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Бережницька Г. І. Стратегічні імперативи управління використанням зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. -  Кваліфікаційна науко

ва праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). -  Львівський національний аграрний університет, 

Львів, 2019.

Досліджено сутність і склад земельних ресурсів, визначено місце зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств у ресурсному забезпе

ченні, формуванні потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Розглянуто основні теоретичні аспекти управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств. На основі визначення об’єкта управління -  

земельні ресурси сільськогосподарських підприємств, суб’єктів управління -  

власники та працівники таких сільськогосподарських підприємств, власники 

земельних ресурсів, які прямо чи опосередковано впливають на земельні ресур

си, та мети управління -  забезпечення та утримання ефективності використання 

земельних ресурсів як ключового фактора сільськогосподарського виробництва 

показано сутність управління земельними ресурсами сільськогосподарських 

підприємств. Зокрема, під управлінням земельними ресурсами сільськогоспо

дарських підприємств доцільно розглядати цілеспрямований вплив власни- 

ків/працівників сільськогосподарських підприємств та/чи власників земельних 

угідь на земельні ресурси з метою забезпечення їхнього ефективного викорис

тання.

Розглянуто основні складові управління земельними ресурсами сільсько

господарських підприємств: принципи, функції та методи, притаманні як еко

номічній науці загалом, так і специфічні, з врахуванням об’єкта управління. 

Серед загальних принципів управління, притаманних процесу управління земе

АНОТАЦІЯ



3

льними ресурсами сільськогосподарських підприємств, виділено: принцип нау

кової обґрунтованості, системності, безперервності, цілісності, гнучкості, єдно

сті цілей, стимулювання праці, ефективності. Враховуючи специфічність про

цесу управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, до 

часткових (конкретних) принципів віднесено принципи раціонального викорис

тання ресурсів, функціональної дефініції та соціальної відповідальності.

Досягнення мети і виконання завдань управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств можливі за їхнього ефективного функціо

нування, тобто за умов ефективної реалізації функцій управління. До загальних 

функцій управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств 

віднесено функції організації, планування, мотивації, контролю і регулювання, 

які проявляються специфічно з врахуванням об’єкта управління.

Визначено, що виконання функцій управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств здійснюється через реалізацію методів 

управління. Методи є невід’ємною складовою процесу управління, оскільки 

наявність прогресивних методів управління та вміле їхнє використання є пере

думовою ефективності управління та господарських процесів. Методи управ

ління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств призначені 

для створення умов якісної та продуктивної роботи персоналу підприємства, 

спрямованої на забезпечення ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств. Аналіз економічної літератури із дослі

джуваної проблеми дав змогу визначити закономірне походження методів 

управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств від зага

льнотеоретичних методів управління. Зокрема, визначено основоположність в 

управлінні таких методів, як економічні, організаційно-розпорядчі та соціальні.

У процесі дослідження створено підґрунтя для деталізації сутності, при

значення та механізму реалізації кожної зазначеної складової управління земе

льними ресурсами сільськогосподарських підприємств. Важливу роль у пода

льших розвідках повинні відігравати прикладні дослідження, тобто досліджен

ня впливу тих чи інших складових моделі управління земельними ресурсами



4

сільськогосподарських підприємств на ефективність використання останніх, 

забезпечення розвитку аграрного сектору економіки в умовах раціонального 

землекористування.

Показано особливості стратегічного управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств. Визначено важливу роль стратегічних ім

перативів у формуванні стратегічних засад використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств. На основі теоретичного дослідження сут

ності стратегічних імперативів та з врахуванням специфіки об’єкта досліджен

ня під стратегічними імперативами використання земельних ресурсів сільсько

господарських підприємств доцільно розглядати домінуючі пріоритети управ

ління використанням земельних ресурсів, спрямованих на досягнення конкрет

ної стратегічної цілі.

Дослідження існуючих теоретичних підходів до аналізування ефективно

сті використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств дало 

змогу виявити необхідність застосування комплексного підходу з врахуванням 

всіх аспектів діяльності сільськогосподарського підприємства.

Проведено дослідження особливостей функціонування сільськогосподар

ських підприємств Львівської області з використанням статистичних даних і 

вибіркових даних Держгеокадастру. Визначено зниження кількості сільсько

господарських підприємств, що значною мірою пов’язано з недосконалими зе

мельними відносинами, сформованими в державі.

Визначено, що в процесі реалізації земельної реформи відбулися суттєві 

зміни в структурі землекористування та землеволодіння Львівської області. Зо

крема, в структурі земельних ресурсів в області переважають землі громадян, 

надані їм у власність чи у користування. Серед сільськогосподарських підпри

ємств -  користувачів земельних ресурсів переважають недержавні сільськогос

подарські товариства. За функціональним призначенням земельні ресурси сіль

ськогосподарських підприємств здебільшого сформовані з ріллі.

Структура посівних площ відображає реальний стан справ і визначає спе

ціалізацію сільського господарства Львівської області, враховуючи зональні
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ґрунтово-кліматичні умови, кон’юнктуру ринку (внутрішнього і зовнішнього), 

соціально-економічну ситуацію та екологічні вимоги до формування агроланд- 

шафтів. Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств Львівської обла

сті відображають орієнтацію сільськогосподарського виробництва на землероб

ство з переважним висаджуванням технічних культур, з врахуванням хімічного 

складу та якості ґрунтів.

Досліджено якісний склад земель регіону та особливості підтримання їх

ньої родючості. Визначено переважну мінералізацію ґрунтів, що суттєво впли

ває на якість вирощуваної сільськогосподарської продукції. На цій основі вияв

лено проблеми та перешкоди управлінню використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств, подолання яких повинно стати першочер

говим завданням на шляху стратегічного забезпечення ефективності функціо

нування сільськогосподарських підприємств.

Визначено можливості та загрози управлінню використанням земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств. Зокрема, показано теоретичне 

підґрунтя дослідження -  визначено фактори зовнішнього середовища сільсько

господарських підприємств, які впливають позитивно і які впливають негатив

но на використання земельних ресурсів. Встановлено взаємозв’язки між силь

ними та слабкими сторонами сільськогосподарських підприємств, можливостя

ми та загрозами ефективного використання земель. На основі обґрунтованого 

теоретико-методологічного підходу до дослідження впливу факторів внутріш

нього і зовнішнього середовища на ефективність використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств проведено такий аналіз на прикладі 

Львівської області.

Досліджено ефективність використання земельних ресурсів сільськогос

подарських підприємств Львівської області на прикладі підприємств Г ородоць- 

кого району. Здійснено аналіз організаційно-правових змін у землекористуванні 

аграрних формувань, оцінювання концентрації земельних ресурсів та виробни

цтва в сільському господарстві, інтенсивності землекористування та землеза- 

безпечення.
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Визначено теоретико-методичні підходи до формування стратегії викори

стання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. У процесі дос

лідження використано методи теоретичного обґрунтування, порівняння, графі

чний і табличний. У загальному вигляді визначено сутність такої стратегії, її 

місце в загальній стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства та в 

його ресурсних стратегіях, запропоновано концептуальну схему формування 

стратегії використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

Охарактеризовано особливості кожного етапу формування стратегії. Визначено 

сценарії розвитку економіки країни, які доцільно враховувати при формуванні 

стратегії. Запропоновано стратегічні альтернативи для формування конкретних 

стратегій сільськогосподарських підприємств.

Визначено перспективи розвитку показників концентрації виробництва та 

інтенсивності використання земельних ресурсів. На основі кореляційно- 

регресійного аналізу встановлено тісноту взаємозв’язку між основними показ

никами господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, що дало 

змогу спрогнозувати зміну ефективності використання їхніх земельних ресур

сів.

На основі проведеного дослідження особливостей формування стратегії 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств визначе

но основні стратегічні імперативи підвищення ефективності використання зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств за рівнями їхньої реаліза

ції.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, ефективність, земе

льні ресурси, інтенсивність землекористування та землезабезпечення, концент

рація, стратегія, імперативи.
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АNNОТАТIОN

Веге2Ьпуі8ка Н.І. Зігаіедіс ітрегаііуе8 оґ іЬе тападетеп і оґ 1ап4 ге8оигсе8 

иііНгаііоп Ьу адгіси1іига1 епіегргі8е8. -  ОиаІіґуіпд 8сіепііґіс рарег а8 а тапи8сгірі.

ТЬе 4і88егіаііоп ґог іЬе 8сіепііґіс гїедгее оґ Сапдігїаіе оґ Есопотіс8 оп іЬе 

8ресіа1іу 08.00.04 -  Есопотіс8 апгї Мападетепі оґ Епіегргі8е8 (Ассоггїіпд іо 

іЬе Туре8 оґ Есопотіс Лсііуіііе8). -  Ь уіу КаііопаІ Адгагіап Ш іует ііу, Ь уіу, 2020.

ТЬе ге8еагсЬ 8іи4іе8 іЬе е88епсе апгї сопіепі оґ Іапгі ге8оигсе8, 4еіегтіпе8 іЬе 

ро8іііоп оґ Іапгі ге8оигсе8 оґ адгісиІіигаІ епіегргі8е8 іп іЬе ге8оигсе 8ирр1у, апгі ґог- 

таііоп  оґ адгісиІіигаІ епіегргі8е8 роіепііаІ.

ТЬе ^огк соші4ег8 іЬе та іп  іЬеогеііса1 а8ресі8 оґ іЬе тападетепі оґ 1ап4 ге- 

8оигсе8 оґ адгісиІіигаІ епіегргі8е8. ТЬе іЬе8і8 4еґіпе8 іЬе паіиге оґ тападетеп і оґ 

1ап4 ге8оигсе8 оґ адгагіап епіегргі8е8 Ьа8іпд оп іЬе деіегтіпегі оЬ|есі оґ тападе

теп і, і.е. 1ап4 ге8оигсе8 оґ адгісиІіигаІ епіегргі8е8, 8иЬ|есі8 оґ тападетепі, і.е. 

о^пег8 апгї ^огкег8 оґ іЬо8е епіегргі8е8, о^пег8 оґ 1ап4 ге8оигсе8 ^Ьо так е  і т т е -  

гїіаіе ог іпіегтегїіаіе ітрасі оп 1ап4 ге8оигсе8, апгі а іт  оґ іЬе тападетепі, і.е. 8ир- 

р1у апгї таіпіепапсе оґ іЬе еґґісіепсу оґ иііЬгаііоп оґ 1ап4 ге8оигсе8 а8 а кеу ґасіог 

оґ адгіси1іига1 ргодисііоп. Рагііси1аг1у, іЬе тападетепі оґ 1ап4 ге8оигсе8 оґ адгіси1- 

іига1 епіегргі8е8 і8 уіе^егї а8 а ригро8еґи1 ітрасі оґ о^пег8/^огкег8 оґ адгіси1іига1 

епіегргі8е8 ап4/ог о^пег8 оґ 1апЙ8 оп іЬе 1ап4 ге8оигсе8 іо 8есиге іЬеіг еґґісіепі иіі1і- 

гаііоп.

ТЬе рарег 4е8сгіЬе8 іЬе та іп  сотропепі8 оґ 1ап4 ге8оигсе8 оґ адгіси1іига1 еп- 

іегргі8е8, і.е. ргіпсір1е8, ґипсііош апгї теіЬоЙ8, ^ЬісЬ аге с о т т о п  ґог іЬе есопот- 

іс8 а8 а 8сіепсе депега11у, апгї 8ресіґіс опе8, сошідегіпд іЬе оЬ|есі оґ тападетепі. 

ТЬе депега1 ргіпсір1е8 оґ тападетепі, ^ЬісЬ аге с о т т о п  ґог іЬе ргосе88 оґ т а п 

адетепі оґ 1ап4 ге8оигсе8 оґ адгіси1іига1 епіегргі8е8, іпс1и4е іЬе ргіпсір1е оґ 8сіеп- 

ііґіс агдитепіаііоп, соп8і8іепсу, сопііпиа1ііу, іпіедгііу, ЙехіЬі1ііу, ипііу оґ доа18, 

^огк 8ііти1аііоп, апй еґґісіепсу. Сошійегіпд рагііси1агіііе8 оґ іЬе ргосе88 оґ тап -
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адетепі оГ іапй ге8оигсе8 оГ адгісиііигаі епіегргі8е8, Ше рагііаі (8ресіГіс) ргіпсір1е8 

іпсіийе гаііопаі и8е оГ ге8оигсе8, Гипсііопаі йеГіпіііоп апй 8осіа1 ге8роп8іЬііііу.

ТЬе доаі апй іа8к8 оГ Ше тападетеп і оГ Іапгі ге8оигсе8 оГ адгісиііигаі епіег- 

ргі8е8 сап Ье асйіеуей ипйег Шеіг еГГісіепі орегаііоп, і.е. ипйег сопйіііоп8 оГ еГГі

сіепі регГогтапсе оГ Ше Гипсііоп8 оГ тападетепі. ТЬе депегаІ Гипсііоп8 оГ т а п 

адетепі оГ іапй ге8оигсе8 оГ адгісиІіигаІ епіегргі8е8 іпсіийе огдапігаііоп, ріаппіпд, 

тоііуаііоп, сопігоі апй гедиіаііоп, ^ЬісЬ аге 8ресіГісаііу тапіГе8іей ш ій  соп8ійега- 

ііоп оГ Ше оЬ|есі оГ тападетепі.

Іі і8 йеіегтіпей Шаі регГогтапсе оГ Ше Гипсііоп8 оГ тападетепі оГ іапгі ге- 

8оигсе8 оГ адгагіап епіегргі8е8 і8 8иЬ8іііиіей Ьу ітріетепіаііоп оГ Ше теШоЙ8 оГ 

тападетепі. ТЬе теШоЙ8 аге сошійегей а8 а сотриі8огу соп8іііиепі оГ Ше ргосе88 

оГ тападетепі, Ьесаи8е ргодге88іуе теШоЙ8 апй Шеіг 8кіііГиі арріісаііоп сгеаіе а 

ргесопйіііоп Гог Ше еГГісіепсу оГ тападетеп і апй есопотіс ргосе88е8. ТЬе теШоЙ8 

оГ тападетепі оГ іапгі ге8оигсе8 оГ адгісиііигаі епіегргі8е8 аге іпіепйей іо ргоуійе 

сопйіііош Гог Ше арргоргіаіе апй ргойисііуе ^огк оГ реоріе етріоуей аі Ше епіег- 

ргі8е, Госшей оп 8иррогі оГ ійе еГГісіепсу оГ и8е оГ ійе іапй ге8оигсе8 оГ адгісиііигаі 

епіегргі8е8. ТЬе апаіу8і8 оГ есопотіс іііегаіиге оп ійе 8іийіей ргоЬіет Йеіегтіпе8 

ійаі ійе теіЬоЙ8 оГ тападетепі оГ іапгі ге8оигсе8 оГ адгісиііигаі епіегргі8е8 іодісаііу 

огідіпаіе Ггот ійе депегаі ійеогеіісаі теШоЙ8 оГ тападетепі. Рагіісиіагіу, ійе ^огк 

агдие8 ргіпсіраі ітрогіапсе оГ есопотіс, огдапі2аііопаі-айтіпі8ігаііуе, апй 8осіаі 

теіЬоЙ8 Гог тападетепі.

ТЬе ге8еагсй ргоуійе8 а Ьа8е Гог йеіаііей ійепііГісаііоп оГ ійе е88епсе, іпіепііоп 

апй тесйапі8т8 оГ ассотріі8Йтепі оГ еасй оГ ійе тепііопей соп8іііиепі8 оГ ійе 

тападетепі оГ іапгі ге8оигсе8 оГ адгагіап епіегргі8е8. ТЬе ГигіЬег іпуе8іідаііоп сап 

Ье Ьа8ей оп ійе аррііей ге8еагсйе8, і.е. ітріетепіаііоп оГ опе ог апоійег сотропепі 

оГ ійе тогіеі оГ тападетеп і оГ іапй ге8оигсе8 оГ адгісиііигаі епіегргі8е8 іп іегт8 оГ 

еГГісіепсу оГ ійеіг и8е, 8иррогі Гог йеуеіортепі оГ ійе адгагіап 8есіог оГ есопоту 

ипгіег сопйіііош оГ гаііопаі іапй и8е.

ТЬе ^огк йеГіпе8 ресиііагіііе8 оГ ійе 8ігаіедіс тападетеп і оГ іапгі ге8оигсе8 

оГ адгісиііигаі епіегргі8е8 апй 8іге88е8 ітрогіапсе оГ ійе 8ігаіедіс ітрегаііуе8 іп е8-
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іаЬіі8Ьтепі оґ Ше 8ігаіедіс ШпдатепіаЬ оґ іапд ге8оигсе8 изе Ьу адгісиііигаі епіег- 

ргІ8Є8. Ва8іпд оп Ше Шеогеіісаі 8іиду оґ Ше паіиге оґ 8ігаіедіс ітрегаііуе8 апд соп- 

8ідегіпд рагіісиіагіііе8 оґ Ше 8іидіед оЬ|есі, і! і8 геа8опаЬ1е іо сошідег Ше дотіпаі- 

іпд ргіогіііе8 оґ Ше тападетеп і оґ іапд ге8оигсе8 и8е, ^ЬісЬ аге ґосшед оп 

асЬіеуетепі оґ а сегіаіп 8ігаіедіс доаі, а8 Ше 8ігаіедіс ітрегаііуе8 оґ іапд ге8оигсе8 

иіііігаііоп Ьу адгісиііигаі епіегргі8е8.

Ехатіпаііоп оґ сиггепі Шеогеіісаі арргоасЬе8 іо Ше апаіу8і8 оґ еШсіепсу оґ 

Ше іапд ге8оигсе8 и8е Ьу адгісиііигаі епіегргі8е8 сопїїгт8 Ше песе88ііу іо арріу а 

сотріех арргоасй ш іЬ соп8ідегаііоп оґ аіі а8ресі8 оґ адгісиііигаі епіегргі8е орега- 

ііоп.

ТЬе іЬе8і8 іпуе8іідаіе8 рагіісиіагіііе8 оґ орегаііоп оґ адгісиііигаі епіегргі8е8 іп 

Ь уіу гедіоп шШ арріісаііоп оґ Ше 8іаіі8іісаі даіа апд 8атріе даіа оґ Ше 8іаіе Ьапд 

Адепсу (Ьег2Йдеосада8іге). ТЬе ге8еагсй роіпі8 аі 8оте гедисііоп оґ Ше питЬег оґ 

адгісиііигаі епіегргі8е8 Шаі і8 ргітагііу саи8ед Ьу іпарргоргіаіе іапд геіаііоп8 іп Ше 

соипігу.

ТЬе ді88егіаііоп ідепіійе8 Шаі іп іЬе ргосе88 оґ іЬе іапд геґогт ітр іетеп іа- 

ііоп, 8иШсіепі ігашґогтаііош Ьауе оссиггед іп іЬе 8ігисіиге оґ іапд и8е апд іапд 

о^пег8Йір іп Ь уіу гедіоп. Рагіісиіагіу, іп іЬе 8ігисіиге оґ іапд ге8оигсе8 іп іЬе ге

діоп, а іагде 8Йаге і8 герге8епіед Ьу іЬе іапд ріоі8 о^пед ог шед Ьу сііігеш, ґоге8ігу 

епіегргі8е8 апд адгісиііигаі епіегргі8е8. А топд іЬе адгісиііигаі епіегргі8е8 и8іпд іапд 

ге8оигсе8, іЬе тар г ііу  і8 іакеп Ьу поп-8іаіе соттипіііе8. Кеґеггіпд іо іЬеіг іпіепдед 

и8е, іапд ге8оигсе8 оґ адгісиііигаі епіегргі8е8 аге ргітагііу ріаппед ґог агаЬіе ґагт- 

іпд.

ТЬе 8ігисіиге оґ сгорріпд агеа8 геуеаі8 асіиаі сопдіііоп8 апд дейпе8 8ресіаіі- 

гаііоп оґ адгісиііиге іп Ь уіу гедіоп, сошідегіпд гопаі 8оіі-сіітаііс сопдіііош, таг- 

кеі соп|ипсіиге (доте8ііс апд ґогеідп), 8осіаі-есопотіс 8ііиаііоп а пд есоіодісаі ге- 

диігетепі8 іо іЬе е8іаЬіі8Йтепі оґ адгагіап іапд8саре8. Ьапд ге8оигсе8 оґ адгісиііигаі 

епіегргі8е8 іп Ь уіу гедіоп гейесі іЬе іпіепііоп оґ адгісиііигаі ргодисііоп іо гип агаЬіе 

ґагтіпд шШ іЬе ргеуаіііпд сиіііуаііоп оґ іпди8ігіаі сгор8 апд сошідегаііоп оґ іЬе 

сЬетісаі сопіепі апд диаіііу оґ 8оіі8.
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Тйе ге8еагсй ехатіпе8 диаІііаііуе сотро8іііоп оґ Іапй іп ійе гедіоп апй реси- 

Ііагіііе8 оґ 8иррогі оґ іі8 ґегііІііу. Тйе ^огк йеіегтіпе8 оуетйеІш іпд шіпегаІігаііоп 

оґ 8оіІ8 ійаі 8иґйсіепіІу іпйиепсе8 ійе диаІііу оґ адгісиЙигаІ ргойисі8 дгошпд. Іі 

8егуе8 а8 а Ьа8е ґог йеіесііоп оґ ійе ргоЬ1еш8 апй ге8ігаіпі8 оґ тападетеп і о ґ Іапй 

ге8оигсе8 и8е Ьу адгісиЙигаІ епіегргі8е8. ЗоІиііоп оґ ійе ргоЬ1ет8 8йоиІй Ье ап иг- 

депі іа8к оп ійе ^ау  оґ 8ігаіедіс 8иррогі оґ ійе еґйсіепсу оґ адгісиЙигаІ епіегргі8е8 

орегаііоп.

Тйе рарег оийіпе8 ійе оррогіипіііе8 апй ійгеаі8 оґ тападетепі оґ Іапй ге- 

8оигсе8 и8е Ьу адгісиЙигаІ епіегргі8е8. Іп раг!ісиІаг, Ійе аиійог 8иррІіе8 а ІйеогеїісаІ 

Ьа8е оґ 8исй ге8еагсй, і.е. йейпе8 Ійе ґасіог8 оґ Ійе ех!егпаІ епуігоптепі оґ адгісиІ- 

іигаІ епіегргі8е8, ^йісй так е  ро8Йіуе апй педаііуе ітрасі оп Іапй ге8оигсе8 и8е. Тйе 

Ійе8і8 агдие8 ійе геІаііоп8 Ьеі^ееп 8ігепдій8 апй ^еакпе88е8 оґ адгісиЙигаІ епіег- 

ргі8е8, оррогіипіііе8 апй ійгеаі8 оґ ійеіг еґґісіепі Іапй и8е. Ва8іпд оп ійе агдией ійео- 

геіісаІ-теійойоІодісаІ арргоасй іо іпуе8іідаііоп оґ ійе ітрасі, сашегі Ьу ійе ґасіог8 

оґ іпіегпаІ апй ехіегпаІ епуігоптепі, оп ійе еґйсіепсу оґ иііІігаііоп оґ ійе Іапй ге- 

8оигсе8 оґ адгісиЙигаІ епіегргі8е8, ійе аиійог сопйисіей ійе апаІу8і8 оп ійе ехатрІе 

оґ Ь уіу гедіоп.

Тйе апаІу8і8 оґ ійе еґґісіепсу оґ и8е оґ Іапй ге8оигсе8 оґ адгісиЙигаІ епіегргі8- 

е8 іп Ь уіу гедіоп ^а8 тайе оп ійе ехатрІе оґ епіегргі8е8 іп Ногойок йі8ігісі. Тйе 

ге8еагсй аІ8о рге8епі8 ге8иІі8 оґ ійе апаІу8і8 оґ огдапігаііопаІ-ІедаІ ігап8ґогтаііоп8 

іп ійе Іапй и8е оґ адгагіап ґогтаііоп8, еуаІиаііоп оґ ійе сопсепігаііоп оґ Іапй ге- 

8оигсе8 апй ргойисііоп іп адгісиІіиге, іпіеп8ііу оґ Іапй и8е апй Іапй 8иррІу.

Тйе рарег йе8сгіЬе8 ійеогеіісаІ-теійойіс арргоасйе8 іо 8йаріпд оґ ійе 8ігаіедіс 

ґипйатепіаІ8 оґ Іапй ге8оигсе8 иііІігаііоп Ьу адгісиЙигаІ епіегргі8е8. Іп ійе ргосе88 

оґ ійе 8іийу, ійе аиійог и8ей ійе теійой оґ ійеогеіісаІ агдитепіаііоп, сотрагі8оп, 

дгарйісаІ апй іаЬІе опе8. ОепегаІІу, ійе ^огк йідйІідйі8 ійе е88епсе оґ 8исй 8ігаіеду, 

іі8 ро8іііоп іп ійе депегаІ 8ігаіеду оґ йеуеІортепі оґ адгісиЙигаІ епіегргі8е8 апй іп 

іі8 ге8оигсе 8ігаіедіе8, а8 ^еІІ а8 ргоро8е8 а сопсеріиаІ 8сйете оґ ґогтаііоп оґ ійе 

8ігаіеду оґ Іапй ге8оигсе8 и8е Ьу адгісиЙигаІ епіегргі8е8, апй діуе8 сйагасіегі8ііс8 оґ 

ійе ресиІіагіііе8 оґ еасй 8іаде оґ ійе 8ігаіеду 8йаріпд. Тйе ге8еагсй 8идде8і8 8сепагі-
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08 оГ деVе1ортепі оГ Ше соипігу’в есопоту, ^йісй вйоиМ Ье сопсегпед ^Ш е 8е і- 

ііпд Ше зігаіеду. Тйе ^огк ргоро8Є8 зігаіедіс аїіегпаііуез ґог Ше йеґіпііе зігаіедіез оґ 

адгісиїіигаї епіегргізез Йеуеїортепі.

Тйе Йіззегіаііоп йейпез ргозресіз оґ йеуеїортепі оґ Ше іпйісез оґ ргойисііоп 

сопсепігаііоп апй іпіепзііу оґ їапй гезоигсез изе. Вазіпд оп Ше соггеїаііоп- 

гедгеззіоп апаїузіз, Ше аиійог сопйгтз сїозе геїаііош Ьеї^ееп Ше ргіпсіраї іпйісез 

оґ есопотіс асііуііу оґ адгісиїіигаї епіегргізез. II йаз ргоуійей Ше оррогіипііу Іо 

так е  а ґогесазі аЬоиі сйапдез іп Ше еґйсіепсу оґ їапй гезоигсез изе Ьу адгісиїіигаї 

епіегргізез.

Лссогйіпд іо Ше гезиїіз оґ сопйисіей іпуезіідаііоп оп Ше ресиїіагіііез оґ ґог- 

таііоп  оґ Ше зігаіеду оґ їапй гезоигсез иііїігаііоп Ьу адгісиїіигаї епіегргізез, Ше аи- 

Шог оґ Ше Шезіз 8еІ8 Ше ргіпсіраї зігаіедіс ітрегаііуез ґог ітргоуетепі оґ Ше еґґі- 

сіепсу оґ їапй гезоигсез изе Ьу адгісиїіигаї епіегргізез геґеггіпд іо Ше їеуеї оґ Шеіг 

ітрїетепіаііоп.

Кеу могйз. адгісиїіигаї ргойисііоп, еґйсіепсу, їапй гезоигсез, іпіепзііу оґ їапй 

изе апй їапй зиррїу, сопсепігаііоп, зігаіеду, ітрегаііуез.



12

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації у  наукових фахових виданнях України:

1. Бережницька Г. І. Теоретичні засади управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 16. 

С. 104-107.

2. Микула О. Я., Бережницька Г. І. Стратегічні імперативи управління ви

користанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. Аг

рарна економіка. 2018. Т. 11. №3-4. С. 136-150.

3. Бережницька Г. І. Дослідження можливостей та загроз управління вико

ристанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Економічний 

аналіз. 2019. Т. 29, №1. С. 170-177.

4. Бережницька Г. І. Специфіка господарського використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області. Соціально- 

економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2 (136). С. 67-72.

Публікації в іноземних виданнях:

5. БегегЬпуізка О. Ткеогеїісаі апб шеШобоІодісаІ ргіпсір1е8 оґ ґогшіпд Ше 

8ігаіе§у оґ и§е оґ іапб ге8оигсе8 оґ адгісиїїшаї епіегргізез. Есіепіі/іпіс ]оигпаї «Ш- 

МОУЛТІУЕ 8ОШ ТІОЖ N МООЕШ8СІЕШЕ». 2019. № 4(31). Р. 5-20.

6. Бережницька Г. І. Методичний інструментарій оцінювання ефективно

сті використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

ЕVшр8ку са8орІ8 екопотіку а тападешепіи. 2019. Уоі. 5, І88ие 3. Р. 39-45.

Публікації в інших періодичних виданнях:

7. Бережницька Г. І. Проблеми земельного кадастру на законодавчому рів

ні у м. Львові. Проблеми землеустрою. 2016. №2. С. 113-116.

8. Бережницька Г.І. Законодавче забезпечення якості та безпечності хар

чових продуктів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 

Серія юридична. Збірник наукових праць. 2018. Випуск № 7. С. 86-92.

Публікації за матеріалами конференцій:

9. Бережницька Г. І. Полезахисні лісові смуги як фактор покращення сіль

ськогосподарського виробництва. Міжнародна науково-практична Інтернет-



13

конференції молодих вчених «Використання й охорона земельних ресурсів: акту

альні питання науки та практики (м. Львів, 16 травня 2018 р.). Львів, 2018. 

С. 31-32.

10. Бережницька Г. І. Управління земельними ресурсами сільськогоспо

дарських підприємств: теорія і практика. Світ економічної науки: матеріали 

економічної наукової інтернет-конференції (Тернопіль,30 травня 2019 р.). Тер

нопіль, 2019. Вип. 14. С. 10-13.



14

ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................................15
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ............................. 23
1.1. Сутнісні особливості земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств........................................................................................................................23
1.2. Методичний інструментарій оцінювання ефективності
використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств............. 41
1.3. Організаційно-економічний механізм управління
використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств........... 61
Висновки до розділу 1..................................................................................................... 74
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ............................ 78
1.1. Характеристика господарського використання та якісного складу земель
них ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області................. 78
1.2. Аналіз ефективності використання земельних
ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області......................... 93
2.3. Перспективна оцінка ефективного використання земельних ресурсів
сільськогосподарських підприємств...........................................................................121
Висновки до розділу 2 ....................................................................................................134
РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.................................................. 137
3.1. Можливості та загрози стратегічного управління використанням
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств...................................... 137
3.2. Стратегічні засади управління використанням
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств...................................... 147
3.3. Стратегічні імперативи управління використанням
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств...................................... 161
Висновки до розділу 3 ....................................................................................................175
ВИСНОВКИ.....................................................................................................................178
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................  182
ДОДАТКИ........................................................................................................................ 198



15

ВСТУП

Розвиток аграрного сектору є одним з основних стратегічних орієнтирів 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Реформування 

земельних відносин, яке тривалий час відбувається в Україні, спрямоване на 

національного сільськогосподарського виробника. Проте, як показує практика, 

земельні відносини в сільському господарстві не забезпечують повною мірою 

інтересів землевласників та землекористувачів, створюють суттєві перешкоди 

для сільськогосподарських підприємств у виробництві якісної продукції, під

вищенні власної конкурентоспроможності та ефективності.

Земельні відносини в сільськогосподарському виробництві повинні бути 

спрямовані на збереження родючості ґрунтів, створення якісної сільськогоспо

дарської продукції, ефективне використання земельних ресурсів сільськогоспо

дарських підприємств, особливо в довготривалій перспективі. Однак політична 

та економічна нестабільність у державі, посилення конкуренції та насичення 

внутрішнього ринку імпортною сільськогосподарською продукцією, зміна при

родно-кліматичних умов, що підвищує ризики неврожаю, брак фінансових ре

сурсів для забезпечення якісного обробітку землі й створення можливостей для 

її відновлення, нестача кваліфікованого персоналу -  це суттєві перешкоди для 

організації ефективного використання земельних ресурсів вітчизняними сіль

ськогосподарськими підприємствами.

Визначення можливостей протистояння зазначеним ризикам і викликам у 

мінливому зовнішньому середовищі, досягнення сільськогосподарськими під

приємствами конкурентних переваг через ефективне землекористування мож

ливі за реалізації перманентного стратегічного управління використанням зе

мельних ресурсів. Ключову роль у формуванні відповідної стратегії повинно 

відігравати орієнтування на реалізацію імперативів управління земельними ре

сурсами, які включатимуть основні соціальні, економічні та екологічні аспекти 

реалізації земельних відносин і підвищення ефективності сільськогосподарсь

кого виробництва.
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Питання розвитку земельних відносин, стратегії й оцінки ефективного 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств дослі

джували чимало науковців. Серед них: А. Андрійчук, І. Баланюк, С. Баланюк, 

Н. Бондаренко, О. Бухало, Ю. Губені, О. Гуторов, О. Єрмаков, І. Кошкалда, 

А. Кравченко, П. Макаренко, В. Маслєннікова, О. Микула, В. Месель-Веселяк, 

П. Саблук, А. Сохнич, М. Ступень, Я. Ткаль, О. Ткач, А. Третяк, О. Ульянчен- 

ко, Г. Черевко, Г. Шарий, Д. Шеленко, О. Шпичак, І. Яців та ін.

