земельних 
відносин саме й мало на увазі створення умов для розвитку багатоукладного 
господарювання на селі. З іншого - найвища ефективність землеробства 
досягається, як правило, у великих за площею угідь господарствах. 

Формування ефективної системи управління земельними ресурсами 
передбачає насамперед розвиток інфраструктури ринку землі. У цьому 
напрямку Уряд Україні здійснив важливий крок, шляхом прийняття 
Постанови КМУ від 16.11.2016 за № 831 «Про затвердження Методики 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення». 
В свою чергу, діючий мораторій на продаж земель сільгосппризначення, що 
являється стримуючим фактором реформування відносин власності на 
землю, говорить про відсутність земельних трансформацій. 

Державний земельний кадастр, як головний засіб втілення земельної 
політики країни, відіграє домінуючу роль у процесі реформування земельних 
відносин України та водночас являється інформаційною базою для 
ефективного управління земельним потенціалом та раціонального його 
використання. Він забезпечує чітке ведення системи реєстрації земельних 
ресурсів та землеустрою, підтримує податкову та інноваційну політику 
держави. 

Земельно-економічний потенціал України повинен бути насамперед 
активом сільськогосподарського виробництва та балансоутворюючим 
фактором у діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Реалізація державної політики регулювання земельних відносин має на 
меті практичну організацію дій учасників земельних відносин, розподіл та 
перерозподіл земельних ресурсів, забезпечення порядку в землекористуванні, 
охорона земельних ресурсів та збереження їх для майбутніх поколінь. 

Кінцева мета реформування земельних відносин в Україні – 
економічно-ефективне, раціональне та екологічно-безпечне використання 
земель країни, що, нажаль, не досягнута в теперішній час, хоча й за роки 
реформування виконаний значний обсяг робіт. 

У майбутньому продовження земельної реформи, як зазначено у 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» можливе за рахунок 
удосконалення Державного земельного кадастру та системи моніторингу 
земель, розвитку меліорації земель, рекреаційного та оздоровчого 
землекористування, землевпорядкування сільських територій, охорони та 
підвищення родючості ґрунтів, формування ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

 РІЗНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Олійник Т.І., д-р екон. наук, професор 

кафедра економіки підприємства 

 

В умовах непередбачуваності ринкового середовища оптимізація 

складу, структури, умов формування витрат, створення резервів для 

зниження, у межах допустимого, останніх є вагомим завданням управління 

прибутковістю діяльності агроформувань.  

Питання сутності, організації управління витратами, його принципи та 

етапи розвитку теорії висвітлені у працях І. Давидовича, С. Голова, 

Т. Мудрої, Л. Чернобай, Н. Калиновської, А.А. Турило, А.М. Турило, 

Ю. Кравчука, Н. Цуцурука, Г. Фанделя, С. Ковтун, Н. Ткачук, С. Савлука, 

А. Пилипенко, О. Крушельницької, А. Ясінської, М. Грещака, В. Гордієнко, 

О. Коцюби, Г. Партина, Г. Лучанінова, О. Попова, Л. Христенко, 

Р. Мозгового, О. Пронішина та ін. У той же час залишається не вирішеною 

низка питань управління витратами сільськогосподарських підприємств, 

наприклад в умовах різного рівня спеціалізації підприємств.  

Нами було проведено дослідження тенденцій формування витрат 

сільськогосподарських підприємств Харківської області різного рівня 

спеціалізації та ефективності їх функціонування. Одержано результати, які 

засвідчать про наявність суперечності між рівнем інтенсивності виробництва у 

них і його технологічною та економічною ефективністю. Зокрема, було 

визначено, що у більшості районів Харківської області з найвищою 

інтенсивністю виробництва ефективність останнього була нижче від середньої 

по області, що обумовлювалося суміщенням у динаміці інтегральних оцінок 

інтенсивності й ефективності виробництва тенденцій притаманних окремим 

галузям. На підставі цього було досліджено галузеву структуру витрат й 

товарної продукції сільськогосподарських підприємств Харківської області та 

України у 2008-2015 рр. Встановлено найбільшу питому вагу у складі товарної 

продукції й галузевій структурі витрат сільськогосподарських підприємств 

України виручки від реалізації зернових, ріпака, насіння соняшнику та молока. 