Відзначаючи цінність одержаних результатів перелічених авторів, слід 

вказати, що окремі аспекти окресленої тематики потребують подальшого ви

вчення. Зокрема, це стосується узагальнення теоретичних положень щодо сут

ності й змісту стратегічних імперативів використання земельних ресурсів, ви

значення методичних особливостей дослідження ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, формування і реаліза

ції сільськогосподарськими підприємствами стратегій ефективного викорис

тання земельних ресурсів з урахуванням сценаріїв розвитку соціально- 

економічних відносин та зміни економічного й політичного становища в дер

жаві.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта

ційне дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Львівського національного аграрного університету, зокрема за темами: «Орга

нізаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агроп

ромислового комплексу» (номер державної реєстрації 0110Ш00835, 2011-2016 

рр.), «Розробка і вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних ві

дносин та забезпечення збалансованого розвитку території» (номер державної 

реєстрації 0116Ш03178, 2016-2020 рр.), «Організаційно-економічний механізм 

забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та села» 

(номер державної реєстрації 0116Ш03176, 2016-2020 рр.). Роль автора в їхньо

му виконанні полягала в обґрунтуванні стратегічних імперативів ефективного 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження поля

гає в науковому обґрунтуванні та поглибленні теоретико-методичних підходів 

до формування стратегічних засад управління використанням земельних ресур

сів сільськогосподарських підприємств. Для досягнення поставленої мети були 

окреслені такі основні завдання:

-  визначити та охарактеризувати особливості організаційно-економічного 

механізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських підпри

ємств;

-  сформувати методичний інструментарій оцінювання ефективності ви

користання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств;

-  уточнити сутність поняття «стратегічні імперативи», визначити його 

значення та місце в стратегічних засадах використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств;

-  з ’ясувати особливості використання земельних ресурсів сільськогоспо

дарських підприємств у сучасних умовах;

-  ідентифікувати основні внутрішні та зовнішні чинники, які впливають 

на процес і результати землекористування та на цій основі визначити можливо

сті й загрози для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами;

-  розробити методичні рекомендації щодо формування стратегічних засад 

ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри

ємств;

-  визначити напрями державної й територіальної політики і внутрішньої 

економічної політики сільськогосподарських підприємств, спрямованих на за

безпечення ефективного використання земельних ресурсів.

О б’єктом дослідження є процес управління використанням земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств та формування стратегії їхнього 

ефективного використання в умовах розвиненого ринкового середовища.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційно- 

практичні положення щодо стратегічного забезпечення ефективного викорис
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тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств у специфічних 

політичних і соціально-економічних умовах України.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисерта

ційного дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до ви

вчення фундаментальних положень щодо управління використанням земельних 

ресурсів сільськогосподарського призначення.

У процесі дослідження застосовані такі основні методи: діалектичний та 

абстрактно-логічний -  для здійснення теоретичних і методологічних узагаль

нень та формулювання висновків, що випливають з результатів дослідження; 

монографічний -  для вивчення процесів землекористування на прикладі окре

мих підприємств; анкетування -  для ідентифікації проблем використання земе

льних ресурсів суб’єктами господарювання; статистико-економічні прийоми -  з 

метою встановлення динаміки розвитку сільськогосподарських підприємств, 

залежності результатів їхньої діяльності від змін в управлінні земельними ресу

рсами; графічний, побудови рядів динаміки -  для виявлення тенденцій у вико

ристанні земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами; 8^О Т - 

аналіз -  у дослідженні впливу різних зовнішніх і внутрішніх чинників на ефек

тивність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; 

логічне моделювання -  для обґрунтування імперативів стратегічної внутріш

ньої та державної політики щодо забезпечення ефективного використання зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; економетричний інстру

ментарій -  для обґрунтування взаємозв’язку між досліджуваними ознаками та 

прогнозування окремих параметрів розвитку досліджуваних явищ.

Інформаційною базою дослідження слугували: нормативно-правові акти 

України, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства аграр

ної політики та продовольства України, Львівської обласної державної адмініс

трації, дані Держгеокадастру, річні звіти окремих сільськогосподарських фор

мувань, праці вчених-економістів, власні спостереження.

Наукова новизна одержаних результатів. Основними результатами до

слідження, що мають наукову новизну, є такі:
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удосконалено:

У науково-методичний інструментарій оцінювання ефективності ви

користання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, який пе

редбачає, по-перше, дослідження структури земельного фонду за основними 

землевласниками та землекористувачами і розвитку ринку оренди земель сіль

ськогосподарського призначення, що враховує рівень родючості ґрунтів і мож

ливості його підвищення через здійснення земельних поліпшень; по-друге, ана

ліз концентрації сільськогосподарського виробництва як процесу, що сприяє 

досягненню технолого-економічного ефекту використання земельних ресурсів 

через забезпечення оптимального розміру землекористування; по-третє, оціню

вання інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що базується на ро

зрахунку рівня інтенсивності використання земельних ресурсів, а також врахо

вує рівень і результат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, зок

рема його економічну ефективність;

У концептуальний підхід до формування стратегічних засад забезпе

чення ефективності управління земельними ресурсами сільськогосподарських 

підприємств, який передбачає виокремлення в науковому обігу та визначення 

змісту економічної категорії «технологічно-економіко-соціальна ефективність 

використання земельних ресурсів», що становить собою інтегральну ефектив

ність, пов’язану з підвищенням ефективності сільськогосподарського виробни

цтва, інтенсивністю використання сільськогосподарських угідь, відображає 

відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потре

бам і цілям суспільства;

У методичні засади оцінки причинно-наслідкових залежностей, 

пов’язаних із використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими під

приємствами, які, ґрунтуючись на застосуванні кореляційно-регресійного ана

лізу, дали змогу ідентифікувати вплив низки чинників на формування обсягу 

товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь у підприємствах галу

зі та виявити взаємозв’язки між досліджуваними ознаками;
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набули подальшого розвитку:

У визначення сутності стратегічних імперативів, їхнього місця в стра

тегічному управлінні використанням земельних ресурсів сільськогосподарсь

ких підприємств. При цьому зазначено, що під стратегічними імперативами ви

користання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно 

розглядати домінуючі пріоритети управління використанням земельних ресур

сів, спрямовані на досягнення конкретної стратегічної цілі. Відтак доведено, що 

стратегічні імперативи є невід’ємною складовою стратегічних засад викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, конкретизують 

шляхи досягнення кожної стратегічної цілі;

У складові стратегічного управління використанням земельних ресур

сів сільськогосподарських підприємств, спрямованого на підвищення ефектив

ності їхнього використання, які передбачають визначення мети, цілей, стратегі

чних імперативів досягнення мети, дослідження чинників внутрішнього і зов

нішнього середовища, що чинять вплив на ефективність використання земель

них ресурсів; визначено сценарій розвитку й перспективного впливу таких чин

ників і на цій основі -  основні стратегічні альтернативи використання земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств;

У методика аналізу ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств на основі застосування тривимірної моделі 

координат параметрів досліджуваного явища, що дає змогу розглядати ефекти

вність за окремими її видами -  технологічною, соціальною та економічною; ця 

модель має теоретичний і прикладний зміст -  як понятійно-теоретична конс

трукція, що відображає результативність комплексного поєднання задоволення 

потреб людини, технологічного стану та виробничого розвитку підприємства, і 

як індикатор, що фіксує рівень ефективності за конкретний часовий період, 

який виступає базовим для обґрунтування стратегічних імперативів розвитку 

підприємства;

У визначення стратегічних імперативів підвищення ефективності ви

користання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємства за рівнями
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(рівень підприємства, територіальний рівень, загальнодержавний рівень) їхньої 

реалізації. Обґрунтовано, що основними стратегічними імперативами, які слід 

першочергово реалізовувати на мікрорівні, є: забезпечення родючості земель; 

впровадження новітніх технологій в обробіток землі; максимізація прибутку; 

нарощення продуктивності праці та сільськогосподарського виробництва; задо

волення інтересів усіх учасників земельних відносин. На територіальному рівні 

доцільно насамперед забезпечити підтримку розвитку сільськогосподарського 

виробництва, підтримку раціонального землекористування та його екологічнос- 

ті. На загальнодержавному рівні необхідно вдосконалити інституційне забезпе

чення та екологічну політику щодо сільськогосподарського виробництва, нада

ти інвестиційне його забезпечення.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що роз

роблені в дисертаційному дослідженні основні положення, пропозиції та реко

мендації можуть бути задіяні сільськогосподарськими підприємствами з метою 

підвищення ефективності використання їхніх земельних ресурсів, а також орга

нами державного управління та місцевого самоврядування для інституційного 

забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі.

Пропозиції щодо реалізації методичних підходів, які дають змогу обґрун

тувати дієві стратегічні напрями і науково-методичний інструментарій оціню

вання ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств, прийняті до розгляду та використання Городоцькою районною 

державною адміністрацією при розробці програми розвитку сільського госпо

дарства району (довідка № 01/11-в від 09.08.2019). Пропозиції щодо удоскона

лення інституційного забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному 

секторі знайшли застосування у роботі Г оловного управління Держгеокадастру 

у Львівській області (довідка № 21-13-0.51-4145/2-19 від 04.06.2019). Фермер

ським господарством «Щедрий лан» апробовані та позитивно оцінені результа

ти наукових досліджень, що стосуються розробки стратегічних імперативів під

вищення ефективності використання земельних ресурсів (довідка від 

03.07.2019).
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Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Львів

ського національного аграрного університету при викладанні дисциплін «Зе

мельне право», «Аграрне право» (довідка № 01-28-03-938.1 від 12.06.2019).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною нау

ковою працею, в якій викладені результати досліджень щодо формування стра

тегічних імперативів управління використанням земельних ресурсів сільського

сподарських підприємств. Наукові положення, які виносяться на захист, отри

мано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, вико

ристані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобува

ча.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційно

го дослідження доповідалися та були схвалені на: Міжнародній науково- 

практичній Інтернет-конференції молодих вчених «Використання й охорона 

земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики (м. Львів, 2018 р.), 

Економічній науковій Інтернет-конференції «Світ економічної науки» (Терно

піль, 2019 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 10 

наукових праць, з яких 9 -  одноосібних, зокрема 4 статей у наукових фахових 

виданнях України та 2 -  у зарубіжних виданнях, а також 2 тези доповідей в ма

теріалах конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 223 сторінки комп’ютерного тексту, з яких 181 сто

рінок -  основний текст. Робота містить 36 рисунків, 34 таблиці та 11 додатків 

на 26 сторінках, а також список використаних джерел зі 166 найменувань на 16 

сторінках.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Сутнісні особливості земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств

Трансформаційні зміни в суспільстві, пов’язані з погіршенням світової 

екологічної ситуації та зумовлені необхідністю здійснення господарської 

діяльності, ставлять перед сільськогосподарськими підприємствами завдання 

екологічного використання земельних ресурсів, що забезпечує ефективність 

функціонування підприємства.

Основою земельних ресурсів, які перебувають у будь-яких правових 

відносинах, у використанні сільськогосподарських підприємств є земля. Земля 

-  природний ресурс, що створений та існує незалежно від волі й праці людей; 

це основне джерело задоволення першочергових потреб людства, місце праці. 

Земля відіграє також важливу соціальну роль: вона є предметом суспільного 

інтересу не лише з правової та економічної позиції, а й традиційним об’єктом 

поваги й шани в українському суспільстві.

У праці А. Я. Сохнича визначаються характерні риси землі, такі як 

простір, рельєф, клімат, ґрунтовий покрив, рослинність, надра і води. При 

цьому земля є «головним засобом виробництва в сільському і лісовому 

господарстві, а також просторовим базисом для життя і діяльності людини, 

розміщення підприємств і організацій всіх галузей народного господарства, 

тобто є матеріальною умовою будь-якого виробничого процесу, служить 

джерелом продовольчого забезпечення людей та промисловості необхідною 

сировиною» [122, с. 7].

У процесі управління земельними ресурсами важливо враховувати 

особливості, які відрізняють землю від інших засобів виробництва. Зокрема,
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А. Я. Сохнич визначає такі особливості: «По-перше, земля є продукт природи, в 

той час як інші засоби виробництва є результатом людської праці. По-друге, 

земля просторово обмежена і замінити її іншими засобами виробництва 

неможливо. По-третє, землю можна використовувати тільки там, де вона 

розташована. Інші ж засоби виробництва можна переміщати. По-четверте, 

земля є вічним засобом виробництва і при правильному використанні підвищує 

свою родючість, в той час як інші засоби виробництва мають властивість 

зношуватись» [122, с. 7].

Отже, земля є специфічним засобом праці, який не підлягає 

переміщенню, територіально обмежений та не змінює своєї натурально-речової 

форми в процесі використання. Раціональне використання землі як засобу праці 

не змінює її родючості й продуктивності. У процесі використання 

(раціонального) земля не змінюється якісно та кількісно.

Земля виступає найбільшим багатством країни. Багатофункціональне 

призначення землі визначає її національну цінність. Саме тому управління 

використанням землі, її потенціалом спрямоване на забезпечення задоволення 

інтересів усіх суб’єктів правовідносин з обов’язковим підтриманням 

раціонального використання.

Основною складовою землі, яка має найбільше значення в діяльності 

сільськогосподарських підприємств, є ґрунт -  «особливе природне утворення, 

якому властиві риси живої й неживої природи, що сформувалися внаслідок 

тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під спільним 

взаємозумовленим впливом гідросфери, атмосфери, живих і неживих 

організмів. Це одна із складових навколишнього середовища, її найважливіша 

властивість -  родючість, яка відіграє провідну роль у житті людини, є 

найважливішою умовою існування і відтворення, які постійно змінюють одне 

одного в людських поколіннях» [143, с. 12-13]. Дослідники сфери 

землевпорядкування та землекористування одностайно визначають саме 

родючість ґрунтів основним показником якості й основою управління землями 

сільськогосподарського призначення.
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Цільове призначення (встановлений порядок, умови та межі експлуатації 

(використання) земель для конкретної мети і відповідно до категорії земель) 

земель України визначено та розмежовано у Земельному кодексі України (гл. 

4). Тут зазначено, що до земель України належать усі землі в межах її території, 

в тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами, які за основним 

цільовим призначенням поділяються на певні категорії (рис. 1.1), серед яких 

і землі сільськогосподарського призначення, користувачами яких є сільського

сподарські підприємства.

Рис. 1.1. Класифікація земель за їхнім призначенням 

(складено за Земельним кодексом України [62]).

Цільове призначення та правовий режим усіх категорій земель 

регламентовані законодавством України й знаходять своє відображення у 

землевпорядній документації. Як зазначають В.В Горлачук, В.Г В ’юн та 

А.Я. Сохнич, цільове використання спрямоване на високу ефективність 

землекористування, запобігання необгрунтованому вилученню земель
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сільськогосподарського призначення, відтворення і підвищення родючості 

ґрунтів, підвищення продуктивності земель [39].

Визначення земель сільськогосподарського призначення наведено у ст. 22 

Земельного кодексу України, де вказано, що це «землі, надані для виробництва 

сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської, науково- 

дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфра

структури або призначені для цих цілей» [62]. Забезпечення виробництва про

дуктів харчування та вагомої частини сировини для промислової переробки дає 

цим землям особливий правовий режим. У науковому обороті та на практиці 

використовується їхня класифікація за видами, призначенням та функціями, які 

вони виконують (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Класифікація земель сільськогосподарського призначення 
за видами, призначенням та функціями, які вони виконують [78].
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Варто зазначити, що пріоритетність у наданні земель сільськогосподарсь

кого призначення відводиться саме сільськогосподарським виробникам та осо

бистим підсобним господарствам. Тобто стосовно земель сільськогосподарсь

кого призначення важливим і пріоритетним є їхнє цільове використання. Влас

не придатність земель для сільськогосподарського виробництва, використання 

в сільському господарстві встановлюється за даними державного земельного 

кадастру.

Згідно з пунктом 15 розділу Х «Перехідні положення Земельного кодексу 

України» в країні діє мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських зе

мель, умовою зняття якого є набрання чинності Закону України «Про обіг зе

мель сільськогосподарського призначення» [63]. Також земельні ділянки, що 

використовуються у сільськогосподарському виробництві, не можуть передава

тися у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним 

юридичним особам та іноземним державам (стаття 22, пункт 4 Земельного ко

дексу України) [62].

Землі сільськогосподарського призначення повинні бути задіяні лише для 

здійснення особистого підсобного господарства та сільськогосподарського 

виробництва. Власниками земель сільськогосподарського призначення можуть 

бути як фізичні, так і юридичні особи -  громадяни та резиденти України. При 

цьому юридичні особи не обов’язково за основним видом своєї діяльності 

повинні бути суб’єктами сільськогосподарського виробництва, такі землі 

можуть використовуватися для реалізації допоміжних функцій аграрного 

виробництва. Сільськогосподарські підприємства у своєму використанні 

можуть мати не лише землі сільськогосподарського призначення. Враховуючи 

сучасну багатофункціональність та диверсифікованість виробництва, 

сільськогосподарські підприємства можуть використовувати (на правах 

власності чи на орендних засадах) інші види земельних ресурсів України.

Основним предметом дослідження виступає земля не як природний 

ресурс, а як засіб праці. Прикладення людської праці до землі з метою 

обробітку та вирощування рослин різного призначення перетворює «землю» на
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«земельні ресурси». Науковці А. М. Третяк та О. С. Дорош підкреслюють: 

«Коли до землі приєднується людська праця (жива і уречевлена), вона стає не 

лише як засіб виробництва, залучений у систему сільсько- чи 

лісогосподарського виробництва, а й виступає як матеріальна умова, і як 

активний фактор -  головний засіб виробництва» [135, с. 8].

Земля по праву виступає ключовим елементом ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, природною основою виробництва. «Вона 

активно впливає на процес виробництва і є базою для органічного поєднання 

інших виробничих ресурсів» [100, с. 21]. З усієї сукупності ресурсів сільсько

господарських підприємств, зі складу ресурсного потенціалу саме земельні 

ресурси є первинним фактором виробництва, фундаментом їхньої 

господарської діяльності (рис. 1.3).

Інформаційний
потенціал

Інноваційний потенціал 

Кадровий потенціал 

Фінансовий потенціал

Технологічний потенціал

Матеріально-технічний потенціал

Виробничий потенціал земельних ресурсів

Рис.1.3. Склад виробничого потенціалу сільськогосподарського
. . . * * 

підприємства та місце в ньому земельних ресурсів.
*Власні узагальнення автора.

Виробничий потенціал земельних ресурсів є базою, основою формування 

та використання всіх виробничих ресурсів сільськогосподарського підприєм

ства. Від якості земельних ресурсів, їхнього складу, розміру та призначення за-
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лежать якісні, кількісні й структурні параметри формування всіх інших складо

вих (матеріально-технічного потенціалу, технологічного потенціалу, фінансо

вого потенціалу, кадрового потенціалу, інноваційного та інформаційного поте

нціалів), а також ступінь та ефективність використання кожної складової й ви

робничого потенціалу сільськогосподарського підприємства загалом.

При цьому визначальною властивістю земельних ресурсів, використову

ваних у сільськогосподарському виробництві, є родючість ґрунтів. «Природний 

виробничий потенціал сільськогосподарських земель формується не на всіх 

площах, а лише на їхній продуктивній частині -  ґрунтовому покриві, відповід

ній родючості. Тобто сільськогосподарська продуктивна земля як засіб вироб

ництва має особливу якість -  родючість, яка на відміну від інших засобів вироб

ництва в процесі використання не лише не втрачається, а, навпаки, за правиль

ного поводження з нею постійно поліпшується. Наявність цієї властивості ро

бить ґрунт засобом сільськогосподарського виробництва і однією з найважли

віших продуктивних сил. Завдяки родючості земля має специфічну особливість, 

яку прийнято називати продуктивною силою землі та яка може бути безмежно 

підвищена шляхом застосування капіталу, праці та результатів науково- 

технічного прогресу» [96, с. 21].

Поняття «земельні ресурси» є широковживаною категорією в науковому, 

навчальному та прикладному застосуванні. Іноді його ототожнюють з поняттям 

«земля». Проте таке ототожнення не є прийнятним, оскільки ці поняття є різно- 

порядковими й мають власне підпорядкування. Зокрема, поняття ««земля» на

лежить до розряду універсальних, граничних абстракцій, які містять у собі пев

ний «наскрізний» смисл, що змістовно переломлюється крізь призму конкрет

но-наукового пізнання [99, с. 22]. Поняття «земельні ресурси» залежить і міс

тить у своєму складі термін «земля», проте має вужче значення, яким обмежу

ється використання землі як виробничого ресурсу для цілей реалізації функцій 

господарської діяльності переважно підприємств та організацій.

Розгляд дефініції «земельні ресурси» доцільно здійснювати поєднанням 

дослідження понять «ресурси» та «земля». Це дає змогу вийти на змістовніший,
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сутнісніший рівень, а відтак уточнити існуючі дефініції або сформулювати нову 

з умовах конкретного цілеорієнтування -  забезпечення ефективного викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Термін «ресурси» має багатогранне тлумачення: природні, економічні, 

технічні тощо. Для цілей управління предметом нашого дослідження виступа

ють економічні ресурси загалом та їхня складова -  земельні ресурси. Як відомо, 

термін «ресурси» має французьке походження (гезоигсез), що дослівно означає 

«засіб, запас, джерело доходу» [119]. В енциклопедичному словнику за редак

цією А. М. Прохорова наведено таке визначення: «Ресурси (від французького 

гезоигсе -  допоміжний засіб) -  грошові кошти, запаси, цінності, можливості, 

джерела коштів, доходів (наприклад, природні ресурси, економічні ресурси)» 

[7]. У тлумачному економічному словнику Дж. Блека зазначено: «Ресурси 

(гезоигсез) -  в це поняття включається все , що сприяє економічній діяльності: 

природні ресурси (наземні, копалини, підводні); людські ресурси, включаючи 

здібності і кваліфікацію; товари виробничого призначення, або вироблені лю

диною засоби виробництва. Економіку можна визначити як науку про алокацію 

ресурсів» [22]. Сучасна українська наука в дослідженні такого економічного 

явища, як ресурси, здебільшого відштовхується від визначень «Економічної ен

циклопедії», сформованої за редакцією С. В. Мочерного, де ресурси розгляда

ються як «основні елементи виробничого потенціалу», куди увійшли грошові 

засоби, цінності, запаси, можливості, джерела засобів та доходів, які має в роз

порядженні система і які використовуються для досягнення конкретних цілей 

економічного розвитку [52].

Відомий дослідник М. Г. Ступень конкретизує сутність категорії «земля», 

зауважуючи, що вона виконує функції основного засобу виробництва в сільсь

кому і лісовому господарствах та просторового базису для розміщення продук

тивних сил і розселення людей. Учений вважає, що саме земля є основою для 

відтворення трудових, матеріально-технічних і природних ресурсів [129, с. 84

85]. Науковець відображає цінність землі як основного виробничого ресурсу, 

зокрема, сільськогосподарських підприємств, тим самим ототожнюючи поняття
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«земля» та «земельні ресурси». Водночас у науковій термінології визначено 

суттєву різницю між поняттями «земля» та «земельні ресурси». З одного боку, 

поняття «земля» є ширше, а з іншого -  є складовою формування поняття «земе

льні ресурси».

За словником економічних термінів земля, є ресурсом, який 

« ...використовується з метою виробництва сільськогосподарської продукції, 

будівництва будівель, споруд, міст тощо» [29, с. 45], а також є основним факто

ром виробництва. Дослідниця Н. М. Скурська підкреслює значення землі як 

« .передум ови й природного фундаменту існування суспільства, чинника на

вколишнього середовища» [118, с. 17]. Існує точка зору, що « .з е м л я  є природ

ним середовищем, в межах якого народжуються та живуть особи, природна ма

терія, простір для існування, розвитку суспільства, базис сільськогосподарсько

го виробництва» [52, с. 620].

Особливості землі як засобу сільськогосподарського виробництва визна

чають специфіку земельних відносин щодо управління та використання земе

льних ресурсів. Загалом під земельними ресурсами розглядають ті землі, які 

сільськогосподарські підприємства використовують для здійснення своєї гос

подарської діяльності, насамперед сільськогосподарського виробництва.

Учені Б. М. Данилишин, Д. В. Клиновий та Т. В. Пепа розглядають під 

земельними ресурсами «всі землі, які залежно від їх цільового призначення, го

сподарського використання і особливостей правового режиму, можуть бути ви

користані для суспільних потреб» [46, с. 665].

Натомість А. М. Третяк та О. С Дорош розглядають земельні ресурси як 

«сукупні ресурси (запаси) земельної території як просторового базису госпо

дарської діяльності і розселення людей, засобу виробництва, її біологічної про

дуктивності та екологічної сталості середовища життя» [135, с. 11].

Як вважає О. О. Шевелюк, під земельними ресурсами слід розуміти певну 

узагальнену назву частини земельної поверхні, яка має потенційні можливості в 

процесі господарської діяльності задовольняти потреби суспільства [149].
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Для повнішого пізнання предмета дослідження проведено аналіз тлума

чень понять щодо сутності й використання земельних ресурсів (дод. А).

Досить влучно з метою управління та забезпечення ефективності їхнього 

використання охарактеризувала земельні ресурси Я. С. Ткаль, яка вважає, що 

«це сукупні ресурси природного середовища, що складаються з ґрунтів госпо

дарського призначення, є базисом господарської діяльності та основним засо

бом виробництва, який потребує ефективного використання та є основою і на

слідком біологічної продуктивності й екологічної безпеки життя суспільства» 

[131, с. 18]. Таке визначення вважаємо найбільш доцільним для нашого дослі

дження, проте потрібно зробити акцент на специфічності земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств. Отож, під земельними ресурсами цих під

приємств розглядаються земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

які перебувають у їхній власності або користуванні (оренді) для ведення агробі

знесу, включаючи ґрунти як основний засіб виробництва, та які потребують ор

ганізації раціонального використання.

На стан використання земельних ресурсів сільськогосподарськими під

приємствами загалом і на його ефективність впливають різні чинники, напри

клад:

- масштаби (розміри) земельної ділянки;

- матеріально-технічна база окремого сільськогосподарського підприєм

ства;

- рівень оновлення основних фондів;

- забезпеченість господарства енергетичними ресурсами;

- рівень втілення інноваційних технологій у сільськогосподарське вироб

ництво;

- стан організації сільськогосподарської діяльності у підприємствах;

- диверсифікація сільськогосподарського виробництва;

- інтеграція;

- наявність у господарстві кваліфікованих робітників;

- рівень організації праці;
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- стимулювання, мотивація, рівень їхнього впливу;

- меліоративний режим;

- стан зрошення земельних угідь тощо.

Також на формування процесу використання земельних ресурсів мають 

безпосередній вплив такі чинники, як:

- види ґрунтів у відповідному районі, якому притаманні розташовані зе

мельні ресурси;

- спеціалізація господарства;

- рівень конкуренції в регіоні та за його межами;

- заплановані сівозміни;

- рівень застосування інноваційних технологій сільськогосподарського 

виробництва;

- мотивація до посилення управління ефективністю використання земель

них ресурсів;

- фінансовий стан господарства;

- інвестиційний клімат;

- рівень кредитного забезпечення підприємства;

- державна підтримка сільськогосподарського виробництва, поліпшення 

земельних ресурсів [149].

Особливості землі як засобу сільськогосподарського виробництва визна

чають специфіку земельних відносин в основних складових, зокрема користу

вання, управління земельними ресурсами.

Земельні відносини в Україні перебувають в процесі перманентного ре

формування, результатом якого є передача земель у приватну та комунальну 

власність, що зумовило рівноправний розвиток всіх форм господарювання на 

землі, створення рівних умов для функціонування всіх організаційно-правових 

форм господарювання. Сільськогосподарські підприємства часто використову

ють земельні ресурси на засадах приватного володіння. Як відображають дослі

дження Д. І. Шеленко, Ю. С. Копчак та С. І. Баланюк, «фактично... власники 

земельних часток розпорядилися належною їм землею таким чином:
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-  передали землю в оренду різним агроформуванням та уклали відповідні 

договори;

-  використали належну їм землю для господарювання без створення юри

дичної особи;

-  одержали земельні частки та приєднали їх до присадибних ділянок;

-  не поновили договори оренди;

-  не вимагали належну їм землю [150, с. 6].

Водночас важливим і найприйнятнішим механізмом регулювання земе

льних відносин у сільському господарстві, організації співпраці між власника

ми земельних ресурсів та їхніми користувачами є оренда.

Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектору економіки» №1529 від 3 грудня 1999 ро

ку [154] визначено, що «оренда землі -  це засноване на договорі строкове плат

не володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для 

проведення підприємницької та інших видів діяльності. Відносини, пов’язані з 

орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодек

сом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими 

актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі» 

(статті 1, 2).

Закон України «Про оренду землі» повною мірою врегульовує договірні 

відносини щодо оренди землі на засадах приватної власності: визначено термін 

дії орендного договору, розмір, умови і строки внесення орендної плати. Обме

жувальним чинником щодо орендних відносин є термін дії договору оренди. 

Зокрема, передбачено: «Строк дії договору оренди землі визначається за зго

дою сторін, але не може перевищувати 50 років. При передачі в оренду земель

них ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіль

ськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого се

лянського господарства строк дії договору визначається за згодою сторін, але 

не менше 7 років» (стаття 19) [46].

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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«При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського при

значення (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермер

ського господарства, особистого селянського господарства), які є земельними 

ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, 

строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бу

ти меншим як 10 років. До договору оренди землі включається зобов’язання 

орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних мелі

оративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній 

експлуатації» [46].

Розмежування прав власності на землю стимулювало розвиток орендних 

відносин, збільшило кількість орендодавців. За даними Держгеокадастру, зі

6.8 млн громадян, які одержали сертифікати на право на земельну частку (пай),

4.8 млн селян (а це понад 70%) реалізують своє право на землю через орендні 

відносини. Із загальної кількості договорів (на 01.01.2017 р.) 33% укладено з 

господарствами, де отримано земельний пай, або їхніми правонаступниками; 

15 % -  з фермерськими господарствами; 52% -  з іншими суб’єктами господа

рювання (рис. 1.4). Орендна плата (згідно з договором оренди) переважно спра

вляється у грошовій формі (58%), близько 40% -  в натуральній та лише 2% -  у 

відробітковій через надання послуг орендодавцю.

Зростання лояльності до орендних відносин й довіри до орендарів прояв

ляється через тенденції збільшення термінів укладання договорів оренди -  на 

8-10 років і більше 10 років. Такі договірні відносини, з-поміж реалізації осно

вних видів господарської діяльності сільськогосподарськими підприємствами, 

дають їм змогу як орендарям здійснювати капітальні вкладення в поліпшення 

земель та отримати від цього віддачу (впродовж довгострокового періоду) 

[154].
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Рис. 1.4. Укладення договорів оренди та плата за оренду земельних ділянок
❖

і земельних паїв в Україні (на 01.01.2017 р.)

Джерело: [ 154].

Достатньою мірою законодавчо врегульовано умови оренди земель сіль

ськогосподарського призначення держаної форми власності. Зокрема, Постано

вою № 413 від 7 червня 2017 року затверджено «Стратегію удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними». У ній зазначено, що 

«Держгеокадастр та його територіальні органи при передачі земель сільсько

господарського призначення державної власності в оренду мають: при форму

ванні лотів для продажу прав оренди встановлювати строк дії договору оренди 

не більше 7 років та стартову ціну лоту -  не нижче 8% від нормативної грошо

вої оцінки земельної ділянки; у випадку передачі в оренду меліорованих земель
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і на яких проводиться гідротехнічна меліорація встановлювати строк дії дого

вору оренди не більше 10 років та стартову ціну лоту -  не нижче 8% від норма

тивної грошової оцінки земельної ділянки; не допускати внесення змін до дого

вору оренди земельної ділянки в частині зменшення розміру орендної плати 

та/або збільшення строку дії договору оренди земельної ділянки; допускати 

пролонгацію договору оренди земельної ділянки терміном до 25 років у випад

ку закладки багаторічних насаджень» [155].

Розмір орендної плати в Україні відповідно до чинного законодавства ви

значається у відсотках від нормативної грошової оцінки. Нижня межа орендної 

плати за землю регулюється указами Президента України. Зміни, внесені згідно 

з Указом Президента України від 19.08.2008 р. №725/2008, рекомендують вста

новлювати розмір орендної плати за землі приватної власності на рівні не мен

ше 3% нормативної грошової оцінки земель.

Протягом 2011-2017 років середня плата за оренду земельних часток у 

сільськогосподарських підприємствах України лише у 2014 та 2017 роках сяга

ла законодавчо регламентованого значень порівняно з нормативною грошовою 

оцінкою за достатньої ефективності діяльності цих підприємств, яку характери

зують показники рентабельності останніх (табл. 1.1).

Слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду зберігалася загалом 

низька вартість оренди землі порівняно як із зарубіжними аналогами, так і від

носно зростання прибутковості діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Доходимо висновку, що вартість оренди є дуже низькою порівняно з розміром 

створеної на земельній ділянці доданої вартості.

Згідно з даними Держгеокадастру України у 2017 році найвища плата за 

оренду земельних часток мала місце в Полтавській (2243,2 грн/га), Черкаській 

(2215,5 грн/га) та Харківській (1603 грн/га) областях -  5-7% від нормативної 

грошової оцінки земель. Найдешевше користування землею обходилося в Київ

ській (533,4 грн/га), Закарпатській (596 грн/га) і Тернопільській (672,3 грн/га) 

областях. Не було досягнуто середнього показника -  3% від грошової оцінки -  

у шести областях України (рис. 1.5).
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Таблиця 1.1

Показники орендної плати за земельні ділянки та результати
• • •  • •  • ж т *господарської діяльності сільськогосподарських підприємств України

Рік

Норма
тивна 

грошова 
оцінка, на 
початок 
року, 
грн/га

Середня
орендна
плата,
грн/га

Дохід 
(виручка) 

від реалізо
ваної про
дукції рос
линництва, 
млрд грн

Прибуток від реалі
зації продукції 
рослинництва

Відношення оре
ндної плати до, %

всього, 
млрд грн

на 1 га, 
грн

нормати
вної гро

шової 
оцінки

прибу
тку

2011 11751 303,4 71,0 17,3 935,1 2,6 32,4

2012 20635 348,5 93,6 17,1 924,3 1,7 37,7

2013 20635 539,0 89,6 9,0 481,3 2,6 111,1

2014 20635 616,5 130,7 29,5 1620,9 3,0 38,0

2015 25773 736,0 238,3 80,1 4525,4 2,9 16,3

2016 30928 862,0 239,4 73,4 4242,8 2,8 20,3

2017 30928 1093,4 286,1* 57,7 3335,3 3,5 32,8
*Розраховано за даними Держгеокадастру.

Отже, у більшості регіонів України орендна плата за надані в оренду зе

мельні ділянки (паї) здійснюється на невисокому, здебільшого мінімальному 

рівні, незважаючи на достатні фінансові результати сільськогосподарських ви

робників, отримані шляхом використання таких земельних ресурсів. Економіч

на вигода сільськогосподарських виробників щодо використання орендних зе

мель протиставляється низьким доходам орендодавців, які є їхніми власниками.

Значні ризики щодо здавання земель в оренду пов’язані також з якісним 

використанням земель. Практика господарювання показує, що використання 

орендованих земельних ресурсів нівелює бажання й прагнення сільськогоспо

дарських виробників підтримувати родючість ґрунтів протягом тривалого пері

оду. Економічний інтерес орендарів (сільськогосподарських виробників) -  мак- 

симізувати прибутки в мінімальні терміни -  часто зумовлює споживацьке і без

відповідальне ставлення до землі та не забезпечує раціонального використання.
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Рис. 1.5. Рейтинг регіонів України за розміром орендної плати 

та її частка від нормативної грошової оцінки (на 01.01.2017 р.).

Джерело: побудовано за даними Держгеокадастру.

Отож, орендні земельні відносини, хоч і передбачають двосторонню ви

году орендаря й орендодавця, на практиці передбачають переважання вигоди і 

користі від орендування земельних ресурсів переважно орендарів та в перспек

тиві можуть мати негативний наслідок не лише для землевласників, а й загалом 

для суспільства.

Земельний кодекс передбачає, що господарська експлуатація земель по

винна забезпечувати їхнє відтворювання й підвищення родючості. Вилучення 

сільськогосподарських земель для несільськогосподарських потреб, обмеження 

використання або погіршення якості сільськогосподарських угідь під впливом 

діяльності підприємств-орендарів повинні передбачати відшкодування землев

ласникам і землекористувачам втрат сільськогосподарського виробництва.
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Земельні орендні відносини в сільському господарстві мають забезпечу

вати гідні економічні умови як для орендаря, так і для орендодавця, при цьому 

зберігаючи природну родючість ґрунтів через раціональне їхнє використання. 

Ми погоджуємося з А. М. Третяком та О. С. Дорош, які у своєму дослідженні 

відобразили завдання раціонального використання земельних ресурсів з ураху

ванням усіх учасників земельних відносин: конкретних землекористувачів, зе

млевласників та суспільства загалом:

1) «відповідати соціально-економічним інтересам розвитку країни в 

цілому, окремих галузей, регіонів і конкретних землекористувачів;

2) найбільш повно враховувати природні і економічні умови й власти

вості конкретних територій і передбачати оптимальне співвідношення спеціалі

зації і розмірів виробництва з територіальними особливостями;

3) бути найефективніше організоване для конкретних умов простору й 

часу способом та забезпечуючи досягнення максимального економічного та со

ціального ефекту при дотриманні екологічних вимог;

4) забезпечувати максимальну взаємодію з навколишнім середовищем, 

охорону землі в процесі її використання, підвищення родючості ґрунтів і збе

реження складу і співвідношення земельних угідь;

5) передбачати дбайливе ставлення до землі, що включає в себе як кі

лькісне (боротьба з негативними процесами, що призводить до скорочення 

придатних для використання площ), так і якісне зниження землемісткості різ

них виробництв);

6) передбачати постійне удосконалення технологічних процесів, які 

безпосередньо пов’язані як з використанням земель, так і не пов’язаних, але та

ких, що впливають на стан земель та якість вирощуваної продукції» [135, с. 9].

Отже, існує необхідність застосування контролю з боку суспільства за 

ефективністю використання земельних ресурсів та реалізації заходів інформу

вання населення, державної підтримки відстоювання інтересів землевласників в 

орендних відносинах.
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1.2. Методичний інструментарій оцінювання ефективності 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Дослідження земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств ви

магає застосування широкого арсеналу методологічних підходів для виявлення 

закономірностей та проблемних напрямів у явищах і процесах, що детерміну

ють ефективність їхнього використання.

Уперше поняття «ефективність» ввели У. Петті та Ф. Кене, які здійснили 

кількісний аналіз економічних процесів [21]. Саме поняття «ефективність» має 

латинське походження (еїїесїш -  виконання, результат, а еїїїсіепїіа -  результа

тивність).

Сучасні наукові погляди щодо сутності ефективності розмежувалися за 

двома напрямами: відповідно до першого -  ефективність пов’язана з результа

тивністю, що відображає рівень досягнення запланованого результату [21; 94], 

ступінь досягнення стратегічних цілей і завдань [80] і виступає «зовнішнім 

проявом» (негативним або позитивним) діяльності господарюючого суб’єкта 

[50]; відповідно до другого -  відношенням кінцевого результату (ефекту) до 

витрат ресурсів, «внутрішнім проявом» діяльності підприємства, спрямованим 

на підвищення внутрішньої економічності його роботи [54].

Так, у трактовці сутності ефективності вчені А.Д Шеремет. та Р.С. Сай- 

фулін мають спільний підхід, згідно з яким ефективність визначається як скла

дна категорія, що характеризується результативністю роботи підприємства та 

рентабельністю його капіталу, ресурсів або продукції [80]. Натомість В. І. Ля- 

мець та А. Д. Тевяшев вважають, що ефективність -  це не просто властивість 

операції (процесу функціонування системи), що відображається в її здатності 

давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, співвід

несена з ресурсними витратами [41]. Справедливо також зауважує І. Падерін, 

що ефективність -  це результативність, тобто результат діяльності (ефект), який 

отримує суспільство, підприємство або людина на одиницю використаних (або 

застосованих) ресурсів [102]. На нашу думку, наведені трактування свідчать,
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що ефективність виступає показником якості, який характеризує досягнення 

окреслених цілей за певних затрат.

Загалом ефективність є складною категорією, що потребує дослідження у 

процесі господарської діяльності людини. Адже вона може призвести як до ба

жаних позитивних результатів, так і до негативних. Водночас, на думку 

О. Ященко ефективність створює відносний показник результативності і може 

бути тільки позитивною величиною [102].

В економічній енциклопедії ефективність характеризується як 

«...здатність забезпечувати ефект, позитивний фінансовий результат процесу 

виробництва, що розраховується як співвідношення результату (ефекту) до за

трат, котрі стали підставою його одержання» [28, с. 508]. Як зазначає О.Ю. Єр- 

маков, такі автори, як П. А. Орлов [56] та Т. А. Сініцина [57], також розумі

ють цю категорію як відношення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, 

що були витрачені на його отримання.

Варто зазначити, що історично та логічно поняття ефективності 

пов’язано з розвитком суспільного виробництва. Без виробництва, без економі

чних відносин воно не має самостійного значення [31, с. 13]. У науковій літе

ратурі під ефективністю розуміють різні економічні характеристики суспільно

го виробництва -  від інтенсивності використання і продуктивності ресурсів до 

собівартості продукції і рентабельності виробництва. Частина економістів 

пов’язує це поняття з темпами розширеного відтворення [39, с. 17].

Сутність поняття ефективне використання землі, як зазначав В. С. Шама- 

наєв [146], випливає з її особливої ролі в житті і діяльності людини та виражає 

певні суспільно-виробничі і, зокрема, земельні відносини в конкретних умовах 

того чи іншого способу виробництва. На думку Я. І. Лютого, ефективність ви

користання земельних ресурсів виражає відносини між членами суспільства з 

використання землі, вкладеними ресурсами і здобутим результатом, тобто за 

ефективністю можна судити про ступінь використання трьох факторів трудо

вого процесу [87, с. 95]. На наше переконання, під ефективністю використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств слід розуміти таке ви
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користання земель, яке забезпечує не лише отримання економічного ефекту від 

господарювання, а й сприяє задоволенню потреб людини у продуктах харчу

вання, збереженню і відтворенню родючості ґрунтів, екологічного стану на

вколишнього середовища.

Ефективне використання земельних ресурсів варто розглядати крізь при

зму дотримання відповідних принципів, що відображають зміст раціонального 

землекористування. Науковці В. Г. В ’юн та О. М. Семикін основними принци

пами організації раціонального землекористування вважають такі [33]:

- всезагального підходу (розуміння землі як екосистеми передбачає її ці

лісний гармонійний розвиток задля економічного зростання галузей національ

ної економіки);

- екологізації землекористування (міцність національної економіки зале

жить від екологічної безпеки, яка підтримує рівновагу усіх природних проце

сів);

- системного підходу (при ефективному землекористуванні враховуються 

не лише природно-економічні умови, а й соціальні, демографічні, технологічні, 

політичні, культурні аспекти середовища);

- регіонального (зонального) підходу (враховуються природні, економічні 

умови регіону, зони, господарства);

- рівноправності всіх форм власності й господарювання на землі (відпові

дно до статті 5 Земельного кодексу кожен громадянин, юридична особа, тери

торіальна громада та держава мають рівні права власності й господарювання на 

землі;

- використання землі за цільовим призначенням (поділ земельного фонду 

за цільовим призначенням і використання його відповідно до встановленої ці

лі);

- законності (незалежно від форм власності земля повинна використову

ватися згідно з вимогами чинного законодавства);
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- законодавчого й нормативного забезпечення (ефективне використання 

земельних ресурсів забезпечується реалізацією сукупних законодавчих актів і 

нормативних документів);

- платності землекористування (передбачає сплату земельного податку 

або орендної плати за землю);

- проектного забезпечення (користування земельними ресурсами здійс

нюється на підставі відповідної землевпорядної документації);

- відповідності (передбачає необхідність органічної відповідності земель

них ресурсів соціально-економічним і духовним потребам суспільства);

- економічного стимулювання (полягає у наданні податкових і кредитних 

пільг за реалізацію відповідних програм використання та охорони земель, виді

ленні коштів із державного і місцевого бюджетів для відновлення стану земель, 

звільненні від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії сільськогос

подарського освоєння та інше, що передбачено ст. 205 Земельного кодексу 

України);

- відповідальності за порушення земельного законодавства (йдеться про 

цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення пра

вил землекористування);

- державного регулювання (проведення державної політики, спрямованої 

на захист вітчизняних товаровиробників);

- диференційованого використання земель (диференційоване використан

ня схилових, малопродуктивних, техногенно забруднених земель та диференці

йоване розміщення посівів сільськогосподарських культур залежно від якості 

ґрунтового покриву, рельєфу, рівня зволоженості ґрунтів та ін.);

- морально-етичний (бережливе ставлення до землі);

- зорієнтований на обмеження прав на землю (регламентований режим 

використання земель у межах охоронних зон, зон санітарної охорони, санітар

но-захисних зон та ін.);

- інноваційно-інвестиційного забезпечення (ефективне використання зе

мельних ресурсів є неможливим без інвестиційно-інноваційної діяльності, яка
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передбачає реалізацію довгострокових науково-технічних програм, розробку й 

впровадження нових, ресурсоощадних технологій з метою збереження родючо

сті ґрунтів, поліпшення соціально-економічного та екологічного становища та 

ін.);

- науковості (забезпечення державних землевпорядних органів управлін

ня земельними ресурсами інформацією про новітні досягнення у галузі земле - 

впорядкування, законодавчими і нормативними документами, програмами, по

казниками соціально-економічного розвитку регіону, України загалом);

- врахування історичного досвіду.

Щодо формулювання принципів ефективного використання земельних 

ресурсів заслуговує на увагу підхід О. В. Лебеденко, яка виділяє принципи за 

групами організаційного (цільове використання земельних ресурсів, пріоритет 

сільськогосподарського використання земель, врахування зональних відміннос

тей, планомірність організації використання земельних ресурсів), економічного 

(рівноправність усіх форм власності й господарювання на землі, платність зем

лекористування, економічне стимулювання), соціального (законність, нормати

вне забезпечення, відповідальність за порушення земельного законодавства, 

державного регулювання) та екологічного (регулювання господарського наван

таження на угіддя, диференційоване використання земель, підвищення родючо

сті ґрунтів і продуктивності угідь, охорона земель) характеру [80]. Цілком по

годжуємося з науковцем щодо важливості окреслення принципів соціального 

характеру, оскільки саме на державному рівні через застосування відповідних 

нормативно-правових інструментів першочергово повинна забезпечуватися со

ціальна спрямованість землекористування, яка враховуватиме інтереси суспіль

ства.

У процесі аналізу ефективності використання земельних ресурсів сільсь

когосподарськими підприємствами було виявлено її різноманітні види. Це свід

чить про доцільність визнання багатоваріантності критерію ефективності 

(рис. 1.6).
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Це таке співвідношення між ресурсами і 
результатами виробництва, відповідно до 
якого отримують вартісні показники ефек

тивності виробництва [3].
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Технічна

Це здатність підприємства виробити об
сяг продукції, використовуючи мінімум 
ресурсів або виробити якнайбільше про
дукції, використовуючи певну кількість 

ресурсів [30].

Екологічна

Це збереження екологічного середовища 
під час зростання продуктивності вироб
ництва і забезпечення населення екологі
чно чистими харчовими продуктами [49].

Витратна

Це результат, отриманий завдяки наявно
му рівню й структурі витрат під час виро

бництва продукції [79].
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Структурна

Це результативність, що базується на 
інтенсивності використання сільськогос

подарських угідь [4]. \

Технологічна

Це результат взаємодії факторів вироб
ництва, що характеризує досягнуту про
дуктивність живих організмів, які вико
ристовуються в сільському господарстві 

як засоби виробництва [45].

Природна

—>

Це результативність, що забезпечується 
► природною родючістю, розташуванням 

до ринків збуту, кліматом, рельєфом, 
конфігурацією, придбанням ресурсів [47].

Енергетична

- >
Це результативність від використання наяв-

них енергетичних потужностей [80].

Соціальна

Це здатність забезпечувати населення 
необхідними продуктами харчування та 
задовольняти основні життєво необхідні 

потреби суспільства [131].

\
ч

ґ  х
Це досягнення єдності інтересів господаря, орендаря і найманих працівників та 

стимулів впливу на розуміння їхніх обо в’язків і соціальної відповідальності щодо 
необхідності підвищення ефективності використання земельних ресурсів, а також 

збереження родючості ґрунтів у довгостроковому періоді [145].

/

Рис. 1.6. Види ефективності використання земельних ресурсів 
. . * 

сільськогосподарських підприємств.
*Побудовано автором на основі узагальнення [3; 4; 30; 45; 47; 49; 79; 80; 106; 131; 145].
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Проте останнім часом у науковій літературі все частіше зустрічаються та

кі види ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств, як еколого-економічна, соціально-економічна, виробничо-техніч

на, які базуються на засадах комплексного підходу до їхнього формування. 

Комплексний підхід враховує органічний взаємозв’язок і взаємозумовленість 

показників та критеріїв, що використовуються в дослідженні ефективності зем

лекористування, і дає змогу глибше й всебічно оцінити результативність сукуп

ного впливу.

Так, еколого-економічна ефективність відображає рівень впливу госпо

дарського комплексу на навколишнє середовище, виявляє взаємовпливи між 

економічною та екологічною підсистемами й ключові проблеми охорони до

вкілля і диспропорції економічного розвитку. На думку В. Гордієнко, еколого- 

економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призна

чення -  це інтегральна економічна ефективність використання земельних ресу

рсів в аграрному секторі економіки, яка враховує зменшення економічного ре

зультату внаслідок екодеструктивного впливу господарської діяльності [38]. 

Узгодження еколого-економічних інтересів набуває особливого значення в кон

тексті забезпечення природоохоронного, ресурсоощадного та відтворювального 

характеру експлуатації сільськогосподарських угідь.

Подальше підвищення ефективності використання земельних ресурсів 

зумовлено нагальною потребою в забезпеченні виробництва конкурентоспро

можної сільськогосподарської продукції у ринковому середовищі та якісного 

харчування населення України. Тому важливим є врахування не тільки еконо

мічних, а й соціальних чинників впливу, що значно змінює методологію і мето

дику ефективного використання земельних ресурсів. Під соціально- 

економічною ефективністю розуміють результат задоволеності потреб людини 

й виробничого розвитку [57].

Окремі автори [104] вважають, що ефективне використання земельних 

ресурсів можна оцінити за допомогою виробничо-технічної ефективності -  ре

зультуючого показника раціонального використання трудових ресурсів, стану й
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структури матеріально-технічної бази, технології та організації виробництва, а 

також способів збуту продукції.

Дослідники А. Ткач, А. Степанов, Р. Ілюхіна констатують доцільність ви

ділення соціально-еколого-економічної ефективності використання земельних 

ресурсів, яка показує результативність від комплексного поєднання задоволен

ня потреб людини, екологічного стану та виробничого розвитку [132]. Саме во

на найповніше відображає збалансоване використання земельно-ресурсного по

тенціалу в сільському господарстві в умовах розвитку сучасної системи госпо

дарювання.

Зазначимо, що стрімкий розвиток науки і техніки, який породжує дестру

ктивний антропогенний вплив на навколишнє середовище нашої планети, та 

обмеженість природних ресурсів задовольняти потреби суспільства у високо

якісній сільськогосподарській продукції, вимагають одночасної розробки опти

мальних, екологічно безпечних варіантів взаємодії природи, суспільства й аг

ропромислового виробництва, управління процесами природокористування в 

сільському господарстві. Тому технологічно-економіко-соціальну ефективність, 

на нашу думку, в умовах сьогодення варто розглядати як одну з важливих хара

ктеристик сільськогосподарського виробництва, яка окреслює найважливіші 

аспекти процесу ефективного використання земель сільськогосподарського 

призначення і становить собою інтегральну ефективність, що враховує оптимі- 

зацію сільськогосподарського виробництва та інтенсивність використання сіль

ськогосподарських угідь, відображає відповідність результатів господарської 

діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства.

Обов’язковою умовою проведення оцінки ефективності використання зе

мельних ресурсів є виявлення: 1) екологічного результату, що сприяє збіль

шенню кількості й покращанню якості придатних для використання земель; 

2) соціального результату, який полягає у підвищенні рівня життя населення, 

охороні здоров’я, покращанні умов праці та відпочинку, підтриманні екологіч

ної рівноваги; 3) економічного результату, який передбачає отримання постій
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ного економічного ефекту від повнішого й раціонального використання і обла

штування земель, росту ефективності суспільного виробництва [53, с. 27].

Плеяда вітчизняних науковців вважають, що ефективне використання зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств базується на методологі

чних положеннях щодо рівня ефективності сільськогосподарського виробницт

ва, який характеризується максимальним виходом продукції з одиниці площі, 

рентабельністю, низькою собівартістю і рівнем витрат матеріальних, фінансо

вих і трудових ресурсів [57, с. 121]. Додамо, що при цьому варто враховувати 

особливості факторних навантажень, потенційна сила дії яких є величиною 

інтегрально більшою, ніж арифметична, і які чинять лімітуючий чи стимулюю

чий вплив на ефективність використання об’єкта дослідження.

Для повного розуміння сучасних підходів у виявленні впливу факторів на 

використання земельних ресурсів ми простежили найцікавіші та ґрунтовні на- 

працювання вчених за цим напрямом. Тут привертає увагу монографічне дослі

дження за редакцією О. В. Ульянченка [139, с.122], в якому виділено такі фак

тори: концентрація виробництва; рівень спеціалізації підприємства; виробничо- 

галузева структура підприємства; інтенсивність виробництва та використання 

ресурсів; ринкова позиція підприємства та його збутова політика; кон’юнктура 

ринку та державна підтримка. Примітно, що автори більшою мірою виділяють 

внутрішні фактори впливу на використання земельних ресурсів.

Натомість В. В. Печенкіна акцентує увагу тільки на внутрішньому факто

рі -  економічній родючості, на яку впливають технічні, біологічні, технологічні, 

соціально-економічні та організаційно-економічні групи факторів. Дія цих фак

торів безпосередньо пов’язана з кількістю й якістю живої та уречевленої праці, 

втіленої в засоби виробництва. Кожен із факторів підвищення економічної ро

дючості охоплює систему заходів, що забезпечують поліпшення способів обро

бітку ґрунту і впливу на предмети праці та засоби виробництва. Заходи повинні 

здійснюватися крізь призму науково-технічного прогресу в землеробстві та ін

ших галузях і бути відображені у зростанні виходу продукції з одиниці площі 

сільськогосподарських угідь [104, с. 28].
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На нашу думку, будь-яке підприємство, в тому числі й сільськогосподар

ське, схильне до впливу на нього як зовнішнього середовища, так і внутрішніх 

змін, що зумовлює необхідність врахування двох груп факторів -  зовнішніх і 

внутрішніх. Вивчення окремо кожного з впливів (внутрішнього або зовнішньо

го) не принесе очікуваного результату, оскільки тільки в сукупності вони да

дуть змогу сільськогосподарському підприємству здійснити всебічний аналіз 

використання земельних ресурсів. До зовнішніх факторів відносимо рішення 

державних і місцевих органів влади, ринок робочої сили, засобів виробництва, 

фінансовий ринок, політичні, економічні, географічні, природні, демографічні, 

технологічні та інші умови функціонування об’єкта дослідження. Фактори вну

трішнього середовища зумовлені цілями, структурою, менеджментом, маркети

нгом, ресурсами підприємства (матеріальними, трудовими, фінансовими), його 

культурою тощо.

Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища досить різноманітні, 

але водночас і подібні між собою за окремими ознаками, тому всередині кож

ного середовища їх варто об’єднувати в групи.

Заслуговує на увагу дослідження російської ученої З. О. Мішиної [95], 

яка в межах зовнішніх факторів виокремлює такі групи: державне регулювання 

використання сільськогосподарських земель (інформаційне забезпечення регу

лювання земельних відносин і раціонального землекористування, планування 

раціонального використання земель та їхньої охорони); природні (географічне 

розташування, кліматичні умови, макро- і мікроклімат ґрунту, природна родю

чість ґрунту); екологічні (хімічний склад ґрунту, збалансованість поживних ре

човин, токсини, агроекологічна стійкість, клімат); соціальні (густота населення, 

віддаленість від міста, умови праці, наявність соціальної інфраструктури); еко

номічні (земельний податок, доступність кредитних ресурсів, втілення іннова

цій). Внутрішні фактори поділені лише на дві групи -  підвищення економічної 

родючості ґрунту (технічні -  меліорація, втілення досягнень агрохімії, удоско

налення обробітку ґрунту; технологічні -  сукупність засобів праці, індустріалі

зація виробництва, електрифікація виробництва, технологія обробітку земель;
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організаційно-економічні -  міжгосподарське кооперування, планування вико

ристання землі, організація території, наявність сервітуту, розораність землі; 

соціально-економічні -  культурно-професійний рівень працівників, умови ма

теріального і морального заохочення, перетворення сільських поселень у сели

ща міського типу) та інвестиційна привабливість як регіону загалом, так і окре

мого підприємства зокрема. Наведений підхід З. О. Мішиної є цінним з точки 

зору простеження концептуальних засад факторного впливу на використання 

земельних ділянок сільськогосподарських підприємств.

Основою використання інструментарію методичних підходів до дослі

дження ефективності використання земельних ресурсів є відповідне інформа

ційне забезпечення. Передумови інформаційної підтримки діяльності підпри

ємств формуються під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середо

вищ та орієнтують підприємство на збільшення обсягів інформаційних ресур

сів, що використовуються для управління. Від наявності інформаційних даних 

суттєво залежить підбір методів та прийомів та, як наслідок, результативність 

проведеного дослідження.

Важливість проблеми ефективного використання земельних ресурсів зу

мовлює необхідність визначення критеріїв та показників для оцінки ефективно

сті землекористування. Хочемо зазначити, що критерії надають широку харак

теристику ефективності, тоді як показники є похідними величинами від крите

ріїв і виступають їхнім конкретним вираженням.

На думку В. М. Пахомова, критерій ефективності використання земель 

полягає в максимальному досягненні виробничих результатів у рослинництві за 

мінімуму суспільно необхідних затрат живої праці і матеріальних засобів, неу

хильного росту ґрунтової родючості, тобто ефективність використання земель 

учений розглядає як органічну єдність двох її складових частин -  результатив

ності та економічності [103].

Зауважимо, що при єдиному критерії може бути декілька показників оці

нки або комплексна їхня система, котрі відображають рівень, а також динаміку 

досліджуваної категорії. Узагальнивши різні підходи вітчизняних і зарубіжних
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науковців до оцінки ефективності землекористування наводимо різноманітні 

показники за видами ефективності (табл. 1.2). Віднесення показника до того чи 

іншого виду ефективності зумовлено низкою спостережень та гіпотез із базу

ванням на причинно-наслідкових взаємовпливах.

Таблиця 1.2

Рекомендовані показники оцінювання ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

за окремими її видами*

Вид
ефективності Показник оцінювання

1 2

Економічна

- продукція сільського господарства в порівнянних цінах;
- товарна продукція в поточних цінах реалізації;
- чиста продукція;
- валовий (чистий) дохід на одиницю площі;
- прибуток у розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;
- рентабельність.

Структурна

- рівень сільськогосподарської освоєності земель;
- рівень розораності території;
- питома вага інтенсивних культур;
- коефіцієнт повторного використання земель;
- площа посівів у площі ріллі;
- землезабезпеченість;
- землеозброєність;
- коефіцієнт антропогенного навантаження;
- питома вага інтенсивних культур;
- рівень меліорованості.

Технічна
- вихід валової продукції з одиниці земельної площі;
- продуктивність худоби;
- урожайність сільськогосподарських культур.

Техно
логічна

- собівартість продукції;
- врожайність культур з одиниці посівної площі;
- продуктивність худоби і птиці;
- приріст урожайності сільськогосподарських культур;
- зниження енергомісткості виробництва продукції земле
робства;
- приріст валової продукції сільського господарства в порівнян
них цінах (на 1 га сільськогосподарських угідь, на одного робі
тника).
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Продовження табл. 1.2
1 2

Екологічна

- ґрунтова родючість;
- баланс гумусу;
- родючість ґрунту;
- площа збору врожаю соняшнику у структурі площ сільсько - 
господарських культур;
- забрудненість;
- рівень ерозійної небезпеки сільськогосподарських культур;
- коефіцієнт екологічної стабільності території;
- коефіцієнт антропогенного навантаження;
- зниження забруднення навколишнього середовища;
- рівень еродованості земель;
- зміна площі земельних угідь;
- частка чистого прибутку підприємства, спрямованого на еко
логічні заходи;
- частка екологічно чистої продукції;
- масштаби використання мінеральних добрив;
- наявність сучасних очисних споруд.

Витратна

- загальний рівень витрат на виробництво;
- фондоозброєність;
- рівень амортизації;
- собівартість.

Енергетична

- енергомісткість;
- енергетичні потужності на 1 га сільськогосподарських угідь;
- енергетичні потужності на 1 га ріллі;
- собівартість енергії;
- енергоозброєність;

Інвестиційна
- дохід на 1 грн інвестицій;
- прибуток на 1 грн інвестицій;
- розмір інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь.

Соціальна

- питома вага прибутку, спрямованого на соціальні заходи, в 
загальній масі чистого прибутку;
- розмір прибутку, спрямованого на соціальні заходи, в розра
хунку на одного середньооблікового працівника підприємства;
- рівень оплати праці працівників сільськогосподарських підп
риємств;
- земленавантаження (площа сільськогосподарських угідь, що 
припадає на одного працівника, зайнятого в сільськогосподар
ському виробництві);
- структура сільськогосподарських угідь за формами власності;
- структура сільськогосподарських угідь за організаційно- 
правовими формами.
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Продовження табл. 1.2
1 2

Еколого-
економічна

- валові збори та урожайність сільськогосподарських культур;
- площа збирання сільськогосподарських культур;
- вартість валової продукції у розрахунку на площу угідь;
- рентабельність продукції;
- кількість внесення мінеральних та органічних добрив;
- частки удобреної площі мінеральними та органічними добри
вами;
- кореляція урожайності і стану ґрунтів та засобів стимуляції 
урожайності;
- витрати на меліоративно-екологічні заходи;
- коефіцієнт мінливості продуктивності земель.

Соціально-
економічна

- орендна плата за земельні частки (паї);
- орендна плата за майнові частки (паї);
- приріст вартості одиниці площі землі та вихід продукції на ду
шу населення.

Виробничо-
технічна

- землевіддача;
- фондовіддача;
- матеріаломісткість;
- працемісткість.

Соціально-
еколого-
економічна

- кількість енергії, що продукується біомасою;
- рівень використання різних джерел енергії;
- відношення енергії біомаси до витрат енергії природного пали
ва й людини .

Еколого-
економічна

- валові збори та урожайність сільськогосподарських культур;
- площа збирання сільськогосподарських культур;
- вартість валової продукції у розрахунку на площу угідь;
- рентабельність продукції;
- кількість внесення мінеральних та органічних добрив;
- частки удобреної площі мінеральними та органічними добри
вами;
- кореляція урожайності і стану ґрунтів та засобів стимуляції 
урожайності;
- витрати на меліоративно-екологічні заходи;
- коефіцієнт мінливості продуктивності земель.

Соціально-
економічна

- орендна плата за земельні частки (паї);
- орендна плата за майнові частки (паї);
- приріст вартості одиниці площі землі та вихід продукції на ду
шу населення.

Виробничо-
технічна

- землевіддача; - матеріаломісткість;
- фондовіддача; - працемісткість.Ж

Побудовано автором на основі узагальнення [3; 4; 31; 46; 50; 81; 108; 131; 145].
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П о го д ж у єм о ся , щ о  н е  ви стач ає  си стем и  п о к азн и к ів  р о зр ах у н к у  п с и х о л о 

г іч н о ї еф екти в н о ст і ви к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів , але м и  н ам агал и ся  т е о 

р ети ч н о  о б ґр у н ту вати  так и й  п ідх ід . Т о м у  ц е  п и тан н я  п о тр еб у є  п о д ал ьш о го  д о 

сл ід ж ен н я  т а  вдоско н ален н я . З р о зу м іло , щ о  д о сл ід ж ен н я  еф екти в н о ст і в и к о р и 

стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  у  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  п ід п р и єм ств ах  -  скл ад н и й  

та  д о вго тр и в ал и й  п роц ес. З о гл яд у  н а  це н ем о ж л и во  в и о кр ем и ти  єд и н и й  п о к а з

н и к , як и й  п о в н о ю  м ір о ю  в ід о б р аж ав  би  р івен ь  еф екти в н о ст і в и к о р и стан н я  з е 

м ел ь н и х  ресурсів . Д л я  н ай п о вн іш о ї х ар ак тер и сти к и  вк азан о го  п р о ц есу  сл ід  з а 

сто со ву в ати  си стем у  я к  н ату р ал ьн и х , т а к  і вар т існ и х  п оказн и к ів . Н ау ко в ец ь  

Н . О. М ак ар ен к о  вваж ає, щ о  си стем а  п о к азн и к ів  еко н о м іч н о ї еф екти в н о ст і з е м 

л ек о р и сту в ан н я  ви р аж ає  еф екти в н ість  о к р ем и х  її ви д ів  [87].

П ід тв ер д и ти  ек о н о м іч н у  еф екти в н ість  в и ко р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  у  

с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  п ід п р и єм ств ах  В. В. М асл е н н ік о в а  п р о п о н у є  через 

р о зр ах у н о к  п р и б у тк у  в и р о б н и ц тв а  [88]. Із у р ах у в ан н я м  н о р м о у тв о р ю вал ь н и х  

ф акто р ів  ви зн ач ен н я  п р и б у тк у  м ає  ви гляд :

п т п т к 1

і [ ґ  (т̂  • н
і=1 і= 1 1=1п  5 ' Ц П і  ' р  § § § Р,‘ 1 ' [ А Г ; Н в и с ; У ; В о п ) •  К , *  { Ц

7 Бт • \а + г ) 7 Б м • {а + г )Т ЦІ V Туї Туї / МЦЇ \ Мщ Мщ /

*ІЛ

Н Зу, +

+ щ, щ, <)+ +  А2 {Гр; Н всУ ; Воп )• Кї • Ст + В ^  ],

І1

(1 .1 )

де  У  -  у р о ж ай н ість  с іл ьськ о го сп о д ар ськ о ї к у льту р и , ц /га; Цп -  ц ін а  п р о д у к ц ії з а  

о д и н и ц ю , грн /ц ; Р -  п л о щ а  ви р о щ у в ан о ї ку льту р и , га; п -  к іл ь к ість  д іл ян о к  н а  

п о л і с іво м ін и  (і = 1,2,3, ... , п); т -  к іл ьк ість  с.- г. к у льту р , як і ви р о щ у ю ться  у  

с ів о зм ін і (  = 1, 2, 3, ... ,т); Цнз -  ц ін а  (вар т ість ) н о р м о зм ін и ; Гр -  гр у п а  поля ; 

Нвис -  н о р м а  в и с іву  с іл ьськ о го сп о д ар ськ о ї ку льту р и ; Воп -  ви д  оп ерац ії; К  -  н о 

р м а  ви р о б ітк у , в и зн а ч е н а  зал еж н о  в ід  кл асу  ґр у н т ів ; И -  з а гал ь н а  к іл ь к ість  т е х 

н о л о г іч н и х  о п ер ац ій  п р и  в и р о щ у ван н і о д н іє ї с іл ьськ о го сп о д ар ськ о ї ку л ьту р и  

(I = 1, 2, 3, ... , Н); БТ, Бм -  б ал ан со в а  вар т ість  тр ак то р а  т а  с іл ьськ о го сп о д ар ськ о ї 

м аш и н и ; аТ, ам -  в ід со то к  ам о р ти зац ій н и х  в ід р ах у ван ь  (н о р м ати вн и й ) в ід  бала-
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н со в о ї в ар то ст і т р ак т о р а  т а  с іл ьськ о го сп о д ар ськ о ї м аш и н и  в ід п о в ід н о ; і -  час 

в и к о н ан н я  ро б о ти ; гТ, гм -  в ід р ах у ван н я  (в ід р ах у в ан н я  в ід  б ал ан со во ї вар то ст і) 

н а  р ем о н т , т ех о гл я д  і зб ер іган н я  т р ак т о р а  і с іл ьськ о го сп о д ар ськ о ї м аш и н и  в ід 

п о в ід н о , % ; СТ -  ц ін а  о д и н и ц і в и м ір у  п ал ьн о -м асти л ьн и х  м атер іал ів ; Він -  в и 

тр ати  інш і, грн.