При цьому, якщо перше місце зернових у структурі товарної продукції 

обумовлювалося сприятливими природно-кліматичними умовами їх 

виробництва в Україні, то зростання обсягів виробництва насіння соняшнику та 

ріпака в областях з несприятливими природно-кліматичними умовами для 

цього обумовлювалося найвищою рентабельністю їх реалізації. З іншого боку, 

входження молочної галузі до кола лідерів за вагою у структурі товарної 

продукції та витрат на його виробництво зумовлювалося традиційністю й 

помірною ризикованістю його виробництва. Про останнє свідчить нижче, 

порівняно з більш прибутковим виробництвом цукрових буряків, картоплі, сої 

та овочів, стандартне відхилення рентабельності збуту молока.  
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Аналогічне дослідження для сільськогосподарських підприємств 

Харківської області підтвердило домінування у структурі їх товарної продукції 

зернових, насіння соняшнику та молока. При цьому структура грошових 

надходжень та витрат сільськогосподарських підприємств Харківської області 

дещо відрізнялася від загальнодержавної. Так, якщо питома вага виручки від 

продажу насіння соняшнику в усередненій структурі товарної продукції 

сільськогосподарських підприємств України в 2008-2014 рр. не перевищувала 

10 %, то на Харківщині її частка становила 32,2 %. При цьому рентабельність 

його продажу сільськогосподарських підприємствами Харківської області у 

досліджуваному періоду була вище її значення по Україні лише на 8,6 %. З 

іншого боку, вища на 3,7 % рентабельність продажу молока 

сільськогосподарськими підприємствами Харківської області обумовила вищу на 

1,9 % питому вагу грошових надходжень від його продажу в їх структурі 

порівняно із загальнодержавною. У той же час питома вага насіння ріпаку у 

структурі товарної продукції сільськогосподарських підприємств Харківської 

області не перевищувала 1,0 %, тоді як на загальнодержавному рівні остання 

становила 10,8 %, що обумовлювалося значно нижчою прибутковістю його 

виробництва на Харківщині. Для поглиблення дослідження інтенсивності та 

ефективності виробництва окремих видів продукції у вітчизняних 

сільськогосподарських підприємствах було проаналізовано динаміку показників, 

що їх характеризують (темп приросту витрат на 1 га (голову), урожайності 

(продуктивності), ціни реалізації одиниці продукції). Було встановлено 

найвищі темпи зростання інтенсивності виробництва у галузях з найбільшою 

питомою вагою у структурі товарної продукції, у першу чергу під час 

виробництва насіння соняшнику. У той же час слід відмітити вищі темпи 

приросту інтенсивності виробництва у рослинництві порівняно з 

тваринництвом. Поряд з цим якщо для більшості галузей темпи приросту 

питомих витрат знаходилися в межах від 10 до 40 %, то темпи приросту 

показників технологічної ефективності коливалися від 2 до 8 %. Зазначене 

було зумовлено високими темпами приросту цін на куповані матеріальні 

ресурси. Хоча в той же час, як засвідчили подальші дослідження, на фоні 

зростання вартісного еквівалента витрат за багатьма їх статтями 

спостерігалося скорочення фізичних обсягів витрат, що обумовлювало 

повільні темпи проросту урожайності у рослинництві та продуктивності у 

тваринництві. 