В и х о д яч и  з то го , щ о  існ у ю ть  р ізн і ви д и  еф екти в н о ст і в и к о р и стан н я  з е м е 

л ь н и х  р есу р с ів  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  п ід п р и єм ств , п ід х о д и  до  її о ц ін ю ван н я  

не є у н івер сал ьн и м и . О кр ім  то го , р о зр ізн яю ть  аб со л ю тн у  і п о р ів н ял ьн у  ек о н о 

м ічн у  еф ек ти в н ість  зем л еу стр о ю  [137]. Р о зр ах у н о к  аб со л ю тн о ї еф екти вн о ст і 

м ає  н а  м ет і ви б ір  н а й д о ц іл ь н іш и х  н ап р я м ів  і о б сягів  зд ій сн ен н я  зем л ев п о р я д 

н и х  зах о д ів  у  н ар о д н о го сп о д ар сь к о м у  к о м п л ек сі, його  гал у зях  і п ід п р и єм ствах . 

П р и  о ц ін ц і п о р ів н ял ьн о ї еф екти в н о ст і ви б и р ається  н ай к р ащ и й  в ар іан т  зд ій с 

н ен н я  к о н к р етн и х  заход ів .

У  д о сл ід ж ен н я х  А . М . Р я сн ян сь к о ї зап р о п о н о ван о  к о м п л ек сн и й  п о р ів н я 

л ь н и й  п о к азн и к  еф екти в н о ст і ви к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  с іл ь с ь к о го с п о 

д ар сь к и х  п ід п р и єм ств  р о зр ах о в у вати  з а  ф орм улою :

Рз
2  ЕВЗ р 3° ^  а 2

ТП100га

ТП 0 +  а 3

П
100га П

100г̂  + а .  + а5° 4 т~ ) ° 5
100га Рр°

Пп
~п Пг

(1.2)

де ІЕВЗ -  к о м п л ек сн и й  п о к азн и к  еф екти в н о ст і в и к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есурсів ; 

а 1, а2, а3, а4 , а5 -  ваго в і к о еф іц ієн ти , щ о  ви зн ач аю ть  зн ач у щ ість  п о к азн и к ів ; Р з  -  

р о зм ір  зем л ек о р и сту в ан н я  у  в ід п о в ід н о м у  р о ц і, га; Т П 100га -  о д ер ж ан о  н а  100 га  

с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  то в ар н о ї п р о д у к ц ії у  в ід п о в ід н о м у  роц і, грн ; П 100га 

-  о д ер ж ан о  н а  100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  п р и б у тк у  (зб и тк у ) у  в ід п о в і

д н о м у  роц і, грн ; Р р -  р івен ь  р ен таб ел ьн о ст і у  в ід п о в ід н о м у  роц і, % ; П п  -  п р и 

п ад ає  н а  о д н о го  п р ац ів н и к а  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  у  в ід п о в ід н о м у  роц і, 

га; Р з0 -  р о зм ір  зем л ек о р и сту в ан н я  у  зв ітн о м у  роц і, га; Т П 100га0 -  о д ер ж ан о  н а  

100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  то в ар н о ї п р о д у к ц ії у  зв ітн о м у  роц і, грн .; 

П 100га0 -  о д ер ж ан о  н а  100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  п р и б у тк у  (зб и тк у ) у  

зв ітн о м у  р о ц і, грн ; Р р0 -  р івен ь  р ен таб ел ьн о ст і у  зв ітн о м у  р о ц і, % ; П п 0; -  п р и 

п ад ає  н а  о д н о го  п р ац ів н и к а  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  у  зв ітн о м у  р о ц і, га.
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У колективній монографії «Розвиток форм господарювання на селі» за 

редакцією П. Т. Саблука і В. Я. Месель-Веселяка [110] стверджується, що інте

гральним показником, який відображає загальну ефективність використання 

земель з одночасним урахуванням їхньої якості та рівня інтенсивності земле

робства, є економічна оцінка земель за диференціальним доходом. Значною 

вадою, на нашу думку, є те, що методика економічної оцінки земель не перед

бачає врахування природної родючості, тому результати можуть бути вкрай су

перечливими.

Очевидно, що методів дослідження такої складної і комплексної соціаль

но-економічної категорії, як ефективність використання земельних ресурсів, є 

дуже багато. Проте хочемо зосередитися на найважливіших економіко- 

математичних і статистичних методах.

Аналіз є базовим способом пізнання складних явищ і процесів, що зумов

лює глибину диференціації сфери його застосування та відповідно різнобічність 

одержаних результатів. У контексті дослідження ефективності використання 

земельних ресурсів варто звернути увагу на необхідність задіяння факторного 

аналізу з метою визначення факторів впливу на земельні ресурси та порівняння 

окремих закономірностей їхнього використання.

Факторний аналіз застосовують у двох напрямах: 1) у разі спрощення чи 

скорочення кількості відібраних показників із загального масиву; 2) для прове

дення структуризації даних з метою відбору близьких за значенням відповідних 

показників у групи об’єктів.

Заслуговує на увагу запропонована у дослідженнях І. В. Гнидюк методика 

стохастичного факторного аналізу ефективності використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств, яка ґрунтується на виявленні залеж

ності між рівнем виробництва валової продукції рослинництва (основним пока

зником визначення ефективності використання земельних ресурсів) та низкою 

організаційно-технічних факторів, а саме: обсягами внесення мінеральних та 

органічних добрив, рівнем енергозабезпеченості господарств, середньообліко- 

вою кількістю штатних працівників, зайнятих у сільському господарстві, та се
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редньорічною зарплатою одного працівника, зайнятого у сільському господарс

тві [34].

Особливо актуальними в сучасних умовах є методи прогнозування, зок

рема інтуїтивні і формалізовані (екстраполяції, моделювання). Варто зазначити, 

що в їхньому відборі потрібно керуватися такими критеріями [156, с. 244]: по

єднання суб’єктивної цінності та об’єктивної значущості оцінок; чітке застосу

вання оцінок, яке не допускає різних тлумачень щодо вибору методів; створен

ня можливості накопичення статистичної інформації та її використання для 

прогнозування. Застосування перелічених методів має неабияку цінність, адже 

виявлені прогнозні тенденції є основою для розробки заходів, важелів економі

чного механізму ефективного використання земельних ресурсів сільськогоспо

дарських підприємств.

Моделювання можна застосовувати як один із засобів прогнозування, що 

передбачає розробку різного типу моделей. Найпоширенішим у дослідженнях 

використання земельних ресурсів є економічне моделювання, що становить со

бою здійснений за допомогою математики та економетрики формалізований 

опис економічних процесів і явищ, структура якого відтворює в абстрактній 

формі реальну картину економічного життя [156].

Науковець А. В. Кравченко для оцінки ефективності використання земе

льних ресурсів пропонує застосовувати економіко-математичну модель опти

мальної структури посівних площ сільськогосподарського підприємства, дово

дячи, що стратегічним напрямом розвитку і функціонування кожного сільсько

господарського підприємства має бути задіяння сукупності певних організацій

но-господарських та агротехнологічних заходів щодо покращання якісних па

раметрів наявних земельних ресурсів для підвищення ефективності виробничої 

діяльності. При цьому за критерій оптимальності прийнято максимум прибутку 

діяльності [76, с. 17]:

І п
Ь = ^ С]ХІ + ^С кХ к ̂  тах, (1.3)

;=1 к=І+1
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де С] -  о б сяг  п р и б у тку , о д ер ж ан о го  з 1 га  у -то ї к ультури ; X] -  п о с ів н а  п л о щ а  

І-о ї к ультури ; Ск -  су м а  п р и б у тку , о д ер ж ан о го  в ід  о д н іє ї стр у к ту р н о ї го л о ви  

к-го ви д у  х у д о б и ; Хк -  к іл ь к ість  стр у к ту р н и х  го л ів  к-го  ви д у  х у д о б и ; і -  ви ди

р есу р с ів  (і = 1 ,2 ,3 ....................п); у -  п о р я д к о в и й  н о м ер  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х

ку льту р  а = 1,2,3..................І).

О тр и м ан і зн ач ен н я  зм ін н и х  стан о в л ять  со б о ю  о п ти м ізо ван і р о зм ір и  п о с і

в н и х  п лощ , зг ід н о  з як и м и  в го сп о д ар ств і п ер ед б ач аєть ся  зб іл ь ш ен н я  п лощ і 

еко н о м іч н о  н ай в и г ід н іш и х  зер н о в и х  і тех н іч н и х  к у льту р , а  т ак о ж  б агато р іч н и х  

тр ав , щ о  сп р и яти м е  о р ган ізац ії еф екти вн о го  зем л ек о р и сту ван н я .

П ід су м о ву ю ч и , х о ч ем о  зазн ач и ти , щ о , н а  н аш е п ер ек о н ан н я , м ето д и к а  

о ц ін ю ван н я  еф екти в н о ст і в и к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  п ер ш о ч ер го в о  п о 

в и н н а  п ер ед б ач ати  до сл ід ж ен н я  стр у кту р и  зем ел ь н о го  ф онду  за  о сн о вн и м и  з е 

м л евл асн и к ам и  т а  зем л ек о р и сту в ач ам и  і р о зви тк у  р и н к у  о р ен д и  зем ел ь  с іл ь с ь 

к о го сп о д ар сько го  п р и зн ач ен н я , п ро  щ о  н аго л о ш ен о  в п ід р о зд іл і 1.1. Т у т  варто  

в р ах у вати  р о л ь  зем ел ь н и х  в ід н о си н  т а  о к р есл и ти  стр атег іч н і о р ієн ти р и  для 

еф екти вн о го  ви к о р и стан н я  зем ел ь н и х  ресурсів . А д ж е  зн а ч н а  к іл ь к ість  в л а сн и 

к ів  і к о р и сту в ач ів  зем ел ь н и х  д ілянок , щ о  сп о стер ігаєм о  в у м о в ах  сьо го д ен н я , не 

м ає  д о св ід у  р ац іо н ал ь н о го  зем л ек о р и сту ван н я , н ап р и к л ад , в п р о в ад ж ен н я  в ід 

п о в ід н и х  зах о д ів  зб ер еж ен н я  і в ід тво р ен н я  р о д ю ч о ст і ґрун ту , а  л и ш е  н а м ага 

ється  о тр и м ати  м ак си м ал ь н у  в и го д у  в ід  вл асн о ст і (орен ди). Т о м у  це важ ли во , 

о ск іл ьк и  с іл ьськ о го сп о д ар ськ е  зем л ек о р и сту в ан н я  в р ах о в у є  р івен ь  р о д ю ч о ст і 

ґр у н т ів  і м о ж л и во ст і й ого  п ід в и щ ен н я  ч ерез зд ій сн ен н я  зем ел ь н и х  п ол іп ш ен ь .

Т ак о ж , о ск іл ьк и  еф екти в н е  ви ко р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  с іл ь с ь к о 

го сп о д ар ськ и х  п ід п р и єм ств  б азу ється  н а  м ето д о л о г іч н и х  п о л о ж ен н я х  щ о д о  р ів 

н я  еф екти в н о ст і с іл ьськ о го сп о д ар ськ о го  ви р о б н и ц тва , вваж аєм о  за  доц ільн е  

п р и  о ц ін ю ван н і в р ах о ву вати  к о н ц ен тр ац ію  т а  ін тен си ф ік ац ію  с іл ь с ь к о го с п о 

дарського  ви р о б н и ц тва , я к а  сп р ав л яє  істо тн и й  вп л и в  н а  й ого  еф екти вн ість . 

К о н ц ен тр ац ію  с іл ьськ о го сп о д ар ськ о го  в и р о б н и ц тв а  тр ак ту ю ть  я к  п р о ц ес  зо се 

р ед ж ен н я  засо б ів  ви р о б н и ц тва , зем ел ь н и х  і тр у д о в и х  р есу р с ів  т а  о б сягу  в и р о б 

н и ц тв а  п р о д у к ц ії н а  о д н о м у  й  т о м у  сам о м у  п ід п р и єм ств і з м ето ю  зб іл ь ш ен н я
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виходу продукції у підприємствах і об’єднаннях [7; 83]. Відповідно показники, 

котрі характеризують розмір сільськогосподарських підприємств (площа сіль

ськогосподарських угідь, розмір авансованого капіталу, середньооблікова чисе

льність працівників, обсяг виробництва і продажу сільськогосподарської про

дукції тощо) водночас є показниками концентрації сільськогосподарського ви

робництва. Підвищення концентрації виробництва спричинює зростання еко

номічних показників господарської діяльності підприємства. Йдеться про дію 

ефекту масштабу виробництва, за рахунок якого досягають економії на серед

ніх витратах виробництва на одиницю продукції.

Ефект масштабу (Ем) описується функцією:

Ем = /  (Епв; Езв; Ец; Езп; Ек), (1.4)

де Епв -  економія на постійних витратах; Езв -  економія на змінних витратах; 

Ец -  економія на цінах придбання; Езп -  економія на заробітній платі і соціаль

них відрахуваннях; Ек -  економія на відсоткових виплатах за кредит.

Проте хочемо зауважити, що підвищення рівня концентрації позитивно 

впливає на економіку до певної межі, а за надмірної концентрації спостеріга

ється спад ефективності.

У науковій літературі досить часто ефективність розглядають крізь приз

му інтенсифікації як: 1) процесу, що є основою підвищення ефективності [4; 32; 

68]; 2) явища, в основі якого лежить підвищення ефективності [42; 51]; 

3) чинника і причини ефективності виробництва [33].

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва виступає об’єктив

ним чинником подальшого розвитку сільського господарства. В економічній 

енциклопедії інтенсифікацію сільського господарства розглядають як зростання 

сільськогосподарського виробництва внаслідок продуктивнішого використання 

оброблюваних земель та інших ресурсів завдяки додатковим витратам і засто

суванню нової техніки й технології, сучасних форм організації виробництва і 

праці [130]. Науковці А. М. Третяк та В. М. Другак інтенсифікацію трактують 

як додаткові вкладення та якісні фактори, що мають сприяти росту продуктив

ності земель і змінити екосистему «земля» (землекористування). При цьому
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фактори можуть впливати на родючість опосередковано (зрошення, осушення) і 

безпосередньо [136]. Отож, інтенсифікація має супроводжуватися збільшенням 

виходу високоякісної продукції в розрахунку на одиницю земельної площі або 

на голову худоби, а також підвищенням економічної ефективності сільськогос

подарського виробництва.

Зазначимо, що для оцінювання інтенсифікації доречним є застосування 

такої системи показників, котрі характеризують: 1) рівень інтенсивності вико

ристання земельних ресурсів (рівень господарського використання землі, рівень 

розораності, рівень меліорованості, питома вага інтенсивних культур у загаль

ній посівній площі підприємства, щільність поголів’я певного виду тварин на 

100 га відповідних угідь, коефіцієнт повторного використання землі) та рівень 

інтенсивності сільськогосподарського виробництва (розмір авансованого капі

талу на 1 га с.-г. угідь, витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь, інтегральний по

казник інтенсивності використання землі); 2) результат інтенсифікації сільсько

господарського виробництва (коефіцієнт віддачі авансованого капіталу за до

ходом (виручкою) від реалізації, окупність виробничих витрат виручкою від 

реалізації, ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси); 

3) економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробницт

ва (продуктивність праці, капіталовіддача, собівартість продукції, норма прибу

тку, рівень рентабельності, окупність додаткових витрат).

З огляду на викладене вважаємо, що методичний інструментарій оціню

вання ефективності використання земельних ресурсів повинен охоплювати до

слідження структури земельного фонду за основними землевласниками та зем

лекористувачами і розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського при

значення, а також дослідження концентрації та інтенсифікації сільськогоспо

дарського виробництва.
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1.3. Організаційно-економічний механізм управління використан

ням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Реформування земельних відносин в Україні зумовило перехід до різних 

форм власності на землю. Становлення й розвиток сучасних концепцій щодо 

відносин власності на земельні ділянки породжують необхідність забезпечення 

ефективного використання землі в системі задіяння економічних ресурсів сіль

ськогосподарських підприємств. При цьому необхідно усвідомлювати, що до

сягнення ефективного землеволодіння сільськогосподарськими підприємствами 

має перманентний характер і вимагає науково обґрунтованого, виваженого під

ходу до управління ним. Імплементація в сучасних умовах господарювання до

слідження теоретико-методичних засад управління земельними ресурсами в 

управлінську науку є, безумовно, актуальною проблематикою.

Проблеми управління ефективністю використання земельних ресурсів за

галом і сільськогосподарськими підприємствами зокрема розглянуто в працях 

багатьох вітчизняних науковців. Сформовані політичні, правові, соціальні та 

екологічні аспекти управління земельними ресурсами. Враховуючи вагомість 

напрацювань учених, доцільно акцентувати увагу на тому, що сьогодні існує 

низка невирішених питань економіко-управлінського характеру, пов’язаних з 

управлінням земельними ресурсами сільськогосподарськими підприємствами.

Основною відмінністю більшості досліджень щодо управління викорис

танням земельних ресурсів є розгляд власне управлінського процесу землеуст

рою як землевпорядкування. Зокрема, М. П. Мульська, розглядаючи особливос

ті управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, стве

рджує, що його важливість полягає в управлінні та забезпеченні родючості зем

лі, а по суті управління земельними ресурсами -  це цілісний процес безперерв

ного покращання стану земельних відносин та форм їхнього використання. Він 

передбачає досягнення і подальший розвиток раціонального землеволодіння, 

землевпорядкування і землекористування, визначення оптимальної пропорції 

щодо розподілу угідь між галузями економіки з урахуванням економічних та
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екологічних умов. Основне завдання в аспекті управління земельними ресурса

ми відповідно до сучасних існуючих тенденцій полягає в забезпеченні сталого 

землекористування, відповідно до якого земля, сприяючи досягненню соціаль

но-економічного результату (забезпечуючи запланований обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції чи розміщення виробничих, інфраструктур- 

них, соціальних та інших об’єктів), не втрачає своїх властивостей, не погіршує 

показники родючості, стійкості до ерозії та ін. [98, с. 24]. Отож, управління зе

мельними ресурсами розглядається як процес раціонального та ефективного 

використання земель, підтримку їхньої родючості та якості.

Досить часто саме «управління» земельними ресурсами розуміють як фу

нкцію держави в контексті державного управління земельними ресурсами. З 

огляду на це пріоритетним завданням управління розглядається «реалізація 

спеціальних (виконавчих, контрольних, дозвільних і регулюючих і ін.) функцій, 

пов’язаних із розпорядженням земельноресурсними благами держави; реаліза

цією державних програм господарського освоєння, раціонального споживання, 

політико-правового забезпечення обліку, відновленням й захисту земель; ве

денням державного земельного кадастру; організацією землевпорядних опера

цій; моніторингом ґрунтово-земельного покриву; державним контролем проце

сів залучення земель у господарський оборот і їх використання» [113, с. 278].

Дослідники О. Є. Гуторов та Т. Є. Череда основними функціями управ

ління земельними ресурсами вважають землеустрій, землекористування та кар

тографування, ведення земельного кадастру, стверджуючи, що «сучасному зе

мельному кадастру відводиться нова роль, яка стосується дуже важливої про

блеми сьогодення -  управління земельними ресурсами» [44, с.16]. При цьому 

згодом автори переходять до розгляду управління земельними ресурсами як 

системи з притаманними їм загальними та спеціальними функціями менеджме

нту, методами, інструментами й механізмами реалізації.

На відміну від усталених підходів до формування механізмів управління 

земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, вважаємо осново

положним у такій проблематиці розгляд управління з точки зору економічної
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науки. У загальному розумінні, управління полягає «у здійсненні цілеспрямо

ваного впливу на систему з метою досягнення нею бажаного (з погляду керую

чого пристрою) стану» [56, с. 68]. Відомий науковець П. Друкер дав таке визна

чення управлінню: «це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізова

ний натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. Управління як 

таке є стимулюючим елементом соціальних змін і прикладом значних соціаль

них перемін» [165, с.18]. Тобто загалом управління розглядається як цілеспря

мований вплив суб’єкта управління на об’єкт управління для досягнення певної 

встановленої мети.

Формування загального уявлення про управління дає змогу конкретизу

вати його щодо предмета нашого дослідження. Вітчизняні вчені А. М. Третяк та 

О. С. Дорош, розглядаючи управління земельними ресурсами насамперед як 

складову реалізації управлінських функцій держави через різноманітні держав

ні й територіальні органи влади, під об’єктом управління земельними ресурса

ми розуміють «весь земельний фонд України, адміністративно-територіальні 

одиниці, земельні угіддя окремих земельних володінь і землекористувань, що 

відрізняються за характером використання, правовим статусом, а також земель

ні ділянки, що не ввійшли в землекористування (землі загального призначен

ня)» [135, с .40]. Отже, для цілей нашого дослідження під об’єктом управління 

доцільно розглядати земельні ресурси сільськогосподарських підприємств, які 

перебувають у землеволодінні та землекористуванні на засадах особистого ви

користання та на умовах оренди. Суб’єктами виступають власники й працівни

ки таких сільськогосподарських підприємств, власники земельних ресурсів, які 

прямо чи опосередковано впливають на них, скеровуючи цей вплив на бажану 

зміну об’єкта дослідження.

Щодо мети управління земельними ресурсами, то вона визначається на

самперед за суб’єктом управління. На загальнодержавному рівні мета управ

ління земельними ресурсами визначається як «концентроване вираження пот

реб суспільства, що задовольняються на основі використання властивостей зем

лі» [135, с. 41].
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Щодо земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств відстежу- 

ються соціальний, екологічний та економічний акценти цілеспрямування такого 

використання. У такій цілеорієнтації спостерігаємо не лише прагнення корот

кострокового отримання прибутку, а й задоволення потреб усіх учасників земе

льних відносин. Зокрема, відстежується прагнення землекористувачів зберегти 

родючість земель у довготривалій перспективі; прагнення поєднати задоволен

ня економічних інтересів як землекористувачів, так і землевласників, держави і 

суспільства загалом. Задоволення таких прагнень відображається у відповідних 

складових ефективності використання земельних ресурсів. Отже, можна ствер

джувати, що мета управління земельними ресурсами сільськогосподарських 

підприємств полягає у забезпеченні та утриманні ефективності використання 

земельних ресурсів як ключового фактора сільськогосподарського виробницт

ва.

З огляду на це під управлінням використанням земельних ресурсів сіль

ськогосподарських підприємств доцільно розглядати цілеспрямований вплив 

власників/працівників сільськогосподарських підприємств та/чи власників зе

мельних угідь на земельні ресурси з метою забезпечення їхнього ефективного 

використання [18; 44].

Теоретичні аспекти дослідження управління земельними ресурсами сіль

ськогосподарських підприємств відображають сукупності принципів управлін

ня, функцій і методів впливу на процес задіяння таких ресурсів з метою забез

печення ефективності їхнього використання. Сутність, зміст і роль перелічених 

складових процесу управління доцільно розглянути детальніше з врахуванням 

специфіки досліджуваного об’єкта.

В основі теоретичного підґрунтя формування процесу управління земель

ними ресурсами сільськогосподарських підприємств лежать принципи управ

ління, які розглядаються як «основні правила, ідеї, норми поведінки, розроблені 

управлінською наукою та практикою, дотримання яких гарантує ефективне 

управління виробничо-господарською та соціальною діяльністю організацій» 

[22, с. 602]. В основу узагальнення сукупності принципів управління земельни
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ми ресурсами сільськогосподарських підприємств доцільно, на нашу думку, 

покласти загальні принципи управління, з одного боку, та принципи управління 

економічним потенціалом підприємства -  з іншого (з огляду на ресурсний ха

рактер досліджуваного явища).

Серед загальних принципів управління, притаманних процесу управління 

земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, доцільно виділити: 

«принцип наукової обґрунтованості, системності, безперервності, цілісності, 

гнучкості, єдності цілей, стимулювання праці, ефективності» [114, с. 43]. «Важ

ливість значення принципів управління полягає в тому, що з їх допомогою ке

руюча система встановлює правила дій і поведінки, обов’язкові для всіх підпо

рядкованих їй суб’єктів, узгоджує, об’єднує, координує і регулює їхню діяль

ність, впливає на процес прийняття та реалізації управлінських рішень, забез

печує вибір адекватних ситуації методів управління тощо. Їх формування від

бувається під впливом системи пріоритетів та цінностей, що сформувалася в 

середовищі господарювання» [140, с. 18]. Виходячи з останнього, окреслюється 

сукупність часткових, притаманних конкретному предмету управління, прин

ципів. Враховуючи специфічність процесу управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств, до таких часткових (чи конкретних) прин

ципів доцільно віднести принципи раціонального використання ресурсів, функ

ціональної дефініції та соціальної відповідальності.

Досягнення мети і виконання завдань управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств можливі за його ефективного функціону

вання, тобто за умов ефективної реалізації функцій управління. У сучасній еко

номічній науці функції управління розглядаються в різному складі, більш дета

лізовано чи укрупнено. Зокрема А. Файоль [166] виділяв п ’ять функцій: плану

вання, організацію, розпорядництво, координування й контроль. Науковці віт

чизняної школи ще років 20 тому визначали шість функцій: планування, органі

зацію, координування, стимулювання, регулювання та контроль. Проте публі

кації останніх років як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків твердять про
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доцільність виділення таких п ’яти функцій: організації, планування, мотивації, 

контролю і регулювання [79, с. 84].

Наведена сукупність функцій управління земельними ресурсами сільсь

когосподарських підприємств конкретизує зміст управлінської діяльності та 

забезпечує цілеспрямованість впливу на потенціал як об’єкт управління. Вод

ночас виконання функцій управління земельними ресурсами сільськогосподар

ських підприємств здійснюється через реалізацію методів управління. Методи є 

невід’ємною складовою процесу управління, оскільки наявність прогресивних 

методів управління та вміле їх використання -  передумова ефективності 

управління та господарських процесів. Методи управління земельними ресур

сами сільськогосподарських підприємств призначені для створення умов якіс

ної та продуктивної роботи персоналу підприємства, спрямованої на забезпе

чення ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств.

Як зазначено, «особлива роль методів управління ... полягає у тому, щоб 

створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучас

ної техніки і прогресивної технології організації праці і виробництва, забезпе

чити їх максимальну ефективність при досягнення поставленої мети» [20, с. 12].

Аналіз економічної літератури з досліджуваної проблеми допоміг визна

чити закономірне походження методів управління земельними ресурсами сіль

ськогосподарських підприємств від загальнотеоретичних методів управління. У 

теорії менеджменту, зокрема, виділяють такі укрупнені групи методів, як еко

номічні, організаційно-розпорядчі та соціальні [140]. Саме економічні методи, 

на нашу думку, займають основне місце в системі наукових методів управління 

земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, оскільки за їхнього 

використання відбувається формування земельних відносин підприємства, про

грами їхнього розвитку, з ’являються стимули до роботи та ефективного вико

ристання земельних ресурсів. При цьому до складу економічних методів управ

ління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств науковці від

носять: організаційно-виробниче планування; метод комплексних цільових
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програм; комерційний розрахунок; систему економічних регуляторів господар

ської діяльності [20, с. 31].

Важливу роль в управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських 

підприємств відіграє процес організування, який реалізується за допомогою ор

ганізаційно-розпорядчих методів управління. Їхня суть в управлінні земельни

ми ресурсами сільськогосподарських підприємств полягає в організації такого 

управління через здійснення різного роду заходів організаційного характеру, 

надання наказів та розпоряджень з обов’язковим використанням існуючої у 

сфері земельних відносин законодавчої бази.

Соціальні методи управління загалом передбачають використання важе

лів впливу на персонал, їхнє спрямування на досягнення мети діяльності під

приємства. З огляду на це в системі управління земельними ресурсами сільсь

когосподарських підприємств реалізацію соціальних методів управління доці

льно розглядати через застосування сукупності важелів стимулювання ефекти

вного використання земельних ресурсів.

Види управління використанням земельних ресурсів, залежно від горизо

нту управління, його масштабів і тривалості, передбачають реалізацію операти

вного, тактичного й стратегічного управління. Зважаючи на це, оперативне й 

тактичне управління за часом здійснення належить до короткострокового, в 

економічній літературі ці два види управління часто ототожнюються. Важливу 

роль в управлінні використанням земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств відіграє саме стратегічне управління, спрямоване, на реалізацію 

принципів, функцій, методів управління задля досягнення мети в довгостроко

вому періоді. Загалом дослідження управління використанням земельних ресу

рсів дало змогу визначити об’єкт, суб’єкт, мету, загальні й часткові принципи, 

функції та методи управління, що допоможе сформувати структурно-логічну 

модель управління (рис. 1.7).

Зважаючи на визначальну, важливу роль стратегічного управління в на

прямі забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, доцільно
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Рис. 1.7. Структурно-логічна схема управління використанням земельних ресурсів підприємства.
*

Власна розробка автора.
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детальніше зупинитися на його суті, особливостях реалізації з урахуванням 

специфіки об’єкта дослідження.

У загальному вигляді стратегічне управління використанням земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств становить собою підсистему 

управління діяльністю сільськогосподарського підприємства, що реалізує конк

ретні управлінські рішення довгострокового характеру, які ґрунтуються на 

встановленні стратегічної мети та цілей, стратегічному аналізі й супроводжу

ються перманентним контролем досягнення цілей.

Дослідження поглядів науковців [1; 6; 25; 69] щодо сутності стратегічно

го управління відображає пріоритетність у його складі власне стратегії. При 

цьому стратегію у загальному розумінні розглядають як «мистецтво управлін

ня, загальний план ведення цієї роботи, виходячи із дійсності, яка склалась на 

даному етапі розвитку» [22, с. 675]. Як елемент стратегічного управління стра

тегію підприємства досить часто розглядають як «різновид довгострокового 

розвитку організації, орієнтованого на перспективи його відносин з зовнішнім 

середовищем з врахуванням реальних і потенційних можливостей організації» 

[30, с. 303].

Серед сукупностей стратегій в діяльності сільськогосподарських підпри

ємств М. Г. Могилат виділяє стратегію використання земельних ресурсів як 

«елемент стратегічного управління, що дає змогу досягти підприємству цілей 

сталого розвитку та забезпечити конкурентні переваги у ринковому середови

щі, тобто допомогти підприємству зайняти таку конкуренту позицію, при якій 

воно могло б успішно функціонувати та успішно забезпечувати відтворення 

головного засобу виробництва -  земельних угідь» [96, с. 201].

Зважаючи на те, що загальна стратегія розвитку сільськогосподарських 

підприємств ґрунтується на сукупності функціональних і ресурсних стратегій, є 

зрозумілим виокремлення стратегії використання земельних ресурсів. Проте 

вважаємо, що в сучасних умовах використання земельних ресурсів розглядаєть

ся як складова ресурсного забезпечення підприємства. Тому досягнення ефек

тивного використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
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доцільно розглядати як дієву складову реалізації ресурсної стратегії загалом. 

Отож, для теоретичного обґрунтування специфічних особливостей використан

ня земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств у довготривалій пер

спективі, враховуючи цілеспрямованість загального розвитку підприємства, до

цільно виокремлювати стратегічні засади задіяння останніх.

Стратегічні засади використання земельних ресурсів сільськогосподарсь

ких підприємств спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку та забезпе

чення конкурентних переваг у ринковому середовищі через ефективне викорис

тання його (власних чи орендованих) земельних ресурсів. При цьому такі стра

тегічні засади доцільно розглядати як сукупність правил, якими керуються під

приємства для прийняття управлінських рішень стратегічного характеру щодо 

використання земельних ресурсів. При цьому стратегічні імперативи викорис

тання земельних ресурсів можна розглядати як комплексний план задіяння зе

мельних ресурсів, призначений для забезпечення ефективного використання 

основного ресурсу діяльності аграрних підприємств -  землі.

У загальному вигляді стратегічні засади як складові загальної (функціо

нальної, ресурсної) стратегії охоплює такі елементи: мета як бажаний «вектор» 

розвитку; взаємозалежні та конкретизуючі мету цілі; стратегічні імперативи до

сягнення цілей; дослідження факторів зовнішнього середовища підприємства та 

аналіз потенціалу розвитку; ситуаційні плани, які враховують імовірність зміни 

зовнішнього середовища та характеризують відповідні варіанти, реакцію на 

них; стратегічні альтернативи досягнення цілей; процес контролю за ходом ре

алізації стратегії.

Важливу роль у стратегії діяльності (розвитку) підприємства відіграють 

стратегічні імперативи. Імператив (лат. ІтрегаШш  -  владний, від лат. Ітрего -  

наказую) у загальному вигляді розглядається як «беззастережна, категорична 

вимога; веління, наказ» [120, с. 20].

Використання поняття «стратегічний імператив» в економічній науці є 

відмінним від юридичної теорії та практики стратегічного менеджменту. Аналіз 

досліджень показав, що існують схожі визначення категорії «стратегічний ім

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ператив» як: ініціативи або ключового проекту, які є засобами досягнення стра

тегічних цілей підприємства; плану дій, програми, яка є суттєвою для досяг

нення ідентифікації підприємства, наприклад, програма досліджень і розробок 

нових продуктів, програма взаємовідносин зі споживачами, модель ідентичнос

ті бренда тощо [161, с.109]; пріоритетів та об’єктів вдосконалення, які набли

жають підприємство до його візії, цінностей і призначення; ключової цілі бізне

су, яка за її досягнення створює значну конкурентну перевагу, тобто точки фо

кусування в процесі трансформації підприємства [163, с. 126]. Вважається, що 

стратегічними імперативами підприємства є домінуючі пріоритети на певний 

проміжок часу, яким підпорядковані стратегічні цілі підприємства [66]. Врахо

вуючи специфіку предмета дослідження та викладені загальнотеоретичні поло

ження, вважаємо, що під стратегічними імперативами використання земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно розглядати домінуючі 

пріоритети управління використанням земельних ресурсів, спрямовані на дося

гнення конкретної стратегічної цілі.

Метою стратегічного управління, а, отже, й формування стратегічних за

сад задіяння земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства є забез

печення ефективного використання останніх. При цьому цілі, які допомагають 

досягти такої мети, деталізуються залежно від обраної методології визначення 

ефективності, особливостей функціонування сільськогосподарського підприєм

ства, його організаційно-правової форми функціонування та спеціалізації. Тоб

то залежно від ситуації, в якій перебуває сільськогосподарське підприємство, 

формуються стратегічні цілі досягнення стратегічної мети. Стратегічні імпера

тиви при цьому конкретизують шляхи (методи, способи, дії) досягнення кожної 

стратегічної цілі. Візуальне представлення взаємозалежності стратегічних імпе

ративів, стратегічних цілей і стратегічної мети в межах стратегічних засад ви

користання земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства наведено 

на рис. 1.8.

Стратегічні імперативи конкретизують досягнення цілей будь-якого рів

ня, коли стратегічні цілі доцільно формулювати деталізовано, із встановленням
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їхньої ієрархії, так званого дерева цілей. Стратегічні імперативи характеризу

ють напрям, програму дій та показників, виконання/досягнення яких допомагає 

досягти цілей. Стратегічних імперативів у межах кожної стратегії (функціона

льної, ресурсної, продуктової, тощо) повинна бути необхідна (оптимальна) кі

лькість. Важливо при формулюванні стратегічних імперативів уникнути дроб

лення цілей та в їх межах визначення необгрунтовано великої кількості програм 

(імперативів) їхнього досягнення. Проте укрупнення стратегічних імперативів 

може призвести до ускладнення досягнення цілі.

Рис. 1.8. Взаємозалежність стратегічних імперативів, стратегічних цілей та
стратегічної мети в межах стратегічних засад використання земельних ресурсів. . * 

сільськогосподарського підприємства.*
Власна розробка автора.

Стратегічні засади використання земельних ресурсів сільськогосподарсь

кими підприємствами повинні ґрунтуватися на двох взаємопов’язаних компо

нентах: суспільних потребах та внутрішньому потенціалі розвитку. При цьому 

основоположними для перспективного, довготривалого розвитку є суспільні 

потреби, які передбачають необхідність забезпечення екологічної ефективності
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земельних ресурсів, а з іншого боку -  необхідність задоволення соціальних по

треб землевласників та землекористувачів. Зважаючи на те, що потреби можна 

задовольнити лише в межах ресурсного потенціалу сільськогосподарських під

приємств, визначаються основні стратегічні імперативи ефективного викорис

тання земельних ресурсів: економічні, екологічні та соціальні.

Практика господарювання вітчизняних сільськогосподарських підпри

ємств відображає переважне ситуативне управління зі встановленими планови

ми орієнтирами та короткостроковими прогнозами. Проте й вважати, що у сіль

ськогосподарських підприємствах відсутня будь-яка стратегія, не слід.

Зважаючи на специфіку реалізації господарської діяльності сільськогос

подарськими підприємствами, особливо використання земельних ресурсів, 

вважаємо за доцільне стратегічне управління формувати та реалізовувати на 

основі стратегічних засад. При цьому доцільно в рамках стратегічного управ

ління такі стратегічні засади обґрунтовувати на основі ситуаційного підходу до 

діяльності сільськогосподарського підприємства, що сприятиме вирішенню 

проблем ефективного використання його земельних ресурсів. Тобто стратегічні 

засади використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

належить розробляти не у встановлені планові періоди, а за потреби -  у разі по

яви потенційних загроз зниження родючості землі чи якості ґрунтового покри

ву, або якості продукції, перегляду умов землекористування.

Висновки до розділу 1

1. Серед елементів ресурсного потенціалу сільськогосподарських підпри

ємств ключова роль належить землі -  природній основі виробництва. Під земе

льними ресурсами цих підприємств розуміють земельні ділянки сільськогоспо

дарського призначення, які перебувають у їхній власності або користуванні 

(оренді) для ведення агробізнесу, включаючи ґрунти як основний засіб вироб

ництва, та які потребують організації раціонального використання.

2. На основі аналізу наукових джерел встановлено, що при визначенні 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри
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ємств слід враховувати не лише економічний ефект від господарювання, а й рі

вень задоволення потреб населення у продуктах харчування, збереження і відт

ворення родючості ґрунтів, дохідність власників земельних угідь і працівників 

сільськогосподарських підприємств. Такий підхід передбачає врахування тех

нологічних, економічних і соціальних аспектів цього процесу. Відповідно про

понуємо розглядати технологічно-економіко-соціальну ефективність як одну з 

важливих характеристик сільськогосподарського виробництва, яка окреслює 

найважливіші аспекти процесу використання земель сільськогосподарського 

призначення і становить собою інтегральну ефективність, що враховує оптимі- 

зацію сільськогосподарського виробництва та інтенсивність використання сіль

ськогосподарських угідь, відображає відповідність результатів господарської 

діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства.

3. Систематизовано показники ефективності використання земельних ре

сурсів сільськогосподарських підприємств за окремими її видами (економіч

ною, структурною, технічною, технологічною, екологічною, витратною, енер

гетичною, інвестиційною, соціальною, еколого-економічною, соціально- 

економічною, виробничо-технічною, соціально-еколого-економічною, техноло- 

гічно-економіко-соціальною). Обґрунтовано важливість врахування структури 

земельного фонду за основними землевласниками та землекористувачами, роз

витку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення при розробці 

науково-методичного інструментарію оцінювання ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

4. Доведено, що ефективне використання земельних ресурсів сільського

сподарських підприємств базується на методологічних положеннях щодо рівня 

ефективності сільськогосподарського виробництва, тому вважаємо за доцільне 

при оцінюванні ефективності використання земельних ресурсів сільськогоспо

дарських підприємств враховувати концентрацію та інтенсифікацію сільського

сподарського виробництва. Показники, що характеризують розмір сільськогос

подарських підприємств (площа сільськогосподарських угідь, розмір авансова

ного капіталу, середньооблікова чисельність працівників, обсяг виробництва і
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продажу сільськогосподарської продукції тощо), водночас є показниками кон

центрації сільськогосподарського виробництва. Проте хочемо зауважити, що 

підвищення рівня концентрації позитивно впливає на результати господарю

вання до певної межі, а за надмірної концентрації спостерігається спад ефек

тивності.

5. При оцінюванні інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

доречним є застосування системи показників, що характеризують: 1) рівень ін

тенсивності використання земельних ресурсів (рівень господарського викорис

тання землі, рівень розораності, рівень меліорованості, питома вага інтенсивних 

культур у загальній посівній площі підприємства, щільність поголів’я певного 

виду тварин на 100 га угідь, коефіцієнт повторного використання землі) та рі

вень інтенсивності сільськогосподарського виробництва (вартість авансованого 

капіталу та витрати виробництва на 1 га сільськогосподарських угідь, інтегра

льний показник інтенсивності використання землі); 2) результат інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва (коефіцієнт віддачі авансованого капіталу 

за доходом (виручкою) від реалізації, окупність виробничих витрат виручкою 

від реалізації, ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси); 

3) економічну ефективність інтенсифікації сільсько-господарського виробницт

ва (продуктивність праці, капіталовіддача, собівартість продукції, норма прибу

тку, рівень рентабельності, окупність додаткових витрат).

6. Управління використанням земельних ресурсів здійснюється на загаль

но-державному, регіональному рівні та всередині самих сільськогосподарських 

підприємств. На відміну від існуючих підходів вважаємо, що з метою забезпе

чення триєдиної технологічно-соціально-економічної ефективності викорис

тання земельних ресурсів пріоритетна роль повинна відводитися управлінню на 

рівні підприємства.

7. Зважаючи на визначальну роль стратегічного управління в забезпеченні 

ефективного використання земельних ресурсів, досліджено його суть та особ

ливості реалізації з урахуванням специфіки об’єкта дослідження. У загальному 

вигляді стратегічне управління використанням земельних ресурсів сільськогос
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подарського підприємства становить собою підсистему управління діяльністю 

цього підприємства, що реалізує конкретні управлінські рішення довгостроко

вого характеру. Ці рішення ґрунтуються на встановленні стратегічної мети та 

цілей, які деталізуються у стратегічних імперативах, стратегічному аналізі та 

супроводжуються перманентним контролем досягнення цілей.

8. Враховуючи специфіку предмета дослідження та викладені загальноте

оретичні положення, вважаємо, що під стратегічними імперативами викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно розгля

дати домінуючі пріоритети управління використанням земельних ресурсів, 

спрямовані на досягнення конкретної стратегічної цілі.

9. Метою стратегічного управління, а отже, й розробки стратегії викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства є забезпечення 

ефективного використання цих ресурсів. При цьому цілі, які дають змогу дося

гти такої мети, деталізуються залежно від обраної методології визначення ефе

ктивності, особливостей функціонування сільськогосподарського підприємства, 

його організаційно-правової форми функціонування та спеціалізації. Стратегіч

ні імперативи при цьому конкретизують шляхи (методи, способи, дії) досягнен

ня кожної стратегічної цілі.

10. Стратегічні імперативи характеризують напрям, програму дій та пока

зники, виконання/досягнення яких дає змогу досягти поставлених цілей. Стра

тегічних імперативів у межах кожної стратегії (функціональної, ресурсної, про

дуктової тощо) повинна бути необхідна (оптимальна) кількість. Важливо при 

формулюванні стратегічних імперативів уникнути дроблення цілей, визначення 

необгрунтовано великої кількості програм (імперативів) їхнього досягнення. 

Проте укрупнення стратегічних імперативів може призвести до ускладнення 

досягнення цілі. Визначення стратегічних імперативів використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств пов’язане з поняттям ефективності 

використання цих ресурсів.



РОЗДІЛ 2

СТАН, УМОВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Характеристика господарського використання та якісного 

складу земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської 

області

Земельна реформа та перманентний процес удосконалення земельних від

носин, особливо у сфері сільського господарства, які відбуваються в Україні, 

виявили низку проблем, пов’язаних із використанням земельних ресурсів сіль

ськогосподарських підприємств. На сучасному етапі господарювання ефективне 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств є однією з 

найважливіших проблем аграрної політики нашої держави. Це пов’язано з доміну

ванням не зовсім ефективних відносин стосовно оренди сільськогосподарських 

угідь, що значною мірою впливає і на ефективність сільськогосподарських під

приємств загалом.

Українські вчені оприлюднили низку теоретичних, методологічних і 

практичних розробок щодо вирішення цієї проблеми. Вагомий внесок у 

вивчення теоретико-прикладних аспектів формування, використання та оцінки 

земельно-ресурсного потенціалу зробили такі відомі вітчизняні науковці, як 

В. Андрійчук, О. Вишневська, В. Галушко, З. Герасимчук, М. Гладій, 

Т. Горобчук, Д. Добряк, О. Єрмаков, О. Котикова, П. Лайко, М. Лендєл, 

Л. Новаковський, Б. Пасхавер, П. Саблук, В. Терещенко, С. Трегобчук, А. Тре

тяк, Р. Тринько, О. Шкільов, та зарубіжні економісти, зокрема В. Авдєєнко, 

Т. Адімбаєв, А. Чарнес, А. Г енрі.

Проте нестабільність ринкової ситуації в національному господарстві 

країни і потреба в якнайшвидшому подоланні наслідків економічної кризи 

вимагають реалізації стратегічного управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств, в основу якого покладається всеохопне
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дослідження сучасного стану використання та якісного складу земель. Із 

наукової і практичної точок зору залишаються недостатньо дослідженими 

питання особливостей господарського використання та якісного складу 

земельних ресурсів з метою формування дієвого стратегічного механізму 

їхнього використання, спрямованого на забезпечення ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств. З огляду на це доцільно дослідити 

особливості господарського використання та якісного складу земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області, виявити 

проблеми та перешкоди стратегічного розвитку останніх.

Кажучи про господарське використання земельних ресурсів, насамперед 

доцільно охарактеризувати регіон дослідження. Зважаючи на природно- 

кліматичні та географічні умови, кожен регіон України є унікальним за складом 

своїх земель, їхнім хімічним складом. Це зумовило відмінності в структурі ви

користання земельного фонду. Тому виникає необхідність формування дифе

ренційованого підходу до управління використанням земельних ресурсів у 

кожному регіоні.

Львівська область розташована на заході України, відноситься до Карпат

ського регіону країни із вигідним економіко-географічним розташуванням і 

специфічними природно-кліматичними умовами. Це значною мірою визначає 

розвиток і структуру її сільського господарства. Проте, незважаючи на високий 

ресурсний потенціал Львівської області щодо ведення, господарство області 

характеризується індустріально-аграрним характером виробництва (понад 80% 

сукупної товарної продукції промисловості і сільського господарства припада

ють на промислові виробництва [116, с. 59]). Індустріалізація та комерціалізація 

суспільного життя й господарства регіону, з одного боку, та складність (висока 

ризикованість, необхідність значного фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення) здійснення сільського господарства -  з іншого, зумовлюють 

зниження популярності такої сфери господарювання в Україні загалом та в ре

гіоні зокрема.
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Протягом 2005-2017 років кількість підприємств, які здійснюють сільсь

когосподарську діяльність у Львівській області, невпинно знижується -  з 1725 

до 1186, тобто на 539 одиниць (див. рис. 2.1). Загалом в Україні протягом цього 

періоду кількість сільськогосподарських підприємств зменшилася на понад 

10 тис. одиниць.

Рис. 2.1. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств Львівської 

області (сформовано за даними [116, с. 33]).

За обмеженого обсягу земельних ресурсів зменшення кількості сільсько

господарських підприємств веде до збільшення середніх розмірів їхнього зем

лекористування. Саме таку тенденцію спостерігаємо в Україні (дод. Б). Резуль

татом перерозподілу угідь є концентрація значних земельних ресурсів у віднос

но невеликої кількості підприємств. Зокрема, в Україні у 2017 році налічувало

ся 565 агровиробників з площею угідь понад 5 тис. га і на них припадало понад 

30% усіх використовуваних підприємствами країни сільськогосподарських 

угідь.
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У Львівській області середні розміри землекористування сільськогоспо

дарських підприємств значно менші, ніж в Україні загалом. Це пов’язано з регі

ональною специфікою: більшість угідь перебуває в користуванні господарств 

населення, частка земель, залучених у сільськогосподарський обіг, менша за 

середню в країні. Та й тут перерозподіл угідь відбувається на користь великих і 

особливо великих суб’єктів господарювання. Тому у 2018 році на 20 підпри

ємств, кожне з яких використовувало понад 3000 га сільськогосподарських 

угідь, припадала понад половина усіх земель, використовуваних аграрними пі

дприємствами області (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Розподіл підприємств Львівської області, які здійснювали 

сільськогосподарську діяльність, за розміром сільськогосподарських угідь,

на 1 листопада 2018 р.*

Показник

Кількість підприємств Площа сільськогоспо
дарських угідь

одиниць

до загаль
ної

кількості,
%

тис. га
до загаль
ної площі, 

%

Підприємства, що мали 
сільськогосподарські угіддя 924 100,0 345,9 100,0

У тому числі площею, га: 
до 50,0 га 508 55,0 8,4 2,4
50,1 -  100,0 127 13,7 9,1 2,6

100,1 -  500,0 175 18,9 39,6 11,5

500,1 -  1000,0 54 5,8 38,9 11,3

1000,1 -  2000,0 32 3,5 43,5 12,6

2000,1 -  3000,0 8 0,9 20,2 5,8

більше 3000,0 20 2,2 186,2 53,8

Джерело: [116, с. 27].

У конкурентній боротьбі серед сільськогосподарських підприємств «ви

стоюють» найсильніші, які здійснюють діяльність в переважній більшості з по
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зитивним фінансовим результатом. Встановлено, що протягом 2010-2017 років 

суттєво зросла частка сільськогосподарських підприємств Львівської області, 

діяльність яких характеризувалася позитивними фінансовими результатами 

(табл. 2.2). Частка таких сільськогосподарських підприємств упродовж останніх 

років показувала тенденцією до зростання, досягнувши у 2017 році 83,2%. 

Простежується суттєве зростання обсягу чистого прибутку, отриманого дослі

джуваними підприємствами. Рівень рентабельності їхньої операційної діяльно

сті в окремі періоди помітно коливався, однак здебільшого був доволі високим, 

що позитивно характеризує здатність агровиробників до розширеного відтво

рення. У 2017 році сільськогосподарські підприємства області отримали 16,2% 

прибутку відносно витрат операційної діяльності.

Таблиця 2.2

Основні фінансово-економічні показники діяльності 

сільськогосподарських підприємств Львівської області

Показник 2010 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
2017 р. до
2010 р., +/-

Чистий прибуток 
(збиток), млн грн 378,3 1245,6 -371,8 740,2 1057,9 679,6

Частка підприємств, 
які отримали чис
тий прибуток, %

72,6 82,6 84,7 80,9 83,2 10,6

Рівень рентабель
ності операційної 
діяльності,%

20,1 30,6 12,8 22,0 16,2 - 3,9 п.

Сформовано за даними джерела [116].

Практика господарювання світових і вітчизняних підприємств відображає 

вирішальне значення ресурсного забезпечення в ефективному функціонуванні 

підприємств усіх сфер господарювання, в тому числі й сільського господарства. 

Україна володіє потужним потенціалом земельних ресурсів, ефективність 

управління якими значною мірою залежить від їхнього раціонального викорис

тання. З огляду на це тенденції, раціональне використання та проблеми підтри

мання родючості ґрунтів повинні бути детально досліджені з метою управління



83

ефективним використанням земельних ресурсів, особливо в стратегічному пла

ні.

Дослідження економіко-географічних особливостей розвитку регіонів 

України стверджують, що «Львівська область розташована в межах Західно- 

Поліської, західно-лісостепової, Передкарпатської передгірної та Карпатської 

агроґрунтових провінцій. У північній її частині переважають дерново- 

підзолисті ґрунти, у північно-східній чорноземи, в центральній сірі лісові, 

опідзолені, в Карпатах -  буроземні ґрунти. В долинах річок -  лучні, лучно- 

болотні ґрунти. Найбільш поширені сірі лісові, темно-сірі опідзолені (60% 

площі області)» [118, с. 29]. Тому область характеризується відносно малопро

дуктивними для здійснення сільського господарства ґрунтами.

У процесі реалізації земельної реформи відбулися суттєві зміни в струк

турі землекористування та землеволодіння Львівської області. Загальну струк

туру землекористування та землеволодіння в регіоні характеризують дані 

табл. 2.3. З ’ясовано, що найбільшими власниками земель Львівської області є 

громадяни України, які отримали їх у власність чи у користування -  807 тис. га 

земель. Ці землі є у власності 1333613 осіб. Лісогосподарські землі, загальною 

площею 605,8 тис. га, перебувають у використанні 17 суб’єктів земельних від

носин, землі запасу займають 357,1 тис. га. На четвертому місці серед землеко

ристувачів -  сільськогосподарські підприємства (618), які використовували 

238,4 тис. га земельних угідь. Саме земельні ресурси сільськогосподарських 

підприємств є основним предметом дослідження, тому варто детальніше зупи

нитися на особливостях їхнього складу, структури та використання за даними 

Львівської області. Насамперед доцільно охарактеризувати структуру земель

них ресурсів Львівської області в розрізі основних землекористувачів та влас

ників землі. За даними звітної форми 6-зем «Довідка з державної статистичної 

звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекорис

тувачами, угіддями» визначено, що лише 9% ( 24,8 тис. га) земельних ресурсів 

Львівської області належать сільськогосподарським підприємствам державної
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форми власної, 91%, тобто 238,4 тис. га, -  суб’єктам господарювання з недер

жавним статусом.

Таблиця 2.3

Розподіл земельних ресурсів Львівської області
. . . *за категоріями власників земель та землекористувачів

Власники землі та землекористувачі
Кількість власни
ків землі та зем
лекористувачів

Загальна 
площа земель, 
всього, тис. га

Сільськогосподарські підприємства (всьо
го земель у власності і користуванні)

618 238,4

Г ромадяни, яким надані землі у власність і 
користування

1333613 807,0

Заклади, установи, організації 12869 19,2

Промислові та інші підприємства 2380 21,7

Підприємства та організації транспорту, 
зв’язку

640 27,8

Частини, підприємства, організації, уста
нови, навчальні заклади оборони

388 61,5

Організації, підприємства й установи при
родоохоронного, оздоровчого, рекреацій
ного та історико-культурного призначення

363 31,2

Лісогосподарські підприємства 17 605,8

Водогосподарські підприємства 59 8,2

Спільні підприємства, міжнародні 
об’єднання та організації з участю украї
нських, іноземних юридичних і фізичних 
осіб

115 5,2

Підприємства, що повністю належать іно
земним інвесторам

13

Землі запасу та землі, не надані у влас
ність та постійне користування в межах 
населених пунктів (які не надані у тимча
сове користування)

X 357,1

Всього земель, які входять до адміністра
тивно-територіальних одиниць

1351075 2183,1

За даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.
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Переважну частку у використанні земельних ресурсів серед недержавних 

сільськогосподарських підприємств займають господарські товариства (зазви

чай товариства з обмеженою відповідальністю), на яких припадає 65% загаль

ної площі використовуваних земель (рис. 2.2). Характерна для системи аграрно

го виробництва країни багатоукладність відображає розвиток ринкових відно

син та формування конкурентного середовища й у сфері землеволодіння та зе-

млекористування.

Рис. 2.2. Структура користування земельними ресурсами недержавних 

сільськогосподарських підприємств Львівської області за організаційно - 

правовими формами господарювання, 2017 р.
*За даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

На характер організації та спеціалізації аграрного виробництва помітно 

впливає структура сільськогосподарських угідь, що використовуються суб’єк

тами господарювання (рис. 2.3). Для Львівської області характерна відносно 

висока частка природних кормових угідь -  пасовищ і сіножатей, що передба

чають розвиток тваринництва. На них у Львівській області у 2017 році припа

дало близько 35% загальної площі сільськогосподарських угідь. Однак слід за

значити, що переважна більшість цих угідь перебуває в користуванні госпо
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д ар ств  н аселен н я . У  п ід п р и єм ств ах  о сн о вн и м  елем ен то м  в и к о р и сто в у ван и х  

с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  є р ілля.

Рис. 2.3. С тр у к ту р а  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  у  Л ьв ів сь к ій
*

о б л аст і за  їхн ім  ф у н к ц іо н альн и м  п р и зн ач ен н ям , н а  к ін ец ь  2017  р ., %  '
*

За даними джерела [116, с. 277].

В и со к а  ч ас тк а  р ілл і сер ед  зем ел ь н и х  р есу р с ів  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  п ід 

п р и єм ств  Л ь в ів сь к о ї о б л аст і в ід о б р аж ає  о р ієн тац ію  їх н ь о ї д іял ьн о ст і н а  зе м л е 

робство . В ід н о сн о  н евел и к о ю  є п и то м а  в а га  б агато р іч н и х  н асад ж ен ь , н а  в и р о 

щ у ван н і я к и х  сп ец іал ізу ю ться  л и ш е  окр ем і п ід п р и єм ства . П р о те  сл ід  зазн ач и ти , 

щ о  ін терес  до с ад ів н и ц тв а  і я г ід н и ц тв а  зростає: п л о щ а  н асад ж ен ь  п л о д о в и х  і 

я г ід н и х  к у льту р  у  п л о д о н о сн о м у  в іц і в с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  п ід п р и єм ств ах  

зб ільш у ється . Н а  к ін ец ь  2017  р о к у  в о н а  стан о в и л а  1791 га , або  зр о сл а  п о р ів н я 

но  з 2010  р оком  н а  6 6 %  [158, с. 97].

В и к о р и стан н я  р іл л і х ар ак тер и зу є  стр у к ту р а  п о с ів н и х  площ . П р и  її ф о р 

м у ван н і н ал еж и ть  в р ах о ву вати  зо н ал ьн і ґр у н то в о -к л ім ати ч н і ум о ви , еко л о гіч н і 

ви м о ги  до  ф о р м у в ан н я  агр о л ан д ш аф тів . О д н ак  д о во л і ч асто  агр о п ід п р и єм ств а
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зважають насамперед на вирощування тих культур, які можуть принести їм ви

сокі прибутки. Йдеться про вирощування зернових і технічних культур 

(табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Структура посівних площ сільськогосподарських культур 

у сільськогосподарських підприємствах Львівської області

Показник
2000 р. 2017 р. Відхилення

тис. га % тис. га % тис. га %
Посівна площа, всього 393,5 100 365,8 100 -27,7 -

Культури зернові та зерно
бобові

193,2 49,0 182,7 49,9 -10,5 0,9

Буряк цукровий фабричний 15,7 4,0 15,5 4,2 -0,2 0,2

Соняшник - - 35,2 9,6 35,2 9,6

Ріпак і кольза 17,7 4,5 56,6 15,5 38,9 11,0

Картопля 1,4 0,4 1,8 0,5 0,4 0,1

Культури овочеві 1,6 0,4 1,4 0,4 -0,2 -

Кормові культури 160,0 40,7 11,6 3,2 -148,4 -37,5

Інші культури 3,9 1,0 61,0 16,7 57,1 15,7

Сформовано за джерелом [117].

Як і в інших регіонах України, у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області особливу увагу приділяють вирощуванню зернових і зерно

бобових культур, які займають майже 50% усіх посівних площ. Якщо частка 

посівів зернових є відносно стабільною, то технічних культур -  зростала. Із- 

поміж останніх варто виділити ріпак та кользу, на які у 2017 році припадало 

15,5% у структурі посівних площ. Відносно недавно почали вирощувати соня

шник. Певну увагу приділяють буряківництву. Розширення посівів технічних 

культур відбулося за рахунок скорочення посівів кормових, що пов’язано зі 

зменшенням поголів’я тварин. Відносно невеликі площі в підприємствах зайня

ті під картоплею та овочами. Ці культури вирощують переважно в господарст

вах населення.
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Високий рівень розораності угідь у сільськогосподарських підприємствах 

і структура посівів, яка склалася, не відповідають раціональному використанню 

орних земель. Як зазначають дослідники, «наслідком широкого залучення зе

мель в інтенсивний обробіток, порушення оптимальних співвідношень між ор

ними землями і природними угіддями стало надзвичайне поширення деградації 

як сільськогосподарських угідь, так і інших природних територій (посилення 

ерозійних процесів, замулення і забруднення водойм, зникнення малих річок 

тощо). Катастрофічно знижується гумусність ґрунтів, підвищується кислот

ність, погіршується баланс поживних речовин у ґрунтах» [56, с. 22].

Це зумовлює необхідність внесення добрив під посіви сільськогосподар

ських культур із метою збереження родючості ґрунтів та їх підтримання. Ситу

ація з внесенням добрив у аграрних підприємствах Львівської області відобра

жена в табл. 2.5. Помітно, що протягом 2000-2017 років площа ріллі в сільсько

господарських підприємствах Львівської області, яку удобрено мінеральними 

добривами, суттєво збільшилася. Якщо у 2000 році підприємства вносили доб

рива лише під третину посівів, то у 2017 році -  на майже всій площі ріллі. Кіль

каразово зросли й обсяги внесення добрив на 1 га угідь.

Однак залишається критичною ситуація з використанням сільськогоспо

дарськими підприємствами Львівської області органіки. Обсяг внесених органі

чних добрив протягом досліджуваного періоду скоротився майже уп’ятеро. Різ

ко зменшилися як удобрена площа, так і кількість органіки, що припадає на 

один її гектар. Така ситуація відображає кризу в галузі тваринництва у сільсь

когосподарських підприємствах. Більшість підприємств-землекористувачів уза

галі не утримують тварин і не мають змоги вносити гній під посіви сільсько

господарських культур. Підприємства згорнули практику використання торфу. 

Відводячи ріллю під посіви зернових і технічних культур, мало практикують 

вирощування сидератів. Зростання внесення мінеральних добрив не вирішує 

проблеми, а отже, погіршення якості угідь через порушення балансу гумусу є 

серйозною проблемою.
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Таблиця 2.5

Внесення добрив під посіви сільськогосподарських культур 

у сільськогосподарських підприємствах Львівської області

Показник 2000 р. 2010 р. 2017 р.
2017 р. до

2000 р.,
%, +/- п.

Мінеральні добрива (у поживних речовинах)

Внесено, тис. ц 83,9 247,9 534,2 у 6,37 раза

Удобрена площа, тис. га 126,0 159,7 318,4 252,7

Частка удобреної площі, % 33,9 78,1 91,5 + 57,6 п.

Внесено на 1 га, кг:
- посівної площі 23 121 154 у 6,70 раза
- удобреної площі 67 155 167 249,3

Органічні добрива

Внесено, тис. т 842,9 163,1 172,3 20,4

Удобрена площа, тис. га 19,7 7,2 13,7 69,5

Частка удобреної площі,% 5,3 3,5 3,9 - 1,4 п.

Внесено на 1 га, т:
- посівної площі 2,3 0,8 0,5 21,7
- удобреної площі 42,8 22,7 12,6 29,4

*

Сформовано за джерелом [117].

Зростання обсягів внесення мінеральних добрив відображає процес зміц

нення економічного становища сільськогосподарських підприємств. Якщо на 

2000 рік припадав пік кризи в аграрному секторі, то нині сільське господарство 

є галуззю, що динамічно розвивається й забезпечує функцію локомотива вітчи

зняної економіки. Покращання фінансово-економічного стану сільськогоспо

дарських підприємств дало змогу збільшити витрати підприємств на мінеральні 

добрива, поліпшити фінансування інших важливих видатків.

Слід зазначити, що зростання витрат у розрізі окремих їх елементів не 

відбувається однаковими темпами. У результаті спостерігаємо певні зміни у 

структурі витрат. У табл. 2.6 наведені дані про динаміку питомої ваги окремих
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видів витрат у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, які 

мають відношення до використання земельних ресурсів. Зокрема, витрати на 

мінеральні добрива визначають формування економічної родючості ґрунтів, 

плата за оренду земельних ділянок відображає організацію землекористування, 

а витрати на оплату праці мають відношення до формування соціальної ефекти

вності використання земельних ресурсів та важливі для встановлення особли

востей управління витратами в аграрних підприємствах.

Таблиця 2.6

Частка окремих видів витрат у загальних витратах на виробництво 

продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах

Львівської області, %

Рік Мінеральні добрива Орендна плата за 
земельні частки

Прямі витрати на 
оплату праці

2010 22,6 5,7 7,5

2011 26,1 4,2 6,0

2012 22,4 5,7 7,4

2013 24,0 4,2 7,7

2014 9,3 17,1 3,6

2015 24,7 4,5 7,3

2016 23,7 7,6 5,2

2017 20,0 8,5 6,1

2017 р. 
до 2010 р., 

+/- п.
- 2,6 + 2,8 - 1,4

Сформовано за даними [115—117].

Частка витрат на мінеральні добрива в загальних витратах сільськогоспо

дарських підприємств на виробництво продукції рослинництва залишалася від

носно стабільною, здебільшого перевищуючи 20%. Чимало агровиробників, 

особливо великих, вносять мінеральні добрива у близьких до рекомендованих 

обсягах, що дає їм змогу отримувати високі врожаї сільськогосподарських ку
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льтур, забезпечуючи тим самим доволі ефективне використання земельних ре

сурсів.

Між сільськогосподарськими підприємствами існує конкуренція за право 

оренди земельних паїв, і це змушує багатьох агровиробників збільшувати вида

тки на орендну плату. Водночас чимало підприємств, які раніше уклали дого

вори оренди на тривалий термін, виконуючи визначені в них умови, плату за 

оренду земельних часток не підвищують. Як свідчать наведені в табл. 2.6 дані, в 

окремі роки питома вага видатків на орендну плату помітно коливалася, однак 

загалом вона характеризується тенденцією до підвищення.

Витрати на плату за оренду земельних паїв у 2017 році перевищували ви

датки сільськогосподарських підприємств на заробітну плату працівникам, зай

нятим у виробництві продукції рослинництва. У цьому нині полягає особли

вість організації використання земельних ресурсів агровиробниками. Проте 

слід враховувати, що результати використання цих ресурсів значною мірою ви

значаються й кваліфікацією та вмотивованістю працівників.

Для Львівської області характерна висока строкатість якісних характери

стик сільськогосподарських угідь. Вона пов’язана з різноманітністю природно- 

кліматичних умов на території області, окремі частини якої знаходяться у лісо

степовій, поліській, передгірський та гірській зонах. Найкращими для земле

робства вважаються умови лісостепової зони. Гіршої якості ґрунти є в зоні Ма

лого Полісся та в передгірських районах. І особливо складними для землероб

ства є умови гірських -  Сколівського і Турківського -  районів. У цих районах, 

зокрема, украй обмежена діяльність аграрних підприємств і майже все сільсь

когосподарське виробництво сконцентроване в господарствах населення.