Наслідком відставання темпів приросту технологічної ефективності 

виробництва від аналогічних темпів для його інтенсивності обумовили високі 

темпи приросту собівартості одиниці продукції, в першу чергу насіння 

соняшнику. На нашу думку, останнє слід пояснити розширенням обсягів 

його виробництва у сільськогосподарських підприємствах із низькою 

ефективністю, обумовленою непридатністю природно-кліматичних умов 

сільськогосподарських підприємств для виробництва цієї культури, зокрема 

у значній частині областей лісостепової зони та на Поліссі. Хоча в той же 

час, на підставі найвищих темпів приросту ціни реалізації насіння 
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соняшнику, у майбутньому навряд чи слід сподіватися на зміну цієї тенденції 

на протилежну. 

У сільськогосподарських підприємствах Харківської області також 

спостерігалося перевищення темпів приросту інтенсивності виробництва 

порівняно зі зростанням його інтенсивності, хоча при цьому темпи приросту 

останньої були на 4,3 % нижчими порівняно із загальнодержавними. При 

цьому, якщо на загальнодержавному рівні найвищі темпи приросту 

інтенсивності виробництва з-поміж зернових, насіння соняшнику та молока 

були притаманні для останньої, то на Харківщині найшвидше зростали 

питомі витрати на виробництво соняшнику. Це, у свою чергу, обумовило на 

2,0 % вищі темпи приросту його урожайності та більш ніж удвічі нижчі 

темпи приросту собівартості 1 ц насіння соняшнику у сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області порівняно з їх середніми значеннями у 

сільськогосподарських підприємствах України в досліджуваному періоді. 

Надалі, на підставі того, що витрати вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств на виробництво зернових, насіння 

соняшнику та молока займали найбільшу питому вагу у їх галузевій 

структурі, було проведено аналіз тенденцій формування витрат на 

виробництво цих видів продукції та їх окупності в розрізі окремих областей 

України та районів і сільськогосподарських підприємств Харківської області. 

Під час нього було визначено значний вплив природно-кліматичних умов 

виробництва зернових на формування витрат та ефективність їх 

вирощування. Зокрема, найбільші обсяги виробництва, найвища 

інтенсивність та рентабельність зернових була у сільськогосподарських 

підприємствах лісостепової зони, зокрема у Харківській області. При цьому 

найвищою інтенсивність їх виробництва була у Вінницькій, Хмельницькій та 

Черкаській областях. У них середні витрати на один гектар їх посівів у 2008-

2014 р. були вищими від аналогічного показника по Україні відповідно на 

26,4 %, 29,5 та 39,3 %. Вищий рівень інтенсивності виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах областей, що входили до лісостепової 

зони, став запорукою їх найвищої урожайності зернових. Вища інтенсивність 

виробництва зернових у сільськогосподарських підприємствах Лісостепу 

забезпечила їх нижчу собівартість порівняно з сільськогосподарськими 

підприємствами степової зони та Полісся. А за рівнем урожайності 

сільськогосподарські підприємства цього регіону поступалися лише 

сільськогосподарським підприємствам Вінницької та Черкаської областей. 
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ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ  ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ 

АДМІНІСТАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ 

Казаченко Л.М., канд. техн. наук, доцент; Казаченко Д.А. 

кафедра землевпорядного проектування 

В наш час ГІС-технології відіграють важливу роль під час здійснення 

землевпорядних робіт, таких як розробка Схем землеустрою адміністративно-

територіальних одиниць, Проектів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів, Проекти зхемлеустрою щодо встановлення меж населених 

пунктів. Можливості сучасних ГІС-технологій, ДЗЗ, як найсучасніших в 

Україні є дуже важливим в самих різних галузях економіки та під час 

виконання землевпорядних робіт. Сучасні ГІС-технології дозволяють 

отримати інформацію про об‘єкти і явища, такою є оглядова кадастрова карта 

України, на якій можна побачити межі адміністративно-територіальних 

одиниць. Але є великі недоречності у межах, такі як частина вулиці села 

вийшла за межі населеного пункту, частина будинку вийшла за межі і такі 

інші. Відсутність сучасного картографічного матеріалу щодо встановлення 

меж адміністративно-територіальних утворень призводить до грубих помилок 

при прийнятті розпорядчих документів. Для уникнення таких помилок 

потрібні землевпорядна та містобудівна документація щодо встановлення меж 

адміністративно-територіальних утворень. Встановлення меж здійснюється 

згідно Генеральних планів населених пунктів, які були раніше розроблені  

застаріли, не відповідають новим вимогам. 