На практиці важливим критерієм якості сільськогосподарських угідь ви

ступає їхня нормативна грошова оцінка. Попри небезпідставну критику 

об’єктивності відповідних показників, вони все-таки доволі виразно вказують 

на порівнянну цінність земельних ділянок. Наведені в дод. В дані вказують на 

те, що в окремих адміністративних районах Львівської області усереднена нор

мативна грошова оцінка 1 га угідь різниться в кілька разів -  від 4928 грн на по



92

чатку 2017 року у гірському Сколівському районі до 28287 грн у Золочівському 

районі. Дослідження з використанням джерела [35, с. 100-129] показало, що 

така ситуація нечасто зустрічається серед областей України.

На початку 2017 року нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподар

ських угідь у Львівській області становила 19197 грн, але це на 29% нижче за 

середній в Україні показник (27124 га). Рівень природної родючості угідь в об

ласті нижчий, що не може не позначитися на організації управління ними та 

результатах їхньому використання.

Дослідження стану використання земельних ресурсів сільськогосподар

ських підприємств дало змогу виявити низку проблем, які є результатом скоро

чення сільськогосподарського виробництва в країні та значною мірою вплива

ють на ефективність використання земельних ресурсів та здійснення діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами Львівської області. Зокрема, визначе

но, що серед проблем використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств першочергового вирішення потребують:

- скорочення кількості сільськогосподарських підприємств і земель у 

їхньому використанні;

- переважна кількість земельних ресурсів у регіоні належить грома

дянам. Це відображає обмеженість сільськогосподарських підприємств щодо 

володіння земельними ресурсами в достатній для забезпечення ефективності 

господарювання кількості, що зумовлює необхідність формування та розвитку 

орендних відносин між громадянами-землевласниками та сільськогосподарсь

кими підприємствами;

- відносно висока частка малопродуктивних ґрунтів;

- нарощення обсягів виробництва технічних культур сільськогоспо

дарськими підприємствами області, хоч і відображає раціональне використання 

земельних ресурсів з урахуванням якості ґрунтів, проте обтяжує і виснажує зе

млі, робить їх менш родючими;

- значні видатки сільськогосподарських підприємств на внесення мі

неральних добрив, хоча і є заходом з покращання стану сільськогосподарських



93

земель, проте призводять до насичення ґрунтів мінеральними сполуками, що 

значною мірою впливає на якість вирощуваної продукції.

Виявлені проблеми використання земельних ресурсів та якісного складу 

земель є основою для формування дієвого механізму стратегічного управління 

ними з метою забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств.

2.2. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств Львівської області

Проблема підвищення ефективності управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств є достатньо масштабною і вимагає комп

лексного вирішення. Важливою складовою відповідного процесу є визначення 

рівня ефективності використання земельних ресурсів, досягнутого суб’єктами 

господарювання, встановлення причинно-наслідкових зв’язків при формуванні 

окремих показників ефективності.

У першому розділі показано, що в наукових публікаціях розглядаються 

різні види ефективності використання землі в системі аграрного виробництва, а 

критеріями її рівня можуть виступати численні показники. Вибір окремих із - 

поміж них у рамках певного дослідження визначається насамперед поставле

ними завданнями. Для потреб управління земельними ресурсами суб’єктом го

сподарювання особливо важливо оцінити технологічну, економічну та соціаль

ну ефективність їхнього використання.

З урахуванням специфіки організації сільськогосподарського виробницт

ва на особливу увагу заслуговують показники технологічної ефективності ви

користання сільськогосподарських угідь. Вони відображають вихід сільськогос

подарської продукції з розрахунку на одиницю сільськогосподарських угідь. Ця 

продукція може бути виражена в натуральних одиницях й узагальнена в певно

му умовному показникові. Як останній може виступати вартість продукції сіль

ського господарства в постійних цінах, тому відповідний показник, обчислений
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з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, відноситься до показників 

технологічної ефективності землекористування (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Динаміка показників технологічної ефективності використання земельних
• • • ТТ • •• ^  • *ресурсів сільськогосподарськими підприємствами Львівської області

Показник 2010 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 
1990 р., %

Виробництво продукції 
сільського господарства у 
постійних цінах 2010 р. на 
100 га с.-г. угідь, тис. грн

691,7 1224,3 1106,0 1114,6 1281,2 185,2

у т. ч. у фермерських 
господарствах 964,5 1091,7 1037,7 1012,9 1080,8 112,1

Виробництво продукції рос
линництва у постійних ці
нах 2010 р. на 100 га 
с.-г. угідь, тис. грн

384,1 842,1 750,4 772,9 889,9 231,7

Урожайність, ц/га: 
зернових 26,0 53,4 50,4 52,5 52,7 202,7
цукрових буряків 402 499 475 517 517 128,6

картоплі 221 287 235 230 265 119,9

овочів 134 192 223 201 214 159,7

Виробництво на 100 га с.-г. 
угідь, ц:
м’яса у живій вазі 257,1 322,9 296,7 298,5 345,1 134,2
молока 85,1 95,1 92,9 87,8 102,6 120,6

Виробництво на 100 га ріллі 
свинини у живій вазі, ц 68,3 136,0 146,3 168,3 170,3 249,3

Розраховано за джерелом [116].

Протягом 2010-2017 років обсяг виробництва продукції сільського гос

подарства з розрахунку на 100 га угідь у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області зріс на 85%, що вказує на значне підвищення технологічної 

ефективності землекористування. Вищими темпами зростало виробництво про

дукції рослинництва, безпосередньо пов’язане з використанням земельних ре

сурсів. Приріст виробництва продукції тваринництва був менш помітним. Від

мінності в показниках ефективності у розрізі окремих галузей відображають
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показники урожайності окремих культур і виробництва окремих видів продук

ції тваринництва на 100 га угідь. Серед них виділяється зростання урожайності 

зернових культур, яка протягом досліджуваного періоду подвоїлася, і значне 

зростання ефективності використання угідь в області для виробництва свинини.

У табл. 2.7 окремо виділені показники виробництва продукції сільського 

господарства з розрахунку на 100 га угідь у фермерських господарствах. Майже 

всі ці господарства належать до категорії малих виробників сільськогосподар

ської продукції. Середній розмір землекористування фермерських господарств 

Львівської області на кінець 2017 року становив всього 78 га, з яких 72 га при

падало на ріллю. Наведені дані свідчать, що ще кілька років тому технологічна 

ефективність використання земельних ресурсів фермерськими господарствами 

області була вища, ніж у середніх та великих сільськогосподарських підприєм

ствах. Однак зараз великі підприємства переважають фермерів, насамперед за 

рахунок кращих фінансових можливостей.

У табл. 2.8 наведені дані про динаміку показників економічної та соціа

льної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими 

підприємствами Львівської області. Показники економічної ефективності 

пов’язані з фінансовими результатами фінансування підприємств -  отриманою 

ними виручкою, прибутком, рівнем рентабельності. Зміни у звітності, що її по

дають сільськогосподарські підприємства, не дають змоги розрахувати показ

ники виручки і прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції за 

2017 рік. Однак наведені дані переконливо свідчать про тенденцію до підви

щення економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь 

досліджуваними підприємствами.

Соціальну ефективність землекористування відображає рівень заробітної 

плати працівників сільськогосподарських підприємств та обсяг нарахованої 

цим працівникам оплати праці з розрахунку на 1 га сільськогосподарських 

угідь.
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Таблиця 2.8

Динаміка показників економічної та соціальної ефективності 
використання земельних ресурсів сільськогосподарськими 

підприємствами Львівської області

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
2017 р. до 
2014 р.,

+/-
Одержано з розрахунку на 
1 га с.-г. угідь, грн: 
виручки від реалізації с.-г. 
продукції 13172 18179 22735 21745

прибутку від реалізації с.-г. 
продукції 3549 4808 5009 3913
Рівень рентабельності, %: 
зерна - 10,5 15,9 25,3 11,3 13,6 + 24,1
цукрових буряків 0,2 7,8 44,0 61,4 11,9 + 11,7

молока 15,8 11,0 15,0 21,2 19,5 + 3,7

приросту великої рогатої 
худоби - 38,8 - 30,7 - 15,5 - 18,1 - 3,8 + 35,0

Середньомісячна заробітна 
плата штатного працівника 
с.-г. підприємств, грн

2353 2632 3934 4724 7109 + 4756

до середньої в області, % 84,3 88,9 107,9 103,6 111,2 + 26,9

Нараховано оплати праці 
працівникам с.-г. підпри
ємств, зайнятим у с.-г. виро
бництві з розрахунку на 1 га . ** с.-г. угідь, грн

434 2592 785 1039

підприємств Львівської області, крім суб’єктів малого підприємництва, які ведуть спрощену 
форму обліку.

У підприємствах, що звітують за формою 50-сг.

Протягом останніх років рівень заробітної плати працівників сільськогос

подарських підприємств Львівської області помітно зріс, а з 2016 року серед

ньомісячна заробітна плата штатних працівників цих підприємств перевищила 

середній в області показник. Завдяки цьому зросли й видатки на оплату праці 

працівників агропідприємств із розрахунку на 1 га угідь. Отже, соціальна ефек

тивність землекористування цих підприємств характеризується позитивною 

тенденцією до зростання.
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У процесі дослідження ставили завдання з ’ясувати вплив основних чин

ників на формування ефективності використання земельних ресурсів сільсько

господарськими підприємствами. Як відомо, Україна володіє величезними ма

сивами родючих земель, що в умовах сприятливого клімату дає змогу отриму

вати високі показники родючості сільськогосподарських культур. З іншого бо

ку, досвід багатьох економічно розвинених країн показує, що застосування су

часних агротехнологій значною мірою компенсує відносно гірші природно- 

кліматичні умови для виробництва сільськогосподарської продукції.

Як критерій якості сільськогосподарських угідь може бути використана 

їхня нормативна грошова оцінка. Попри численні зауваження про необхідність 

оновлення відповідної бази даних, показники нормативної грошової оцінки 

сільгоспугідь в Україні знаходять широке застосування. Наприклад, на неї орі

єнтуються при визначенні плати за оренду земельних часток. Відхилення між 

показниками нормативної грошової оцінки угідь є індикатором відхилень у по

казниках якості земель на різних територіях.

У табл. 2.9 наведені результати групування адміністративних районів 

Львівської області за нормативно-грошовою оцінкою 1 га ріллі станом на поча

ток 2017 року. За допомогою аналітичного групування проаналізували вплив 

чинника якості угідь, вираженого цим показником, на технологічну ефектив

ність використання ріллі сільськогосподарськими підприємствами. Опрацюва

ли дані по 18 районах Львівської області, які розділили на три рівні групи за 

рівнем грошової оцінки ріллі. Не розглядали дані по двох гірських районах -  

Турківському і Сколівському, оскільки на їхній території аграрні підприємства 

представлені лише кількома невеликими фермерськими господарствами. З ура

хуванням площі ріллі на території окремих районів визначили середні показни

ки нормативної грошової оцінки за окремими групами районів і досліджуваною 

сукупністю загалом. Встановлено, що в районах, які увійшли у третю групу (з 

найвищими показниками якості угідь), нормативна грошова оцінка 1 га ріллі у 

2,6 раза перевищує середній показник у першій групі. Це свідчить про високий 

рівень варіації якісних характеристик орних земель.
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Таблиця 2.9

Залежність темпів зростання технологічної ефективності використання 

ріллі в сільськогосподарських підприємствах Львівської області

від якості угідь

Показник

Група районів за нор 
грошовою оцінкою 

на початок 2017

мативною 
1 га ріллі 
р., грн

За су- 
куп- 

ністю1. до 
20000

2. 20001 
- 31000

3. 31001 
і більше

Кількість районів 6 6 6 18

Середня нормативна грошова оцінка 
1 га с.-г. угідь на початку 2017 р., грн 13835 25748 35971 26351

Виробництво продукції рослинництва 
в постійних цінах 2010 р. на 100 га 
посівних площ с.-г. культур, тис. грн:
2010 р. 318,5 429,2 481,5 443,0
2017 р. 674,4 755,4 703,7 710,8

Темп зростання виробництва продук
ції рослинництва на 100 га посівних 
площ, 2017 р. до 2010 р., %

203,3 176,0 146,1 160,5

Середня урожайність пшениці, ц/га:
2010 р. 22,7 24,1 27,8 26,0
2017 р. 50,5 50,5 55,0 52,7

Темп зростання урожайності пшени
ці, 2017 р. до 2010 р., % 222,5 209,5 197,8 202,7

Середня урожайність ріпаку та коль
зи, ц/га:
2010 р. 22,3 21,4 24,1 23,0
2017 р. 33,1 32,3 29,1 31,1

Темп зростання урожайності ріпаку 
та кользи, 2017 р. до 2010 р., % 148,4 150,9 120,7 135,2

Власні розрахунки з використанням даних статистичних збірників «Сільське господарство 
Львівської області».

У 2010 році залежність між якісними характеристиками ріллі і рівнем 

технологічної ефективності її використання в сільськогосподарських підприєм

ствах проявлялася доволі помітно. Зокрема, у третій групі районів Львівської 

області середній обсяг виробництва продукції рослинництва (в постійних цінах)
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на 1 га ріллі перевищував показник першої групи районів у півтора раза, уро

жайність пшениці була вищою на 22%, ріпаку -  на 8%. Упродовж досліджува

ного періоду темпи зростання технологічної ефективності використання угідь 

були найвищими в районах із найгіршими показниками нормативної грошової 

оцінки ріллі, і навпаки. Тому до 2017 року вплив показника родючості ріллі на 

технологічну ефективність її використання значно зменшився.

Таку ситуацію можна пояснити тим, що в районах із найнижчими показ

никами якості угідь у недалекому минулому позиції сільськогосподарських 

підприємств були особливо слабкими. У ці райони зайшли нові гравці на вітчи

зняному аграрному ринку, які завдяки значним інвестиціям створили високо

ефективні підприємства. Останні за рахунок передових технологій за багатьма 

показниками урожайності сільськогосподарських культур зрівнялися з підпри

ємствами в районах з кращими природно-кліматичними умовами для аграрного 

виробництва, а в окремих випадках навіть перевищили їх. Отже, сьогодні вплив 

економічної родючості угідь, сформованої за рахунок інвестицій в матеріально- 

технічну базу й технології, часто перевищує вплив природної родючості.

Водночас далеко не всі сільськогосподарські підприємства мають змогу 

застосовувати сучасні прогресивні технології аграрного виробництва, тому 

вплив чинника родючості землі на результати їхнього господарювання не мож

на ігнорувати. З огляду на це з метою поглибленого вивчення впливу окремих 

чинників на ефективність використання земельних ресурсів ми відібрали суку

пність сільськогосподарських підприємств, які функціонують на території з 

приблизно однаковими природно-кліматичними умовами для аграрного вироб

ництва. Вони знаходяться і функціонують на території Городоцького району 

Львівської області.

Городоцький район має показники нормативної грошової оцінки сільсь

когосподарських угідь, близькі до середніх у Львівській області. Уся його тери

торія належить до зони Прикарпаття і не вирізняється різкою відмінністю при

родних умов для землеробства. Слід зазначити, що забезпеченість населення 

району земельними ресурсами дещо вища порівняно з іншими районами Льві
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вщини. На одного жителя Городоччини припадає 0,8 га сільськогосподарських 

угідь, з яких 0,53 га ріллі (у Львівській області відповідно 0,5 і 0,32 га). Струк

тура сільськогосподарських угідь району відображена на рис. 2.4. Як бачимо, 

дві третини цих угідь припадає на ріллю (66,7%) і лише 3% -  на багаторічні на

садження.

Р іл л я  &  С ін о ж а т і ■  П а с о в и щ а  Б а га то р іч н і н а с а д ж е н н я

Рис. 2.4. Структура сільськогосподарських угідь Городоцького району
Львівської області, %.

* Побудовано за даними [117].

У процесі реформування земельних відносин суттєво зросли кількість і 

різноманітність аграрних підприємств, землевласників та землекористувачів, 

що призвело до порушення внутрішньогосподарського землевпорядкування, 

ускладнило регулювання земельних відносин і вплинуло на ефективність вико

ристання земельних ресурсів.

За останні понад 10 років на території Городоцького району кількість сіль

ськогосподарських підприємств постійно змінювалася, що доволі типово для 

України загалом. Це пов’язано зі складними умовами для підприємства, у тому 

числі в аграрному секторі, у зв’язку з чим чимало суб’єктів господарювання 

припиняють діяльність (банкрутують), а на використовувані ними землі захо

дять інші. Динаміка зміни загальної кількості сільськогосподарських підпри

ємств Городоцького району (рис. 2.5) характеризується тенденцією до змен

шення. Натомість середні розміри землекористування підприємств збільшують

ся. Така сама ситуація, як зазначено, характерна й для країни загалом.
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Рис. 2.5. Динаміка загальної кількості сільськогосподарських підприємств
*

Г ородоцького району Львівської області.

* Побудовано за даними [116].

Варто зазначити, що упродовж останнього десятиліття відбулися зміни й у 

розподілі сільськогосподарських підприємств Городоцького району Львівської 

області за організаційно-правовими формами господарювання (табл. 2.10). Так, 

зросла кількість і частка фермерських господарств, тоді як частка приватних 

підприємств зменшилася на 5,4%, а господарських товариств -  на 2,58%. Від

носно велика кількість фермерських господарств (76,3%, або 45 одиниць) є за

кономірною, адже мале підприємство, яким є фермерське господарство, ство

рити значно легше, аніж велике.

Таблиця 2.10
Частка окремих організаційно-правових форм сільськогосподарських

підприємств Г ородоцького району в загальній їхній сукупності, %
Форма господарювання 2005 р. 2010 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Господарські товариства 21,1 23,8 20,0 16,7 17,7 18,6

Приватні підприємства 7,0 7,9 6,2 4,6 4,8 1,7
Фермерські господарства 67,6 63,5 66,1 71,2 74,2 76,3
Інші види підприємств (виро
бничі кооперативи, державні 
підприємства, тощо)

4,2 4,8 7,7 7,6 3,2 3,4

Усього в районі 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Побудовано за даними дод. Д.
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Слід зазначити, що на початок 2018 року у користуванні сільськогоспо

дарських підприємств Городоцького району Львівської області перебувало 

11724 га сільськогосподарських угідь (табл. 2.11). Середня площа сільськогос

подарських угідь, що припадає на одне сільськогосподарське підприємство ра

йону, становила 199 га, тоді як у середньому в області -  830 га. Найбільшу 

площу сільськогосподарських угідь (8124 га) освоюють господарські товарист

ва, які визначають виробничо-економічну структуру сільськогосподарського 

виробництва Городоцького району.

Таблиця 2.11

Розподіл земельних ресурсів за формами господарювання

сільськогосподарських підприємств Городоцького району, 2017 р., га

Форма
підприємства

Загальна 
площа угідь

Землі сіль 
пр

ськогосподарського
визначення

всього у т. ч. с.-г.
угіддя

з них 
рілля

Г осподарські това
риства 8164 8141 8124 7385

Приватні підпри
ємства 466 464 463 461

Фермерські госпо
дарства 1049 1042 1033 898

Інші види підпри
ємств (виробничі 
кооперативи, дер
жавні підприємст
ва, тощо)

3767 2192 2104 1556

Всього 13447 11839 11724 10300

^Побудовано за даними форми №6-зем, Городоцький район.

Порівнюючи розміри сучасних сільськогосподарських підприємств за 

площею сільськогосподарських угідь із розмірами колишніх колгоспів та рад

госпів, слід зазначити, що в процесі реформування земельних відносин площа 

сільськогосподарських угідь у новостворених господарствах зменшилася, що є 

негативною обставиною стосовно умов їхнього господарювання. Водночас 

останніми роками сільськогосподарські підприємства нарощують площу сіль
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ськогосподарських угідь, що відображає процес концентрації виробництва. 

Проведений аналіз вибіркової сукупності підприємств відображає цю тенден

цію (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Динаміка розмірів землекористування вибіркової сукупності

сільськогосподарських підприємств

Підприємство

Площа сільськогосподарських 
угідь, га Темпи росту, %

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 
2015 р.

2017 р. до
2016 р.

Підприємство №1 359 380 400 111,4 105,3

Підприємство №2 280 280 280 100,0 100,0

Підприємство №3 270 330 380 140,7 115,2

Підприємство №4 705 735 750 106,4 102,0

Підприємство №5 211 444 444 у 2,1 р. 100,0

Підприємство №6 197 198 198 100,5 100,0

^Побудовано за даними форми №6-зем, Городоцький район.

Варто зазначити, що більші розміри землекористування є важливим чин

ником, який дає змогу сільськогосподарському підприємству підвищити окуп

ність витрат виробництва на одиницю продукції, ефективно використовувати 

інноваційну техніку і технології, виробничу інфраструктуру, отримувати певні 

переваги в комерційній діяльності. Тому не випадково у світовій економіці спо

стерігаються тенденції до посилення концентрації сільськогосподарського ви

робництва у межах окремих господарських одиниць.

Важливими показниками, що характеризують концентрацію сільськогос

подарського виробництва, є також обсяги авансованого капіталу та виробницт

ва продукції (дод. Е, табл. 2.13). Так, найвищі значення авансованого капіталу у 

2017 році притаманні підприємствам №4 (22,1 млн грн) та №6 (20,5 млн грн), 

вони збільшилися порівняно з 2015 роком на 50,2% та 45,3% відповідно. Швид
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ке зростання обсягу авансованого капіталу -  доволі типове явище для сільсько

господарських підприємств.

Таблиця 2.13

Показники концентрації виробництва у досліджуваних
• • ТТ • •• ^  &сільськогосподарських підприємствах Львівської області

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Темпи росту, %

2017 р. до 
2015 р.

2017 р. до
2016 р.

Підприємство № 1
Товарна продукція, тис. грн 3009 3505 4575 152,0 130,5
Чиста продукція, тис. грн 1525,0 1903,0 2498,0 163,8 131,3
Авансований капітал, тис. грн 3634,0 4852,0 7271,0 у 2,0 р. 149,9

Підприємство № 2
Товарна продукція, тис. грн 3039 3859 6978 у 2,3 р. 180,8
Чиста продукція, тис. грн 1064,0 1428,0 3405,0 у 3,2 р. у 2,4 р.
Авансований капітал, тис. грн 3170,0 3754,0 5992,0 189,0 159,6

Підприємство № 3
Товарна продукція, тис. грн 1866 3712 3100 166,1 83,5
Чиста продукція, тис. грн 875,0 890,0 702,0 80,2 78,9
Авансований капітал, тис. грн 1860,0 2037,0 3106,0 167,0 152,5

Підприємство № 4
Товарна продукція, тис. грн 9420 17042 24629 у 2,6р. 144,5
Чиста продукція, тис. грн 1940,0 2973,0 9463,0 у 4,9 р. у 3,2 р.
Авансований капітал, тис. грн 14741,0 20589,0 22146,0 150,2 107,6

Підприємство № 5
Товарна продукція, тис. грн 5733 4537 6362 111,0 140,2
Чиста продукція, тис. грн 1515,0 1037,0 2425,0 160,1 у 2,3 р.
Авансований капітал, тис. грн 3657,0 4049,0 4238,0 115,9 104,7

Підприємство № 6
Товарна продукція, тис. грн 168423 4156 10601 6,3 255,1
Чиста продукція, тис. грн 165669,0 1463,0 1897,0 1,1 129,7
Авансований капітал, тис. грн 140855,0 183343,0 204644,0 145,3 111,6

Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансово-економічних зві
тів досліджуваних господарств.

Спостерігається чітка тенденція до зростання обсягів товарної продукції 

на досліджуваних підприємствах Львівської області, що вимірюється надход

женнями від реалізації. Певною мірою ця тенденція зумовлена зростанням за

купівельних цін на сільськогосподарську продукцію, тобто інфляційними чин
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никами. Однак мало місце й збільшення фізичних обсягів виробництва продук

ції. Слід зазначити, що в окремих сільськогосподарських галузях зростання об

сягів виробництва відбувалося неоднаковими темпами. Загалом вищими тем

пами зростало виробництво продукції рослинництва.

Вплив розмірів землекористування на ефективність використання земе

льних ресурсів варто розглядати в аспекті переваг та недоліків великих і малих 

агроструктур. Так, учені ННЦ «Інститут аграрної економіки» визначили опти

мальні розміри сільськогосподарських підприємств -  5-6 тис. га сільськогоспо

дарських угідь; фермерських господарств -  400 га [67].

Групування вибіркової сукупності досліджуваних підприємств за розмі

рами сільськогосподарських угідь згідно з теорією нечітких меж не відображає 

наявність прямого зв’язку між рівнем концентрації виробництва та його прибу

тковістю. Середній розмір сільськогосподарського підприємства у 2017 році 

складав 408 га (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Залежність прибутковості досліджуваних сільськогосподарських

підприємств від їхніх розмірів у 2017 році

Г рупа підприємств 
за площею сільсь
когосподарських 

угідь, га

Кількість 
госпо

дарств у 
групі, од.

Площа с.-г. 
угідь на од
не підпри

ємство 
угідь, га

Валовий прибуток 
від с.-г. діяльності, 

тис. грн

Рівень 
рентабе
льності 

с.-г. про
дукції, %

на одне 
господар

ство

на 100 
га угідь

до 300 га 2 239,0 2266,0 948,1 34,7

301 - 400 2 390,0 1581,0 405,4 76,7

401 і більше 2 597,0 3052,0 511,2 24,5

Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансово-економічних зві
тів досліджуваних господарств.

Хочемо зазначити, що високе значення середнього валового прибутку для 

підприємств першої групи, яке перевищує наведений показник у підприємствах 

другої групи, можна пояснити специфікою сільськогосподарської діяльності, а
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саме вирощуванням інтенсивних культур, частка яких у площі ріллі у 2017 році 

склала 90,9% (підприємство № 6) та 15% (підприємство № 2).

Найвищий показник рівня рентабельності сільськогосподарської продук

ції притаманний підприємствам другої групи -  76,7%. До неї входить підприєм

ство, яке вдало поєднує види діяльності -  рослинництво і тваринництво. Хоче

мо зазначити, що за умов вузької спеціалізації сільськогосподарських підпри

ємств площа землекористування як показник концентрації втрачає свою ваго

мість. Такі спеціалізовані підприємства, як, наприклад, птахофабрики, свино- 

комплекси, що використовують відносно невеликі площі землі, виробляють до

статньо значні обсяги продукції. Відповідно тут має місце як велика концент

рація капіталу, так і великі масштаби виробництва.

Незважаючи на те, що підприємства третьої групи володіють найбільшою 

площею землекористування, вирощують інтенсивні культури, які покривають 

високу частку у площі ріллі (56% -  підприємство №4 та 11,7% -  підприємство 

№5) мають досить низький рівень рентабельності продукції -  24,5%.

Отож, як показує дослідження взаємозв’язку розміру та ефективності, бі

льші підприємства досягають економії від масштабу, розподіляючи фіксовані 

витрати на більші площу землі та обсяг виробництва.

Підвищення ефективності управління земельними ресурсами сільського

сподарських підприємств, як зазначено раніше, вимагає проведення аналізу ін

тенсивності використання земельних ресурсів. Відповідні показники за сукуп

ністю досліджуваних підприємств наведені в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів 

у досліджуваних підприємствах Львівської області

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Темп росту, %

2017 р. до 
2015 р.

2017 р. до
2016 р.

1 2 3 4 5 6
Підп риємство № 1

Площа ріллі, га 251,0 272,0 280,0 111,6 102,9
Рівень розораності, % 69,9 71,6 70,0 100,1 97,8
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П родовження табл. 2.15
1 2 3 4 5 6

Щільність поголів’я на 
100 га с.-г. угідь, гол.:

5,8 5,0 82,0 86,2- молодняку ВРХ 6,1
- корів 12,8 10,8 10,0 78,1 92,6
Середньооблікова чисель
ність працівників

26 17 20 76,9 117,6
Припадає на одного праців
ника, га:
- с.-г. угідь 13,8 22,4 20,0 144,9 89,3
- ріллі 9,7 16,0 14,0 144,3 87,5

Підприємство № 2
Площа ріллі, га 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0
Рівень розораності, % 100 100 100 100,0 100,0
Середньооблікова чисель
ність працівників 7 7 7 100,0 100,0
Припадає на одного праців
ника, га:
- с.-г. угідь 2,5 40,0 40,0 у і6 р. 100,0
- ріллі 2,5 40,0 40,0 у 16 р. 100,0

Підприємство № 3
Площа ріллі, га 270,0 330,0 380,0 140,7 115,2
Рівень розораності, % 100 100 100 100,0 100,0
Середньооблікова чисель
ність працівників 12 15 14 116,7 93,3
Припадає на одного праців
ника, га:
- с.-г. угідь 22,5 22,0 27,1 120,4 123,2
- ріллі 22,5 22,0 27,1 120,4 123,2

Підприємство № 4
Площа ріллі, га 705,0 735,0 750,0 106,4 102,0
Рівень розораності, % 100 100 100 100,0 100,0
Питома вага інтенсивних 
культур у площі ріллі, % 78,0 65,3 56,0 71,8 85,8
Середньооблікова чисель
ність працівників 6 8 8 133,3 100,0
Припадає на одного праців
ника, га:
- с.-г. угідь 117,5 91,9 93,8 79,8 102,1
- ріллі 117,5 91,9 93,8 79,8 102,1

Підприємство № 5
Площа ріллі, га 211,0 256,0 256,0 121,3 100,0
Рівень розораності, % 100,0 57,7 57,7 57,7 100,0
Питома вага інтенсивних 
культур у площі ріллі, % 17,1 х 11,7 68,4 х
Щільність на 100 га ріллі 
поголів’я свиней, гол. 419,0 320,7 314,5 75,1 98,1
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П родовження табл. 2.15
1 2 3 4 5 6

Середньооблікова чисель
ність працівників 22 19 17 77,3 89,5

Припадає на одного праців
ника, га:
- с.-г. угідь 9,6 23,4 26,1 271,9 111,5
- ріллі 9,6 13,5 15,1 157,3 111,9

Підп риємство № 6
Площа ріллі, га 197,0 198,0 198,0 100,5 100,0
Рівень розораності, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Питома вага інтенсивних 
культур у площі ріллі, % 97,0 х 90,9 93,7 х
Середньооблікова чисель
ність працівників 19 20 20 105,3 100,0

Припадає на одного праців
ника, га:
- с.-г. угідь 10,4 9,9 9,9 95,2 100,0
- ріллі 10,4 9,9 9,9 95,2 100,0
Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансових звітів досліджуваних господарств за 
2015-2017 рр.

Дослідження, проведене науковцем О. В. Бухало, засвідчило, що ефекти

вне виробництво тваринницької продукції краще організовувати на землях із 

розораністю до 70 %. Переваги господарств із низьким рівнем розораності оче

видні. Так, за виробництвом молока збільшення розораності земель призводить 

до зменшення його виходу на 17,7 ц, а приросту живої маси ВРХ -  до 1,5 ц [25]. 

На підприємствах № 5 та № 1 ступінь розораності складає 57,7% та 70% відпо

відно.

На інших чотирьох підприємствах, які спеціалізуються лише в галузі ро

слинництва, розораність становить 100%. Такий показник призводить, з одного 

боку, до зростання виходу товарної продукції та прибутку, а з іншого -  до по

рушення природного балансу родючості ґрунтів, суттєвих втрат гумусу. Розо

раність земель в Україні є однією з найвищих не лише в ЄС, а й у світі. Таке 

порушення ефективного землекористування пов’язано зі структурними дисба- 

лансами через недотримання раціонального співвідношення галузей, несе соці

альну загрозу та в перспективі призведе до подальшої деградації сільських те

риторій. Варто зазначити, що критичними також є антропогенне і техногенне
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перевантаження на землях із високою розораністю. Тому зменшення рівня ро- 

зораності землі є ключовим стратегічним орієнтиром для переходу до ефектив

ного використання земельних ресурсів на основі впровадження системи науко

во обґрунтованого землеробства.

Посилення рівня інтенсивного використання земельних ресурсів у 2017 

році відбувалося і за рахунок високої питомої ваги інтенсивних культур у пло

щі посіву на підприємствах № 4 (56%) та № 6 (90,9%).

Що стосується землезабезпеченості сільськогосподарських підприємств 

на одного працівника, тут хочемо зазначити, що найменш забезпеченим є під

приємство № 6. У 2017 році показник землезабезпеченості становив 9,9 га сіль

ськогосподарських угідь із розрахунку на одного працівника, тоді як найбільш 

забезпеченим є підприємство № 4 -  показник склав 93,8 га відповідно.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва сприяє підвищенню 

ресурсовіддачі та рентабельності підприємства. Але, як зазначає учена О. В. Бу

хало, сам спосіб розвитку економічних процесів на основі інтенсифікації безпо

середньо пов’язаний з матеріально-технічним забезпеченням, рівнем технологі

чності, підготовкою працівників тощо [25]. І саме достатній рівень авансовано

го капіталу дає змогу використовувати ті технології, які допоможуть інтенсив

но використовувати земельні ресурси та сприятимуть підвищенню врожайності 

продукції.

У досліджуваних підприємствах розмір авансованого капіталу на 1 га 

сільськогосподарських угідь, як свідчать дані табл. 2.16, щорічно зростає, за 

винятком підприємства № 5. Найвище значення наведеного показника -  у під

приємстві № 6 (1033,6 тис. грн). Загалом високі ризики господарювання у галу

зі, пов’язані з гальмуванням розвитку земельної реформи, суттєвим обмежен

ням державного стимулювання сільгоспвиробників, високою вартістю кредит

них ресурсів, залежністю від природно-кліматичних умов та інших чинників, 

не сприяють зростанню її інвестиційної привабливості. У результаті витрати на 

виробництво сільськогосподарської продукції здійснюються не з позиції техно

логічно зумовлених і виправданих, а з позиції можливого їхнього рівня.
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Таблиця 2.16

Показники рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва 

в досліджуваних підприємствах Львівської області, тис. грн

Показник
Рік Темпи росту, %

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016
Підприємство № 1

Розмір авансованого капіталу на 1 га 
с.-г. угідь 10,1 12,8 18,2 180,2 142,2
Витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь 5,1 6,8 8,1 158,8 119,1
Витрати рослинництва на 1 га ріллі 5,6 7,5 8,9 158,9 118,7
Витрати тваринництва на 1 га с.-г. угідь 1,2 1,4 1,9 158,3 135,7

Підприємство № 2
Розмір авансованого капіталу на 1 га 
с.-г. угідь 11,3 13,4 21,4 189,4 159,7
Витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь 7,6 9,9 15,4 у 2,0 р. 155,6
Витрати рослинництва на 1 га ріллі 7,6 9,9 15,4 у 2,0 р. 155,6
Витрати тваринництва на 1 га с.-г. угідь - - - - -

Підприємство № 3
Величина авансованого капіталу на 1 
га с.-г. угідь 6,9 6,2 8,2 118,8 132,3
Витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь 10,9 9,3 9,8 89,9 105,4
Витрати рослинництва на 1 га ріллі 6 9,3 9,8 163,3 105,4
Витрати тваринництва на 1 га с.-г. 
угідь 4,9 - - х х

Підприємство № 4
Розмір авансованого капіталу на 1 га 
с.-г. угідь 20,9 28 29,5 141,1 105,4
Витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь 14,2 31,3 24,4 171,8 78,0
Витрати рослинництва на 1 га ріллі 14,2 22,9 24,4 171,8 106,6
Витрати тваринництва на 1 га с.-г. угідь - 8,5 - х х

Підприємство № 5
Розмір авансованого капіталу на 1 га 
с.-г. угідь 17,3 9,1 9,5 54,9 104,4
Витрати виробництва на 1 га с.-г угідь 27,4 10,4 11,6 42,3 111,5
Витрати рослинництва на 1 га ріллі 14,9 11,2 15,9 106,7 142,0
Витрати тваринництва на 1 га с/г угідь 12,5 3,9 2,5 20,0 64,1

Підприємство № 6
Розмір авансованого капіталу на 1 га 
с.-г. угідь 715 926 1033,6 144,6 111,6
Витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь 149,2 26 43,7 29,3 168,1
Витрати рослинництва на 1 га ріллі 149,2 26 43,7 29,3 168,1
Витрати тваринництва на 1 га с.-г. угідь - - - - -

Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансових звітів досліджуваних господарств 
за 2015-2017 рр.
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Наведене в табл. 2.17 показує, що збільшення виробничих витрат на гек

тар сільськогосподарських угідь призводить до підвищення ефективності вико

ристання земельних ресурсів завдяки зростанню випуску товарної продукції на 

ту саму площу. У групах підприємств із низьким рівнем виробничих витрат об

сяг товарної продукції є значно меншим порівняно з підприємствами, що вхо

дять в групи з вищими витратами.

Водночас господарства з найнижчими виробничими витратами з розра

хунку на гектар сільськогосподарських угідь є найбільш рентабельними. У міру 

зростання виробничих витрат зменшується як рентабельність продукції (від 

70,0% до 27,5%), так і норма прибутку (від 33, до 3,4%). Спад економічної ефе

ктивності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, а відповідно й 

ефективного використання земельних ресурсів можна пояснити дією закону 

спадної віддачі, коли ефект масштабу не спрацьовує через відносно невелику 

площу сільськогосподарських угідь (до 1000 га) сільськогосподарських підпри

ємств.

Таблиця 2.17
Вплив рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва 

на ефективність використання земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств Львівської області за 2017 р.

Показник
Група господарств за виробничими 

витратами на 1 га с.-г. угідь, грн

до 10000 10001
20000

20001 
і більше

Кількість господарств у групі 2 2 2
Середні витрати на 1 га у групі, тис. грн 8,95 13,5 34,05
Площа с.-г. угідь на господарство, га 390,0 362,0 474,0
Площа ріллі на господарство, га 330,0 268,0 474,0
Рівень розораності, % 84,6 74,0 100,0
Вироблено на 100 га с.-г. угідь: 

товарної продукції, тис. грн 984,0 1842,5 3716,2
валового прибутку (збитку), тис. грн 405,5 472,7 813,7

Рентабельність продукції, % 70,0 34,5 27,5
Норма прибутку, % 33,5 30,5 3,4
Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансово-економічних звітів досліджуваних 
господарств за 2017 р.
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Отож, основною причиною неефективного використання земельних ресу

рсів для вибіркової сукупності підприємств можна вважати як низьке землеза- 

безпечення, так і зниження рівня капіталізації. Саме тому інвестиції мають ста

ти основним джерелом поповнення необхідного авансованого капіталу підпри

ємства.

Звісно, товаровиробники не є однорідними між собою, їм притаманні 

відмінності в кількісному та якісному ресурсному забезпеченні, досягнутому 

рівні спеціалізації, кооперації, диверсифікації тощо, але про результативність 

їхньої роботи свідчить саме здатність ефективно задіювати всі залучені до ви

робничої діяльності ресурси. Вигідність інвестування ресурсів у виробництво 

ми намагалися оцінити за допомогою результативних показників інтенсивності 

використання земельних ресурсів, а саме коефіцієнта віддачі авансованого ка

піталу за чистим доходом від реалізації, коефіцієнта покриття виробничих ви

трат чистим доходом від реалізації та показника ефективності додаткових вкла

день у спожиті виробничі ресурси.

Проведений аналіз засвідчив неефективну віддачу авансованого капіталу 

за чистим доходом від реалізації в окремих підприємствах (табл. 2.18). Так, на 

підприємствах № 1 та № 6 за весь досліджуваний період значення наведеного 

коефіцієнта було меншим за 1. Це означає, що підприємства на гривню авансо

ваного капіталу отримували дохід менший за неї.

У 2017 році найвище значення коефіцієнта було притаманне підприємст

ву № 2 (1,2 грн). Очевидно, що вищі коефіцієнти кращі, тому що вони демон

струють відносне збільшення чистого доходу, що генерується на таку саму су

му капіталу.

Тенденцію до стабільного зростання коефіцієнта віддачі авансованого ка

піталу за чистим доходом від реалізації спостерігали у двох господарствах. Так, 

на підприємстві № 4 у 2017 році порівняно з 2015 роком наведений коефіцієнт 

зріс на 83,3%, а порівняно з 2016 роком темпи приросту дещо спали й склали 

37,5%, тоді як на підприємстві № 2 зростання відбулося лише у 2017 році на 

20%.
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Таблиця 2.18
т \  •  •  1  •  • • •  •Результативні показники інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва в досліджуваних підприємствах Львівської області

Показник
Рік Темп росту, %

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016
1 2 3 4 5 6

Підприємство № 1
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн

0,8 0,7 0,6 75,0 85,7

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат чистим доходом від реалі
зації, грн

1,6 1,4 1,4 87,5 100,0

Ефективність додаткових вкла
день у спожиті виробничі ресурси х 0,7 1,6 х у 2,3 р.

Підприємство № 2
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн

1,0 1,0 1,2 120,0 120,0

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат чистим доходом від реалі
зації, грн

1,4 1,4 1,6 114,3 114,3

Ефективність додаткових вкла
день у спожиті виробничі ресурси х 1,3 2,0 х 153,8

Підприємство № 3
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн

1,0 1,8 1,0 100,0 55,6

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат чистим доходом від реалі
зації, грн

0,6 1,2 0,8 133,3 66,7

Ефективність додаткових вкла
день у спожиті виробничі ресурси х 15,3 -0,9 х -5,9

Підприємство № 4
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн

0,6 0,8 1,1 183,3 137,5

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат чистим доходом від реалі
зації, грн.

0,9 0,7 1,3 144,4 185,7

Ефективність додаткових вкла
день у спожиті виробничі ресурси х 0,6 -1,6 х у -2,7 р.

Підприємство № 5
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн

1,6 1,1 1,5 93,8 136,4
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П]подовження табл. 2.18
1 2 3 4 5 6

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат чистим доходом від реалі
зації, грн

1,0 1,0 1,2 120,0 120,0

Ефективність додаткових вкла
день у спожиті виробничі ресурси х 1,0 3,3 х у 3,3 р.

Підприємство № 6
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн

1,0 0,02 0,1 10,0 у 5 р.

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат чистим доходом від реалі
зації, грн

4,7 0,8 1,2 25,5 150,0

Ефективність додаткових вкла
день у спожиті виробничі ресурси х 5,5 1,8 х 32,7

Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансово-економічних звітів досліджуваних 
господарств за 2017 р.

Наведеному господарству (№ 4) притаманні високі темпами росту коефі

цієнта покриття виробничих витрат чистим доходом від реалізації -  185,7%.

Спостерігаємо відносно невисоке значення коефіцієнта покриття вироб

ничих витрат чистим доходом від реалізації (від 1,2 до 1,3 на підприємствах 

№ 4, № 5 та № 6), хоча темпи росту порівняно з попереднім періодом суттєво 

зросли (на 85,7% на підприємстві № 4, на 20% -  на підприємстві № 5 та на 50% 

-  на підприємстві № 6). Має місце від’ємне значення показника ефективності 

додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси, який у 2017 році склав -1,6 

на підприємстві № 4 і був найнижчим серед досліджуваних господарства та -0,9 

на підприємстві № 3. Водночас хочемо зазначити, що на підприємстві № 5 до

сить високий показник ефективності додаткових вкладень у спожиті виробничі 

ресурси (3,3), який у 3,3 раза зріс порівняно з 2016 роком.

Низький рівень інтенсивності виробництва загалом та його зменшення у 

2017 році за усіма результативними показниками інтенсифікації простежується 

на підприємстві № 3. Зокрема, понизився коефіцієнт покриття виробничих ви

трат чистим доходом від реалізації (до 0,8) на 33,3%, спав приріст коефіцієнта 

віддачі авансованого капіталу за чистим доходом від реалізації на 44,4%, змен-



115

шився у 5,9 раза показник ефективності додаткових вкладень у спожиті вироб

ничі ресурси.

Ефективність використання земельних ресурсів за показниками економі

чної ефективності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва показано 

в табл. 2.19.

Таблиця 2.19

Показники економічної ефективності інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва в досліджуваних 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Темп росту, %

2017 р. до 
2015 р.

2017 р. до
2016 р.

1 2 3 4 5 6

Підприємство №  1

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 1393,0 1298,0 2107,0 151,3 162,3

Продуктивність праці, тис. грн 115,7 206,2 228,8 197,7 110,9

Капіталовіддача, тис. грн 2,9 2,6 2,1 70,4 79,4

Норма прибутку, % 38,3 26,8 29,0 75,6 108,3

Рентабельність продукції (збитковість),
%

86,1 58,8 85,4 99,2 145,2

Підприємство N° 2

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 1331,0 1054,0 2589,0 194,5 у  2,5 р.

Продуктивність праці, тис. грн 434,1 551,3 996,9 229,6 180,8

Капіталовіддача, тис. грн 2,8 2,7 1,8 65,7 68,2

Норма прибутку, % 42,0 28,1 43,2 102,9 153,7

Рентабельність продукції (збитковість),
% 77,9 37,6 59,0 75,7 156,9

Підприємство №  3

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 389,0 517,0 1055,0 у  2,7 р. у  2,0  р.
Продуктивність праці, тис. грн 155,5 247,5 221,4 142,4 89,5
Капіталовіддача, тис. грн 2,2 3,0 1,9 86,4 61,6

Норма прибутку, % 20,9 25,4 34,0 162,6 133,9

Рентабельність продукції (збитковість),
% 26,3 16,2 51,6 196,2 3, 2 р.

Підприємство №  4

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 420,0 4870,0 5271,0 у  12,6р. 108,2

Продуктивність праці, тис. грн 1570,0 2130,3 3078,6 196,1 144,5

Капіталовіддача, тис. грн 1,3 1,3 2,0 155,5 153,3

Норма прибутку, % 2,8 23,7 23,8 8,4 р. 100,4

Рентабельність продукції (збитковість),
%

4,7 40,0 27,2 578,7 68,0

Підприємство №  5

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 1231,0 1720,0 833,0 67,7 48,4
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Продовження табл. 2.19
1 2 3 4 5 6

Продуктивність праці, тис. грн 260,6 238,8 374,2 143,6 156,7

Капіталовіддача, тис. грн 6,8 5,5 7,4 109,7 135,6

Норма прибутку, % 33,7 42,5 19,7 58,4 46,3

Рентабельність продукції (збитковість),
%

27,3 61,1 15,1 55,3 24,7

Підприємство №  6

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 108630,0 -998,0 1943,0 1,8 -194,7

Продуктивність праці, тис. грн 8864,4 207,8 530,1 6,0 255,1

Капіталовіддача, тис. грн 87,3 0,5 0,9 1,0 172,4

Норма прибутку, % 77,1 х 0,9 1,2 х

Рентабельність продукції (збитковість),
% 369,6 х 22,4 6,1 х

Джерело: особисті розрахунки автора за даними річних фінансово-економічних звітів досліджуваних госпо
дарств за 2015-2017 рр.

Отож, найбільш позитивні зрушення, які стосуються посилення інтенси

фікації виробничої діяльності, характерні двом із досліджуваних сільськогос

подарських підприємств, а саме підприємству № 2 та № 1. Зазначимо, що про

стежується деяка закономірність, яка полягає в тому, що посилення інтенсифі

кації виробничої діяльності продукує прибуткове, рентабельне та ефективне 

використання земельних ресурсів, незважаючи на розміри господарств за зага

льною площею. Так, дані, наведені в табл. 2.13 та дод. Е (табл. Е.1) демонстру

ють, що окремим господарствам (№ 1, № 2, № 3) притаманний достатній рівень 

організаційно-економічного розвитку. У 2017 році порівняно з 2016 роком спо

стерігається суттєве зростання норми прибутку (на підприємстві № 1 -  на 8,3%; 

№ 2 -  на 53,7%; № 3 -  на 33,9%) та рентабельності продукції (на підприємстві 

№ 1 -  на 45,2%; № 2 -  на 56,9%; № 3 -  у 3,2 раза). Але загальні висновки за об

раними підприємствами будуть зроблені на підставі досліджень, базуючись на 

регресійних функціях, результативною (залежною) змінною яких є обсяг виго

товленої товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь.

На основі дослідження концентрації та інтенсифікації сільськогосподар

ського виробництва доцільно визначити ефективність використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств. Для цього насамперед за трьома 

основними для нашого дослідження видами ефективності -  технологічної, соці-
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альної та економічної -  відібрано основні показники, які найбільшою мірою 

відповідають цілям дослідження. Такі показники об’єднано в табл. 2.20.

Таблиця 2.20

Показники ефективності використання земельних ресурсів досліджуваних

сільськогосподарських підприємств Львівської області за 2017 рік

Показник Підприємство
1 2 3 4 5 6

Показники технологічної ефективності
Товарна продукція на 1 га с.-г. 
угідь, тис. грн 11,44 24,92 8,16 32,84 14,33 53,54
Розмір авансованого капіталу 
на 1 га с.-г. угідь, тис. грн 18,2 21,4 8,2 29,5 9,5 1033,6
Витрати виробництва на 1 га 
с.-г. угідь, тис. грн 8,1 15,4 9,8 24,4 11,6 43,7

Показники соціальної ефективності
Середня зарплата 1 працівни
ка, грн 1872,9 1769,0 1851,2 1363,5 109,8 1447,9
Площа ріллі на 1 працівника, 
га 14 40 27,1 93,8 15,1 9,9
Витрати на оплату праці на 
1 га ріллі, тис. грн 1,73 2,60 2,77 3,84 1,30 0,23

Показники економічної ефективності
Коефіцієнт віддачі авансова
ного капіталу за чистим дохо
дом від реалізації 0,6 1,2 1 1,1 1,5 0,1
Рентабельність продукції, % 85,4 59 51,6 27,2 15,1 22,4
Продуктивність праці, тис. 
грн (відношення товарної 
продукції до кількості праців
ників) 228,8 996,9 221,4 3078,6 374,2 530,1

Для проведення дослідження ефективності використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств за сукупністю показників останні не

обхідно привести до порівнянного вигляду. Для цього за кожним показником 

визначаються напрям його позитивного розвитку, «найкращий представник» 

досліджуваної групи показників у розрізі підприємств. Через порівняння кож

ного значення показника за підприємствами з «найкращим представником» до

сліджуваної групи показників показники трансформуються у відповідні коефі
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цієнти. Трансформована матриця показників ефективності використання земе

льних ресурсів сільськогосподарських підприємств розміщена в дод. Ж.

Важливу роль у використовуваному методі дослідження відіграє враху

вання застосування експертних оцінок значущості кожного показника в межах 

досліджуваних груп показників щодо технологічної, соціальної та економічної 

ефективності відповідно. Групу експертів для визначення значущостей зазна

чених показників сформовано із керівників та провідних фахівців сільськогос

подарських підприємств Львівщини, що за якісними та кількісними параметра

ми відповідає вимогам, обґрунтованим у відповідних літературних джерелах 

[40; 83]. Для визначення ваг проводили експертне опитування на основі анкети, 

розміщеної в дод. З. Анкета сформована згідно з вимогами до організації нау

кового дослідження [40; 162]. При цьому з використанням методу безпосеред

ньої оцінки експертами присвоювали значення кожного важливого із запропо

нованих показників за шкалою від 0 до 1. Далі за середньою арифметичною ви

значено узагальнюючу вагу кожного оціночного показника. Отримані вагові 

коефіцієнти в межах кожної групи показників повинні сумарно становити 1 [81, 

с. 54].

За результатами оцінки було отримано 9 груп ваг значущості, з яких виве

дено підсумкові (дод. И). Остаточні вагові коефіцієнти значущості показників 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри

ємств об’єднано в табл. 2.21. На основі встановлених трансформованих значень 

показників ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарсь

ких підприємств та встановлених ваг показників та їхніх груп визначено розра

хункові значення показників технологічної, соціальної та економічної ефектив

ності як узагальнюючих характеристик ефективності використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств (табл. 2.22).

У такий спосіб визначено технологічну, соціальну та економічну ефекти

вності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, 

дані розрахунків об’єднано в табл. 2.23
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Коефіцієнти значущості показників ефективності використання

Таблиця 2.21

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Показник
Ваговий

коефіцієнт
Товарна продукція на 1 га сільськогосподарських угідь, тис. грн 0,26
Розмір авансованого капіталу на 1 га с.-г. угідь, тис. грн 0,36
Витрати виробництва на 1 га с.-г. угідь, тис. грн 0,38
Загалом за показниками технологічної ефективності 1
Середня зарплата 1 працівника, грн 0,34
Площа ріллі на 1 працівника, га 0,28
Витрати на оплату праці на 1 га ріллі, тис. грн 0,38
Загалом за показниками соціальної ефективності 1
Коефіцієнт віддачі авансованого капіталу за чистим доходом від 
реалізації 0,45
Рентабельність продукції, % 0,27
Продуктивність праці, тис. грн 0,28
Загалом за показниками економічної ефективності 1

Таблиця 2.22

Матриця розрахункових значень показників ефективності використання

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств у 2017 році

Показник Підприємство

1 2 3 4 5 6
Товарна продукція на 1 га с.-г. 
угідь, тис. грн 0,06 0,12 0,04 0,16 0,07 0,26
Розмір авансованого капіталу на 1 
га с.-г. угідь 0,01 0,01 0,003 0,01 0,003 0,36
Витрати виробництва на 1 га с.-г. 
угідь 0,38 0,20 0,31 0,13 0,27 0,07
Технологічна ефективність 0,44 0,33 0,36 0,30 0,34 0,69
Середня зарплата 1 працівника, грн 0,34 0,32 0,34 0,25 0,02 0,26
Площа ріллі на 1 працівника, га 0,04 0,12 0,08 0,28 0,05 0,03
Витрати на оплату праці на 1 га 
ріллі, тис. грн 0,17 0,26 0,27 0,38 0,13 0,02
Соціальна ефективність 0,55 0,70 0,69 0,91 0,19 0,32
Коефіцієнт віддачі авансованого 
капіталу за чистим доходом від 
реалізації, грн 0,18 0,36 0,30 0,33 0,45 0,03
Рентабельність продукції, % 0,27 0,19 0,16 0,09 0,05 0,07
Продуктивність праці, тис. грн 0,02 0,09 0,02 0,28 0,03 0,05
Економічна ефективність 0,47 0,64 0,48 0,70 0,53 0,15
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Таблиця 2.23

Показники технологічної, соціальної та економічної ефективності 

використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств за 2017 рік

Показник Підприємство
1 2 3 4 5 6

Технологічна
ефективність 0,44 0,33 0,36 0,30 0,34 0,69
Соціальна ефективність 0,55 0,7 0,69 0,91 0,19 0,32
Економічна
ефективність 0,47 0,64 0,48 0,7 0,53 0,15

Проведені розрахунки дали змогу створити графічне представлення 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Тривимірна модель координат ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств у 2017 році.

Виходячи зі сутності досліджуваних показників, визначено, що, чим вище 

значення кожного узагальнення показника ефективності, тим кращу позицію
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займає підприємство, тим вищою є ефективність використання його земельних 

ресурсів. За даними табл. 2.23 та рис. 2.6 встановлено, що найефективніше 

використовувало земельні ресурси підприємство № 4 (значення технологічної, 

соціальної та економічної ефективності найвищі). Далі -  за ієрархією йдуть 

підприємства № 2, № 3, № 1, № 5 та № 6.

Проте варто зазначити, що у підприємтва № 6 найвища із досліджуваної 

сукупності підприємств технологічна ефективність, тобто існує потенціал 

зростання ефективності використання земельних ресурсів загалом.

2.3. Перспективна оцінка ефективного використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств

Ґрунтовний та порівняльний аналіз показників, проведений у розділі 2, 

дає змогу здійснити групування досліджуваних підприємств, виокремивши їх у 

дві окремі групи. Так, до першої групи віднесено підприємства № 1 та № 2, а до 

другої -  усі решта із переліку досліджуваних. Із метою обчислення основних 

прогнозних показників, що відображають рівень концентрації виробництва та 

інтенсивності використання земельних ресурсів ми сформували аналітичні рів

няння тренду для кожного досліджуваного показника та розрахували відповідні 

коефіцієнти детермінації, які відображені на області побудованих графіків.

На рис. 2.7-2.15 представлено тенденції зміни досліджуваних показників 

підприємств першої групи.

а) підприємство № 1
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б) підприємство № 2

Рис. 2.7. Тенденція зміни товарної продукції на підприємствах № 1 та № 2

за 2013-2017 рр.

Рис. 2.8. Тенденція зміни розміру авансованого капіталу та його вартості 
на 1 га сільськогосподарських угідь на підприємстві №1 за 2013-2017 рр.
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Рис. 2.9. Тенденція зміни розміру авансованого капіталу та його вартості 
на 1 га сільськогосподарських угідь на підприємстві № 2 за 2013-2017 рр.

а) підприємство № 1 б) підприємство № 2

Рис. 2.10. Тенденція зміни обсягу чистої продукції 
на підприємствах № 1 та № 2 за 2013-2017 рр.
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Рис. 2.11. Тенденція зміни обсягу валового прибутку 
на підприємствах № 1 та № 2 за 2013-2017 рр.

1400,0
Обсягтоварної продукції на1200,0 100 га с/г угідь

1000,0 у = 98,б1бх+584,78
Обсяг чистої продукції на 100800,0 га с/г угідь

600,0 у = 69,538х + 242,99
Обсяг прибутку на 100 га с/г400,0 угідь

200,0 7^17,229X^64,91х + 392,79
К2 = 0,7247

о ги а а п і л аги ц о ги г-. о ги 7

Рис. 2.12. Тенденція зміни основних видів виробленої продукції та прибутку 
на 100 га сільськогосподарських угідь на підприємстві № 1 за 2013-2017 рр.

3000,0

2500,0
у = 221,59х- 139,64

К2 = 0,7611
2000,0

у = 537,79х - 487,89
Обсягтоварної продукції на 100К2 = 0,9091 га с/г угідь1500,0

у = 49Д15Х2- 147,31х+ 361,49
Обсяг чистої продукції на 100 гаК2 = 0,82521000,0 с/г угідь

Обсяг прибутку на 100 га с/г500,0 у г ід ь

Рис. 2.13. Тенденція зміни основних видів виробленої продукції та прибутку 
на 100 га сільськогосподарських угідь на підприємстві № 2 за 2013-2017 рр.
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Собівартість реалізованої продукціі
5000 

4000 

3000 
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б) підприємство № 2

Рис. 2.14. Тенденція зміни собівартості реалізованої продукції 
на підприємствах № 1 та № 2 за 2013-2017 рр. б)

а) підприємство № 1

б) підприємство № 2

Рис. 2.15. Тенденція зміни витрат виробництва на 1 га сільськогосподарських 
угідь на підприємствах № 1 та № 2 за 2013-2017 рр.

Зазначимо, що спостерігається достатньо високий рівень обчислених ко

ефіцієнтів детермінації. Тому усі рівняння тренду можна вважати адекватними 

реальному економічному процесу і використовувати їх у подальшому дослі

дженні.

Загалом застосування трендового аналізу дало змогу виявити прогнозні 

значення показників рівня концентрації виробництва та інтенсивності викорис

тання земельних ресурсів для досліджуваних підприємств на перспективу (табл. 

2.24).
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Таблиця 2.24

Прогнозні значення показників рівня концентрації виробництва 

та інтенсивності використання земельних ресурсів підприємств,

віднесених до першої групи

Показник
Прогнозне значення показника

2018 р. 2019 р.
підприємство

№1
підприємство

№2
підприємство

№1
підприємство

№2
Товарна продукція, 
тис. грн 4751,8 1052,4 5250,6 13941,9
Чиста продукція, тис. 
грн. 4056,4 5098,74 5122,4 7686,26
Прибуток (збиток), 
тис. грн 2612,81 3488,04 3388,61 4863,32
Одержано на 100 га с.- 
г. угідь, тис. грн 1176,77 2738,85 1275,09 3278,64
-товарної продукції 174,24 1189,9 243,78 1411,49
-чистої продукції 623,66 1245,66 782,79 1736,77
-прибутку 7920,60 8028,26 9193,80 10812,40
Авансований капітал, 
тис. грн 19,93 28,67 22,92 38,62

Вартість авансова
ного капіталу на 1 га 
с.-г. угідь, тис. грн

2715,35 6242,20 3012,48 8478,76

Собівартість реалізо
ваної продукції, тис. 
грн.

8,94 20,20 10,04 27,36

Витрати виробництва 
на 1 га угідь, тис. грн 4751,8 1052,4 5250,6 13941,9

Прогнозні значення окремих показників ефективності використання зе

мельних ресурсів для підприємств, що віднесені до другого кластера, наведено 

в табл. 2.25 та розраховано на основі знайдених рівнянь тренду, представлених 

у дод. Е.

Хочемо зазначити, що одним із найважливіших статистичних методів до

слідження взаємозв’язків та взаємозалежностей даних, які характеризують ре

зультати господарської діяльності за досліджуваний період часу, є кореляційно- 

регресійний аналіз.
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Таблиця 2.25

■ ■ •  •  •  • • •  ^  •  •Прогнозні значення показників рівня концентрації виробництва та інтенсивності використання земельних ресу

рсів підприємств, віднесених до другої групи

Показник

Прогнозне значення показника
20118 р. 2019 р.

підприєм
ство № 3

підприєм
ство № 4

підприєм
ство № 5

підприєм
ство № 6

підприєм
ство № 3

підприєм
ство № 4

підприєм
ство № 5

підприєм
ство № 6

Товарна продук
ція, тис. грн 4324,16 35464,0 10439,0 х 5036,28 48545,8 18865,0 х
Чиста продукція, 
тис. грн 448,64 15459,2 3440,76 х 79,96 24219,0 5044,89 х
Одержано на 100 
га с.-г. угідь, тис. 
грн:
- товарної проду
кції 35462,5 3626,87 1112,48 х 53697,6 4247,24 839,06 х
- чистої продукції 349,09 1064,95 321,96 х 534,40 1236,71 238,43 х
- прибутку 379,18 852,57 212,69 х 515,67 1028,67 138,24 х
Авансований 
капітал на 1 га с.- 
г. угідь, тис. грн 8,42 33,74 11,79 х 9,11 37,53 22,34 х
Витрати вироб
ництва на 1 га 
угідь, тис. грн 23,99 33,07 55,06 х 70,69 38,10 64,10 х
'Примітка: Прогноз зазначених показників для підприємства № 6 не побудовано, воно функціонує лише два періоди, що не дає змоги засто
сувати використаний метод через неповноту вихідних даних. В іншому разі -  прогнозна модель виявиться неадекватною і непридатною для 
поставлених цілей дослідження.
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Оскільки значення парного коефіцієнта кореляції змінюється в межах від 

-1 до +1, то за значеннями елементів кореляційної матриці можна охарактери

зувати сили взаємозв’язку між двома досліджуваними факторами та напрям од

ночасної зміни цих факторів, а саме: зв’язок прямий (значення коефіцієнта ко

реляції додатне) чи обернений (значення коефіцієнта кореляції від’ємне), а та

кож ступінь цього взаємозв’язку.

За додатного значення коефіцієнта кореляції при зростанні значень одно

го показника слід очікувати зростання іншого, а за від’ємного -  навпаки, тобто 

при зростанні значень одного показника слід очікувати спадання іншого.

Рівняння регресії дає змогу прогнозувати значення одного фактора на ос

нові значень іншого.

Загалом прогнозування значень майбутніх показників є важливим інстру

ментальним засобом зниження рівня невизначеності стосовно майбутніх зна

чень тих чи інших показників.

Парна регресія використовує тільки два наявні фактори, а множинна ре

гресія, яка належить до найпоширеніших методів статистичного дослідження 

дає змогу задіювати або усі наявні фактори, або частину з них, найважливіших 

для нашого дослідження. Регресійні моделі допомагають не тільки описувати 

залежність між вибраними показниками, а й прогнозувати значення одного фа

ктора на основі іншого.

Кореляційно-регресійний аналіз для вибіркової сукупності підприємств 

Львівської області проведено за даними їхньої фінансово-економічної звітності 

про господарську діяльність. Для побудови кореляційної матриці обрано такі 

показники: товарна продукція на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн; 

площа сільськогосподарських угідь, га; виробничі витрати на 1 га с.-г. угідь, 

тис. грн; норма прибутку, %.

За даними 2015 року ми побудували кореляційну матрицю взаємозв’язків 

(табл. 2. 26).



129

Кореляційна матриця взаємозв’язків окремих показників господарської 

діяльності вибіркової сукупності підприємств Львівської області

Таблиця 2.26

за 2015 рік

Показник

Товарна 
продукція 
на 100 га 
с.-г. угідь

Площа 
с.-г. угідь

Виробничі 
витрати на 

1 га с.-г. угідь

Норма
прибутку

Товарна продукція 
на 100 га с.-г. угідь 1

Площа с.-г. угідь -0,366 1
Виробничі витрати 
на 1 га с.-г. угідь 0,993 -0,386 1

Норма прибутку 0,818 -0,724 0,804 1

Елементи кореляційної матриці взаємозв’язків дають підставу вважати, 

що обсяг товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь найбільше 

залежить від виробничих витрат на 1 га угідь (парний коефіцієнт кореляції ста

новить 0,993), а найменше -  від площі угідь (парний коефіцієнт кореляції ста

новить -0,366). Окрім того, між значенням товарної продукції на 100 га сільсь

когосподарських угідь та нормою прибутку спостерігаємо достатньо сильний 

взаємозв’язок (парний коефіцієнт кореляції становить 0,818). Також можна за

значити про наявність оберненого зв’язку між витратами та площею (парний 

коефіцієнт кореляції становить -  -0,386).

Для побудови рівняння регресії як залежну змінну вибрано значення то

варної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, а як незалежні змінні -  

такі показники: площа сільськогосподарських угідь; витрати на 1 га сільського

сподарських угідь; норма прибутку.

У моделях прийнято такі позначення:

У -  залежна змінна, значення товарної продукції на 100 га сільськогоспо

дарських угідь;

Х1 -  площа сільськогосподарських угідь;

Х2 -  витрати на 1 га сільськогосподарських угідь;
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Х3 -  н о р м а  прибутку .

У  р езу л ь тат і м о д ел ю в ан н я  о тр и м ан о  р ів н я н н я  р егр ес ії (2 .1 ), д л я  як о го  к о 

еф іц ієн т  д етер м ін ац ії д у ж е  в и со к и й  (0 ,992):

¥= -19912,1+19,29X1+549,7X2+245,5X3. (2 .1 )

Н ав ед ен и й  к о еф іц ієн т  д етер м ін ац ії 0 ,992  д ає  зм о гу  ств ер д ж у в ати , щ о  в а 

р іац ію  то в ар н о ї п р о д у к ц ії н а  100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  н а  9 9%  м о ж н а  

п о я сн и ти  зм ін о ю  о б р ан и х  ф ак то р ів  м о д ел і, а  р е ш т а  1%  (100  -  99 ) -  ц е  вп л и в  

ф актор ів , як і н е  д о сл ід ж у вал и  і не зал у ч ал и  в м одель.

А н ал ізу ю ч и  зн ач ен н я  к о р ел яц ій н о ї м атр и ц і, п о б у д о в ан о ї за  д ан и м и  2016  

ро ку  (табл . 2 .2 7 ), м о ж н а  вваж ати , я к  і з а  д ан и м и  2015  р оку , щ о  то в а р н а  п р о д у к 

ц ія  н а  100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  н ай б іл ьш о ю  м ір о ю  зал еж и ть  в ід  в и 

р о б н и ч и х  ви тр ат  н а  1 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  (п ар н и й  к о еф іц ієн т  к о р е 

л я ц ії стан о в и ть  0 ,976 ), а  м ен ш о ю  -  в ід  п л о щ і с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  (п а 

р н и й  к о еф іц ієн т  к о р ел яц ії стан о в и ть  0 ,333).