Кадастрова карта дає змогу отримати інформацію про земельні ділянки, 

що знаходяться у власності, користуванні або у стадії оформлення. Під час 

виконання землевпорядних робіт з встановлення меж населених пунктів 

потрібні сучасні картографічні джерела, якими є космічні знімки, на яких 

відображена дійсна ситуація. Перспективи розвитку кожного сільського 

населеного пункту незалежно від чисельності жителів визначаються місцем, 

яке він  займає у системі розселення, територіальної організації виробництва і  

соціальної інфраструктури. При цьому враховуються плани розвитку  

сільськогосподарських  та  інших  підприємств, їх виробнича  спеціалізація,  

рішення проектів землеустрою, територіального розвитку сільських районів і  

іншої  містобудівної документації. Концепція територіального розвитку 

населених пунктів та планувальної організації  території сільських Рад 

розроблюється  в проекті  схеми  генерального  плану відповідної території,  

який в умовах приватизації землі повинен бути первинним і обов'язковим 

містобудівним документом. 
   Згідно зміни до ст. 46 Закону України «Про землеустрій», внесеного у 

2013р, а саме ч.13 Закону № 5245-VI від 06.09.2012, яка передбачає, що 
«Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж 
населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із 
зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового 
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призначення), які переходять у комунальну власність відповідної 
територіальної громади». Для встановлення або зміни меж адміністративно 
територіальних утворень розробляються «Проекти землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж адміністративно територіальних утворень» для 
створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих 
умов для їх територіального розвитку, забезпечення ефективного 
використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів, 
історико культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних 
ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої 
містобудівної документації. Проект землеустрою  щодо встановлення (зміни) 
меж адміністративно територіальних одиниць включає: пояснювальну записку; 
Технічне завдання на виконання робіт, в якому зазначається генеральний 
проектант та субпідрядні організації на виконання окремих розділів; рішення 
органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення 
«Проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно 
територіальних одиниць»; раніш розробленого генерального плану населеного 
пункту, рішення органу місцевого самоврядування «Про затвердження (у разі 
зміни меж населеного пункту); викопіювання із схеми землеустрою і Техніко-
економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративно 
територіальної одиниці (утворення), або викопіювання із проекту формування 
адміністративно-територіальної одиниці; викопіювання із кадастрових карт з 
відображенням існуючих та проектних меж адміністративно територіальної 
одиниці. Під час виконання землевпорядних робіт застосовується орто-фото 
плани, сучасні космічні знімки території. Космічні знімки за допомогою 
сучасного програмного забезпечення оцифровуються, масштабуються і 
використовуються. Сучасне геодезичне програмне забезпечення (ГІС-6, 
AUTOKAD,  DIDGITAL, ін.) дозволяє швидко і без особливих витрат зробити 
аналіз території і згідно цього провести землевпорядне наземне обстеження і 
визначити істинні межі територій адміністративно-територіальних утворень 
(одиниць), перспективи розвитку кожного сільського населеного пункту 
незалежно від чисельності жителів визначається місцем, яке він займає у 
системі розселення, територіальної організації виробництва і соціальної 
інфраструктури. При цьому враховуються плани розвитку 
сільськогосподарських та інших підприємств, їх виробнича спеціалізація, 
рішення проектів землеустрою, територіального розвитку сільських районів і 
іншої містобудівної документації.  

Висновки: В сучасних умовах під час розроблення Проектів 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної 

одиниці ГІС-технології допомагають з мінімальними витратами часу і коштів 

здійснювати встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці. 

Використана література:   

1. Закон України «Про землеустрій» 

2. Закон України «Про Державний земельний кадастр»  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» 
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