Т аб л и ц я  2 .27

Кореляційна матриця взаємозв’язків окремих показників господарської 

діяльності вибіркової сукупності підприємств Львівської області

за 2016 рік

П о к азн и к

Т о в ар н а  
п р о д у кц ія  
н а  100 га  
с.-г. у г ід ь

П л о щ а  
с.-г. у г ід ь

В и р о б н и ч і 
ви тр ати  н а  

1 га  с.-г. у г ід ь

Н о р м а
п р и б у тк у

Т о в ар н а  п р о д у кц ія  
н а  100 га  с.-г. у г ід ь

1

П л о щ а  с.-г. у гід ь 0 ,333 1
В и р о б н и ч і ви тр ати  
н а  1 га  с.-г. у гід ь

0 ,976 0 ,439 1

Н о р м а  п р и б у тк у -0 ,674 -0 ,058 -0 ,643 1

С у ттєви й  о б ер н ен и й  в за є м о зв ’я зо к  сп о стер ігал и  м іж  то в ар н о ю  п р о д у к ц і

єю  н а  100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у гід ь  т а  н о р м о ю  п р и б у тк у  (п ар н и й  к о еф іц і

єн т  к о р ел яц ії стан о в и ть  -0 ,674 ), а  н езн ач н и й , н есу ттєв и й  -  м іж  н о р м о ю  п р и б у т 
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ку  т а  п л о щ ею  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  (п ар н и й  к о еф іц ієн т  к о р ел яц ії с та н о 

ви ть  -0 ,058).

В ід п о в ід н е  р івн я н н я  р егр ес ії з а  2 0 1 6  р ік  м ає  вигляд:

¥=737,9-0,35X1+57,26X2-1,21X3. (2.2)

Т у т  к о еф іц ієн т  д етер м ін ац ії є  д о си ть  ви со к и й  (0 ,965).

К о р е л я ц ій н а  м атр и ц я  в за є м о зв ’язк ів  о к р ем и х  п о к азн и к ів  го сп о д ар ськ о ї 

д іял ьн о ст і в и б ір к о в о ї су ку п н о сті п ід п р и єм ств  Л ь в ів сь к о ї о б л аст і з а  2 0 1 7  р ік  н а 

в ед ен а  в табл . 2 .28.

Т аб л и ц я  2 .28

Кореляційна матриця взаємозв’язків окремих показників господарської
• • •• • • т т  • •• ^  •діяльності вибіркової сукупності підприємств Львівської області

за 2017 рік

Показник
Товарна 

продукція на 
100 га с.-г. 

угідь

Площа 
с.-г. угідь

Виробничі
витрати

на 1 га с.-г. угідь
Норма прибутку

Товарна продукція на 
100 га с.-г. угідь 1

Площа с.-г. угідь -0,192 1
Виробничі витрати 
на 1 га с.-г. угідь 0,981 -0,219 1
Норма прибутку -0,689 0,135 -0,775 1

З а  д ан и м и , н ав ед ен и м и  в табл . 2 .28 , м о ж н а  вв аж ати , щ о  з в ’я зо к  м іж  зн а 

ч ен н ям и  то в ар н о ї п р о д у к ц ії н а  100 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  т а  в и р о б н и 

ч и м и  ви тр атам и  н а  1 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  є дуж е си л ьн и м  (п ар н и й  

к о еф іц ієн т  к о р ел яц ії стан о в и ть  0 ,991 ), а  м іж  то вар н о ю  п р о д у к ц ією  і п л о щ ею  

слаб и й  -  о б ер н ен и й  (к о еф іц ієн т  к о р ел яц ії -0 ,1 9 2 ), м іж  то в ар н о ю  п р о д у к ц ією  і 

н о р м о ю  п р и б у тку  -  т ак о ж  о б ер н ен и й , але д о статн ьо  п о м ір н и й  (п ар н и й  к о еф іц і

єн т  к о р ел яц ії стан о в и ть  -0 ,689).

В ід п о в ід н е  р івн я н н я  р егр ес ії м ає  вигляд:

¥ = -9 1 8 ,3 1 + 0 ,2 7 X 1 + 1 4 2 ,6 4 X 2 + 2 1 ,51X3. (2 .3 )

Т у т  к о еф іц ієн т  д етер м ін ац ії т ак о ж  є д о си ть  ви со к и м  (0 ,976).
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Зазначимо, що значення коефіцієнтів регресії мають дуже важливу еко

номічну інтерпретацію і можуть бути використані для розрахунку прогнозних 

значень обсягу товарної продукції. Проведений трендовий аналіз дав змогу 

створити відповідні графіки (рис. 2.16-2.18), які не тільки ілюструють загальну 

тенденцію зміни наведених показників для усієї вибіркової сукупності підпри

ємств за досліджуваний період часу, а й розрахувати їхні прогнозні значення на 

два майбутні періоди.

Рис. 2.16. Тенденція зміни норми прибутку вибіркової сукупності підприємств
Львівської області за 2015-2017 рр.

Рис. 2.17. Тенденція зміни площі сільськогосподарських угідь вибіркової 
сукупності підприємств Львівської області за 2015-2017 рр.
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Рис. 2.18. Тенденція зміни витрат виробництва на 1 га сільськогосподарських 
угідь вибіркової сукупності підприємств Львівської області за 2015-2017 рр.

Значення інтегрованих показників вибіркової сукупності підприємств 

Львівської області наведено в табл. 2.29.

Таблиця 2.29

Динаміка інтегрованих показників вибіркової сукупності підприємств

Львівської області

Показник Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Норма прибутку ,% 3,57 3,87 5,58 6,35 7,35
Площа с.-г. угідь, га 2036 2367 2452 2701 2909
Виробничі витрати
на 1 га с.-г. угідь, тис. грн 25,59 17,42 17,71 26,48 43,71

Для розрахунку прогнозних значень основного показника господарської 

діяльності -  товарної продукції на 1 га сільськогосподарських угідь використа

но аналітичне рівняння регресії за 2017 рік, точніше коефіцієнти рівняння та 

прогнозні значення показників, які залучені до рівняння регресії. Отримано такі 

прогнозні значення товарної продукції на 1 га сільськогосподарських угідь: 

5561,0 тис. грн у 2018 році; 8096,0 тис. грн у 2019 році.

Отож, застосування методів кореляційно-регресійного аналізу дало змогу: 

1) розрахувати кореляційні матриці, які характеризують взаємозв’язки та взає

мозалежності між обраними для дослідження показниками. На підставі отрима

них значень елементів кореляційної матриці встановлено вид взаємозв’язку між 

показниками (прямий чи обернений), а також його «силу» (високу, помірну,
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слабу, незначну); 2) побудувати сімейство регресійних моделей, на підставі 

яких проаналізовано вплив незалежних факторів, обраних для моделювання на 

залежну змінну, а також проведено прогноз одного з основних показників ефе

ктивності використання земельних ресурсів підприємств -  обсягу товарної про

дукції на 100 га сільськогосподарських угідь:

¥ = -19912,1+19,29X1+549,7X2+245,5X3 -  модель на 2015 рік;

¥ = 737,9-0,35X1+57,26X2-1,21X3 -  модель на 2016 рік;

¥ = -918,31+0,27X1+142,64X2+21,51X3 -  модель на 2017 рік.

Важливо зазначити, що у кожній моделі коефіцієнт детермінації набли

жається до 1, а це свідчить про її адекватність і має високу прикладну значу

щість для подальших досліджень.

Висновки до розділу 2

1. У дисертації охарактеризовано якісний склад та особливості вико

ристання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської 

області. Встановлено, що в області більшість сільськогосподарських угідь пе

ребуває в користуванні господарств населення, лише 9% угідь -  у користуван

ні державних підприємств. Решту земельних ресурсів використовують недер

жавні підприємницькі структури різних організаційно-правових форм, перева

жно на засадах оренди земельних паїв. Найбільшою є частка угідь у користу

ванні господарських товариств. Розподіл земельних ресурсів серед різних кате

горій сільськогосподарських виробників відображає особливості розвитку бага

тоукладності та формування конкурентного середовища у сфері землеволодін

ня та землекористування.

2. Дослідження стану використання земельних ресурсів сільськогос

подарських підприємств Львівської області дало змогу виявити низку проблем, 

які значною мірою впливають на ефективність діяльності суб’єктів господарю

вання. Серед них: незавершеність земельної реформи, що зумовлює невизначе

ність щодо прав володіння та використання земельних ресурсів сільськогоспо

дарськими підприємствами; зниження продуктивності ґрунтів; нарощення під
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приємствами обсягів виробництва технічних культур, що, з одного боку, відо

бражає прагнення використовувати земельні ресурси з урахуванням ринкової 

кон’юнктури, а з іншого -  негативно впливає на родючість ґрунтів; високий рі

вень застосування мінеральних добрив і засобів захисту рослин окремими під

приємствами, який супроводжується негативним впливом на екологічну ефек

тивність землекористування. Зазначені проблеми зумовлюють необхідність 

формування дієвого механізму стратегічного управління земельними ресурсами 

з метою забезпечення ефективної діяльності агровиробників.

3. Встановлено, що упродовж останніх років у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області спостерігається зниження залежності техно

логічної ефективності використання угідь від якості ріллі, що є наслідком інте

нсифікації виробництва продукції рослинництва, вищі темпи якої мали місце в 

районах із нижчою грошовою оцінкою ріллі.

4. Виявлено процес збільшення середніх розмірів землекористування 

аграрних підприємств, який сприяє зростанню концентрації виробництва. Варто 

зазначити, що розмір сільськогосподарських угідь у рослинництві є важливим 

чинником, який дає змогу підприємству ефективніше використовувати іннова

ційну техніку і технологію, виробничу інфраструктуру, знижувати собівартість 

продукції за рахунок економії на умовно-постійних витратах.

5. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва спрямована на 

підвищення ефективності використання земельних та інших ресурсів завдяки 

додатковим вкладенням, застосуванню новітніх технологій, сучасних форм ор

ганізації виробництва і праці. Групування досліджуваної сукупності госпо

дарств за виробничими витратами на 1 га сільськогосподарських угідь засвід

чило, що зростання рівня відповідних витрат призводить до підвищення ефек

тивності використання земельних ресурсів завдяки збільшенню випуску товар

ної продукції на одиницю земельної площі, однак супроводжувалося спадом 

економічної ефективності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. 

Це вказує на низку недоліків у процесі інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва, оскільки не забезпечувалося зниження собівартості продукції.
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6. А н ал із  р івн я  ін тен си вн о ст і в и к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  т а  

с іл ьськ о го сп о д ар ськ о го  ви р о б н и ц тв а  д о сл ід ж у в ан о ї су ку п н о сті п ід п р и єм ств  

засв ід ч и в  так о ж  ви со к у  р о зо р ан ість  у гід ь , щ о  п р и зво д и ть , з о д н о го  боку , до 

зр о стан н я  ви х о д у  то в ар н о ї п р о д у к ц ії т а  п р и б у тку , а  з ін ш о го  -  до  п о р у ш ен н я  

п р и р о д н о го  б ал ан су  р о д ю ч о ст і ґрун тів . З м ен ш ен н я  р івн я  р о зо р ан о ст і с іл ь с ь к о 

го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  є стр атег іч н и м  о р ієн ти р о м  д л я  п ер ех о д у  до  еф екти вн о го  

в и к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  н а  о сн о в і в п р о в ад ж ен н я  си стем и  н ау к о во  о б 

ґр у н то ван о го  зем л ер о б ства .

7. П р о в ед ен о  р о зр ах у н о к  тех н о л о гіч н о ї, со ц іал ьн о ї т а  еко н о м іч н о ї 

еф екти в н о ст і в и к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  д о сл ід ж у в ан и х  с іл ь с ь к о го с п о 

д ар сь к и х  п ід п р и єм ств , р е зу л ь тати  як о го  гр аф іч н о  ін тер п р ето в ан о  у  тр и в и м ір н у  

м о д ел ь  к о о р д и н ат  еф екти в н о ст і (див. рис. 2 .6). Н а в е д ен а  м о д ел ь  не л и ш е  д е 

м о н стр у є  р івен ь  еф екти в н о ст і з а  ви д ам и , а  й  п о к азу є  д и сб ал ан с  м іж  н и м и , я к о 

го  вар то  зап о б ігати  і в р ах о ву вати  п р и  р о зр о б ц і стр атег іч н и х  ім п ер ати в ів  п ід 

ви щ ен н я  еф екти в н о ст і ви к о р и стан н я  зем ел ь н и х  р есу р с ів  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  

п ід п р и єм ств  загалом .

8. У  р о б о т і п о б у д о ван о  к о р ел яц ій н і м атр и ц і з в ’я зк ів  м іж  о кр ем и м и  

п о к азн и к ам и  го сп о д ар ськ о ї д іял ьн о ст і в и б ір к о в о ї су ку п н о ст і п ід п р и єм ств . За 

р езу л ь татам и  р о зр ах у н к ів  отр и м ан о  м о д ел ь  в п л и ву  п л о щ і с іл ь сь к о го сп о д ар сь 

к и х  у г ід ь  (Х Д  га, ви р о б н и ч и х  ви тр ат  н а  1 га  с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  у г ід ь  (Х2), 

тис. грн ., т а  н о р м и  п р и б у тк у  (Х3), % , н а  о б сяг  то в ар н о ї п р о д у к ц ії н а  100 га  с іл ь 

ськ о го сп о д ар сь к и х  у г ід ь  (У), тис. грн ., з а  2017  р ік , я к а  м ає  вигляд:

¥= - 918,31 +  0 ,27Х і+ 142 ,64Х 2+ 2 1 ,51Х3.

Ц я  м о д ел ь  є д о сто в ір н о ю  і стати сти ч н о  то ч н о ю  (к о еф іц ієн т  д етер м ін ац ії 

0 ,976  св ід чи ть , щ о  вар іац ія  о б сягу  р езу л ь тати в н о ї о зн аки  н а  9 7 ,6 %  зу м о в л ен а  

вв ед ен и м и  в м о д ел ь  ф акторам и ).

9. О тр и м ан і р егр ес ій н і м о д ел і д ал и  зм о гу  ви яви ти  п р о гн о зн і зн ач ен н я  

п о к азн и к ів  к о н ц ен тр ац ії т а  р івн я  ін тен си вн о ст і с іл ьськ о го сп о д ар ськ о го  в и р о б 

ництва.



РОЗДІЛ 3
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Можливості та загрози стратегічного управління використанням 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Сучасне функціонування сільськогосподарських підприємств України 

значною мірою залежить від нестабільності політичної, економічної ситуації в 

державі, характеризується значною динамічністю й невизначеністю як зовніш

нього, так внутрішнього середовища господарювання. Формування дієвого та 

ефективного інструментарію стратегічного управління сільськогосподарським 

підприємством загалом, а особливо ефективним і раціональним використанням 

його земельних ресурсів передбачає врахування впливу чинників внутрішнього 

і зовнішнього середовища. Характеристика таких чинників, визначення ступеня 

їхнього впливу та взаємозв’язку є передумовою вірного визначення стратегії 

управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Вплив чинників на управління використанням земельних ресурсів сільсь

когосподарських підприємств показано у працях О. В. Ульянченко, П. М. Мат- 

вєєва [56, с.122-125], М. Г. Могилат [96, с. 208-209]. Недостатня вивченість 

проблеми впливу чинників на управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств зумовила необхідність такого дослідження. 

Тому доцільно висвітлити теоретико-методологічні аспекти дослідження мож

ливостей та загроз управління використанням земельних ресурсів сільськогос

подарських підприємств та практичної реалізації запропонованого підходу. До

сягнення встановленої мети передбачає виконання таких завдань: визначення 

основних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на 

ефективне використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри

ємств; встановлення характеру й ступеня впливу таких чинників на управління
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використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; визна

чення взаємозв’язку між досліджуваними факторами; визначення перспектив 

стратегічного управління використанням земельних ресурсів сільськогосподар

ських підприємств.

Важливу роль в управлінні (як стратегічному, так і тактичному) відіграє 

врахування впливу чинників середовища функціонування на його діяльність з 

врахуванням особливостей використання та ресурсного забезпечення. Економі

чна наука фактори впливу на організацію структурує за ступенем впливу на ді

яльність, поділяючи їх на внутрішні та зовнішні. З огляду на це виділяють три 

середовища впливу: внутрішнє, яке перебуває під впливом і контролем органі

зації, мікросередовище (безпосереднє оточення), яке є складовою зовнішнього 

середовища, представлене підприємствами, організаціями та фізичними особа

ми, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства (такими як конку

ренти, споживачі, постачальники тощо), та макросередовище, в якому форму

ються загальні природно-географічні, економічні, політичні, соціальні та інші 

умови функціонування підприємств.

Проте залежно від сфери господарювання специфічним є формування фак

торів внутрішнього середовища -  персоналу, ресурсів, технологій, господарсь

кого механізму, структури, бізнес-процесів та продукції (послуг) -  як результа

тів господарювання. Специфічність їхнього формування, використання та 

управління ними значною мірою залежить від впливу чинників зовнішнього 

середовища.

Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств є специфічним фак

тором внутрішнього середовища таких підприємств, складовою їхнього ресурс

ного забезпечення. Важливість цього фактора для здійснення господарської ді

яльності сільськогосподарськими підприємства переоцінити важко: родючість 

ґрунтів лежить в основі отримання врожаю; кількість посівних площ, раціона

льно використаних, є одним із джерел отримання та збільшення доходу; кіль

кість пасовищ безпосередньо впливає на можливі поголів’я худоби підприємст

ва та значною мірою -  на продуктивність такої худоби. Ефективне використан
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ня земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств потребує врахування 

впливу всіх чинників та ступеню цього впливу.

Вітчизняні вчені О. В. Ульянченко, П. М. Матвєєв [56] та М. Г. Могилат 

[96] чітко пов’язують «вплив організаційно-економічних факторів внутрішньо

го і зовнішнього середовища на стратегію ефективного використання земель

них ресурсів, що є основною складовою ефективності виробничої діяльності 

підприємства» [96, с. 209]. При цьому, не розділяючи фактори на внутрішні та 

зовнішні, вчені виокремлюють фактори впливу на ефективність використання 

земельних ресурсів: концентрація виробництва, рівень спеціалізації, виробни

чо-галузева структура підприємства, інтенсивність виробництва та використан

ня ресурсів, ринкова позиція підприємства та його збутова політика, 

кон’юнктура ринку та державна підтримка [56, с. 2]. Проте, на нашу думку, до

цільно структурувати фактори в межах кожної досліджуваної групи й деталізу

вати їх з метою визначення впливу на використання земельних ресурсів сільсь

когосподарських підприємств, можливості досягнення та зростання ефективно

сті такого використання.

Для вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність 

сільськогосподарських підприємств та використання їхніх земельних ресурсів 

об’єктом нашого дослідження обрано сільськогосподарські підприємства Горо- 

доцького району Львівської області. За даними анкетного опитування керівни

ків та провідних фахівців досліджуваних сільськогосподарських підприємств 

(див. дод. З) визначено, що найбільший вплив на використання їхніх земельних 

ресурсів чинять такі фактори макросередовища (рис. 3.1): природно-географічні 

(27,1%) та політичні (24,1%) фактори, далі, в порядку спадання впливу, -  еко

номічні (20,3%), науково-технічні (11,8%), демографічні (8,5%) та соціокульту- 

рні (8,2%). Серед факторів мікросередовища ступінь впливу розділено так (рис. 

3.2): державні установи (25,2%), конкуренти (24,9%), власники капіталу 

(17,9%), споживачі (покупці) (13,4%), постачальники (11,8%), ділові об’єднання 

(6,8%). Фактори внутрішнього середовища, на думку респондентів, так впли

вають на використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
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(рис. 3.3): ресурси (22,3%), персонал (20,8%), продукція (послуги) (15,6%), тех

нології (13,4%), господарський механізм (12,2%), бізнес-процеси (10,4%) й 

структура (5,3%).

Рис.3.1. Вплив факторів макросередовища підприємства на використання 
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (за даними анкетного 
опитування).

■ державні установи ■ конкуренти
■ власники капіталу ■ споживачі (покупці)
■ по стачальнпки ■ ділові об’єднання

Рис. 3.2. Вплив факторів мікросередовища підприємства на використання 
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (за даними анкетного 
опитування).

Після визначення в межах кожного фактора позитивних і негативних характе-

ристик сформовану сукупність складових факторів середовища функціонування

Рис. 3.3. Вплив факторів внутрішього підприємства на використання земельних 
ресурсів сільськогосподарських підприємств (за даними анкетного опитування).
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сільськогосподарських підприємств згруповану в таблицю 8^ОТ-аналізу (табл. 

3.1).

Таблиця 3.1

Матриця 8^0Т-аналізу використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств

Сильні сторони Слабкі сторони

1. Наявність розгалуженої мережі поста
чальників сировини, обладнання, насіння, ко
рмів.

1. Відносно низька якість вітчизняного 
насіння, кормів тощо.

2. Наявність розгалуженої мережі закладів 
для підготовки висококваліфікованих кадрів 
для сільськогосподарських підприємств.

2. Високий ступінь зайнятості населення 
без спеціалізованої професійної чи вищої 
освіти.

3. Зростання технічного оснащення та 
використання новітніх технологій обробітку 
землі.

3. Переважна реалізація орендних відносин 
щодо земельних ресурсів.

4. Існування як внутрішнього, так і зовні
шнього високого попиту на вітчизняну сільсь
когосподарську продукцію

4. Високі витрати сільськогосподарського 
виробництва; висока залежність ціноутворен
ня від факторів ринку.

5. Відносна простота сільськогосподарсь
кого виробництва; можливість кооперування із 
торговельними та переробними підприємства
ми.

5. Складність диверсифікації, перепрофі- 
лювання типів аграрного виробництва.

6. Відносна простота оргструктури, доступ
ність організації бізнесу в аграрній сфері

6. Брак ефективного менеджменту в сіль
ському господарстві.

Можливості Загрози
1. Доступ до інвестицій та кредитів. 1. Кризовий стан економіки держави.
2. Розвиток дорадчих служб, спроби лобію- 
вання інтересів аграріїв.

2. Висока залежність використання земельних 
ресурсів від недосконалого земельного зако
нодавства.

3. Можливість страхування ризиків. 3. Висока залежність результатів сільськогос
подарського виробництва від природних (по- 
годних) умов.

4. Висока концентрація та спеціалізація в аг
рарній сфері.

4. Конкуренція у сфері сільськогосподарсько
го виробництва, зонована залежно від при
родних умов.

5. Висока повага в українців до землі, традиції 
її обробітку та підтримання родючості.

5. Зниження кількості населення в сільській 
місцевості.

6. Можливості отримання доходу шляхом реа
лізації продукції на внутрішньому ринку для 
потреб різноманітних установ, які фінансу
ються з державного бюджету.

6. Непрогнозованість процесу обігу ринку 
земель після зняття мораторію.

7. Наявність пільгового оподаткування аграр
ного бізнесу.

7. Зниження привабливості сільськогосподар
ського виробництва
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8^ОТ-матриця дає змогу виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» (си

льні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які 

мають стратегічне значення для управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств. Для характеристики взаємозв’язків графі

чно об’єднано визначені «сильні сторони» з «можливостями», «слабкі сторони» 

з «можливостями» та «слабкі сторони» із «загрозами» (рис. 3.4-3.6). При цьому 

суцільною лінією відображено сильний взаємозв’язок, пунктирною -  слабкий. 

Саме ці взаємозв’язки допомагають сформулювати порівняльні переваги, ви

клики і ризики, які є основою для стратегічного вибору -  окреслення стратегіч

них та операційних цілей, стратегічного управління використанням земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Отож, за даними рис. 3.4 визначено тісний взаємозв’язок між сильними 

сторонами внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств зага

лом та управлінням використанням їхніх земельних ресурсів зокрема. Можли

вості зовнішнього середовища підтримують сильні сторони управління викори

станням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. На рис. 3.4 

фактично тісно переплелися позитивні впливи факторів внутрішнього та зовні

шнього середовища сільськогосподарських підприємств. Відзначено можливос

ті, які даються ззовні державою, діловими об’єднаннями, партнерами та суспі

льством. Визначено, що вони підтримують: можливості забезпечення якісним 

насінням, кормом, поголів’ям тощо; можливості залучення кваліфікованого пе

рсоналу в сільськогосподарські підприємства; розвиток технологій та їхнє 

впровадження в аграрну сферу, насамперед в обробіток землі; можливості 

сприятливої ринкової кон’юнктури для максимізації доходу; розвиток конкуре

нтного середовища в сільськогосподарському виробництві, що впливає позити

вно не лише на якості сільськогосподарської продукції, а й у використанні зе

мельних ресурсів -  ефективніше, раціональніше, продуктивніше. Управління 

використанням земельних ресурсів, спрямоване на підвищення ефективності 

останнього, повинно відбуватися за вмілого задіяння сильних сторін сільсько

господарських підприємств та із врахуванням можливостей ззовні.
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Сильні сторони

2. Наявність розгалуженої мережі 
закладів для підготовки висококва
ліфікованих кадрів для сільського
сподарських підприємств.

3. Зростання технічного оснащення 
та використання новітніх техноло
гій обробки землі.

4. Існування як внутрішнього, так і 
зовнішнього високого попиту на 
вітчизняну сільськогосподарську
прояуктю

5. Відносна простота сільськогос
подарського виробництва; можли
вість кооперування із торговель
ними та переробними підприємст
вами.

6. Відносна простота оргструктури, 
високий доступ до входження в цю 
сферу господарювання.

підтримують

1. Наявність розгалуженої ме
режі постачальників сировини, 
обладнання, насіння, кормів.

Можливості

1. Доступ до інвестицій та кредитів.

2. Розвиток дорадчих служб, спроби 
лобіювання інтересів аграріїв.

3. Можливість страхування ризиків.

4. Висока концентрація та спеціалі
зація в аграрній сфері.

5. Висока повага в українців до землі 
та традиції її обробітку та підтри
мання родючості.

6. Можливості отримання доходу 
шляхом реалізації продукції на внут
рішньому ринку для потреб різнома
нітних установ, які фінансуються з 
державного бюджету

7. Наявність пільгового оподатку
вання аграрного бізнесу.

Рис. 3.4. Порівняльні переваги управління використанням земельних ресурсів

сільськогосподарських підприємств.

Задіяння можливостей зовнішнього середовища в управлінні використан

ням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств дає змогу зменши

ти негатив слабких сторін в їхній діяльності. Тобто за підтримки держави, діло

вих об’єднань, партнерів та суспільства можна зменшити внутрішні виклики у 

вигляді: відносно низької якості вітчизняного насіння, кормів тощо; високого 

ступеня зайнятості населення без спеціалізованої професійної чи вищої освіти; 

переважання орендних земельних відносин між сільськогосподарськими під

приємствами та власниками сільськогосподарських земель; високої витратності
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сільськогосподарського виробництва та високої залежності ціноутворення від 

не завжди сприятливої кон’юнктури ринку; складності диверсифікації, переп- 

рофілювання типів аграрного виробництва; браку ефективного менеджменту в 

сільському господарстві.

Слабкі сторони
зменшують

Можливості

1. Відносно низька якість вітчиз
няного насіння, кормів тощо.

1. Доступ до інвестицій та кредитів.
^  /і

\  / Я\  / /і

\  ✓  '  /г

2. Високий ступінь зайнятості на- X і ,
2. Розвиток дорадчих служб, спроби

селення без спеціалізованої профе-
* \  / /І // \  г Т  X  < / .....  х / у  / лобіювання інтересів аграріїв.

сійної чи вищої освіти. 8? / 
*\ х  / 9 V

3. Переважна реалізація орендних
\  У/  / 9 / \  \ /  /  / / /  > 

/  /  / І/і . 
, /  \ /  / / уГ //

3. Можливість страхування ризиків.

відносин щодо земельних ресурсів. 4. Висока концентрація та спеціалі-
\  /  / 7  \  / /  т зація в аграрній сфері.

4. Високі витрати сільськогоспо- і 1 ПГ /  / <Л / / / \  /« 7 Л  / , /і \  /

дарського виробництва; висока щ х 5. Висока повага в українців до землі
залежність ціноутворення від фак- та традиції її обробітку та підтри-
торів ринку. /  д  /  / 

N7^0 //\ '

5. Складність диверсифікації,
/ 6. Можливості отримання доходу

перепрофілювання типів аграрного шляхом реалізації продукції на внут-
виробництва. к /  / / \  \ рішньому ринку для потреб різнома-

нітних установ, які фінансуються з

6. Брак ефективного менеджменту '
/ / '  X .  \ \/ / / \ \ л державного бюджету

в сільському господарстві 7. Наявність пільгового оподатку-
вання аграрного бізнесу.

Рис. 3.5. Виклики управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств.

На рис. 3.6 як загрози об’єднані основні проблеми та перешкоди зі зовні

шнього середовища щодо управління використанням земельних ресурсів сіль

ськогосподарських підприємств. Негативні фактори зовнішнього середовища 

посилюють негативний влив факторів внутрішнього середовища, викликаючи 

ризики управління земельними ресурсами та розвитку сільськогосподарських 

підприємств загалом. Одним з основних завдань управління земельними ресур-
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сами сільськогосподарських підприємств повинно стати зниження негативного 

впливу факторів зовнішнього середовища через посилення власних можливос

тей, підвищення ефективності господарювання, зміцнення ринкової позиції, 

тощо.

Слабкі сторони

1. Відносно низька якість вітчиз
няного насіння, кормів тощо.

2. Високий ступінь зайнятості на
селення без спеціалізованої профе
сійної чи вищої освіти.

3. Переважна реалізація орендних 
відносин щодо земельних ресурсів.

4. Високі витрати сільськогоспо
дарського виробництва; висока 
залежність ціноутворення від фак
торів ринку.

5. Складність диверсифікації, 
перепрофілювання типів аграрного 
виробництва.

6. Брак ефективного менеджменту 
в сільському господарстві

Загрози

1.Кризовий стан економіки держави.

2. Висока залежність використання 
земельних ресурсів від недосконало
го земельного законодавства.

3. Висока залежність результатів 
сільськогосподарського виробництва 
від природніх (погодних) умов.

4. Конкуренція в сфері сільськогос
подарського виробництва, зонована в 
залежності від природніх умов.

5. Зниження чисельності населення в 
сільській місцевості.

6. Непрогнозованість процесу обігу 
ринку земель після зняття морато
рію.

7. Зниження привабливості сільсько
господарського виробництва.

Рис. 3.6. Ризики управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств.

Управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств у сучасних умовах пов’язане з існуванням суттєвих перешкод для 

підвищення ефективності та забезпечення розвитку підприємств. Кризовий стан 

економіки держави, земельний мораторій, збідніння та еміграція населення кра

їни, погіршення природно-кліматичних умов зумовлюють зниження привабли-
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вості сільського господарства як сфери господарської діяльності. Усе це поси

люється внутрішніми проблемами сільськогосподарських підприємств -  висока 

витратність сільськогосподарського виробництва, недостатність кваліфіковано

го менеджменту та персоналу, висока залежність дохідності діяльності від 

формування кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції, переважання 

орендних відносин із власниками земельних ресурсів, що стимулюють невпев

неність у перспективах розвитку та високі ризики господарювання й викорис

тання земельних ресурсів. Проте, на противагу суттєвому негативному впливу 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, в результаті проведення 

8^ОТ-аналізу сільськогосподарських підприємств та управління використан

ням їхніх земельних ресурсів виявлено суттєві можливості для підвищення 

ефективності такого використання й зростання ефективності та конкуренто

спроможності вітчизняної аграрної сфери загалом. Зокрема, сільськогосподар

ські виробники отримують підтримку держави, що проявляється в пільговому 

оподаткуванні, можливості кредитування та страхування; можливості безпере

шкодного створення підприємств у галузі; високих можливостях концентрації, 

спеціалізації та кооперування, а це дає змогу забезпечувати ланцюг виробницт- 

во-реалізація-споживання сільськогосподарської продукції в стислі терміни та 

високої якості; можливості державних закупівель сільськогосподарської про

дукції для потреб країни, що зумовлює необхідність підвищення якості продук

ції й стимулює розвиток техніки і технологій в сільському господарстві. Дорад- 

чо-підтримуюча діяльність підприємницьких об’єднань дає змогу не лише ви

рішити проблеми окремих сільськогосподарських виробників, заручитися під

тримкою для отримання кредиту, а й розраховувати на врахування інтересів аг

раріїв в законотворчому процесі. Усе це підтверджує важливість досліджених 

можливостей і загроз використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств в управлінні загалом і стратегічному управлінні таких підприємств 

передусім.

Запропонована методика дослідження впливу факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств
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дає змогу виявити можливості та загрози управлінню використанням земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств. Перспективи подальших дослі

джень полягають у визначенні (на основі проведеного 8^ОТ-аналізу) можли

вих сценаріїв управління земельними ресурсами, прийнятті оптимального рі

шення щодо подальшого управління використанням земельних ресурсів сільсь

когосподарських підприємств, спрямованих на підвищення ефективності такого 

використання. Це допоможе імплементувати стратегічне управління викорис

танням земельних ресурсів у загальну стратегію розвитку сільськогосподарсь

ких підприємств.

3.2. Стратегічні засади управління використанням земельних

ресурсів сільськогосподарських підприємств

Динамізм економічних і соціальних процесів у суспільстві, швидка зміна 

кон’юнктури та якості продукції внутрішніх й зовнішніх ринків, необхідність 

ефективного використання земель сільськогосподарських підприємств у довго

строковій перспективі вимагають застосування якісного стратегічного управ

ління у сфері землекористування.

В основу дослідження стратегічних засад використання земельних ресур

сів покладено загальнотеоретичні дослідження вітчизняних і зарубіжних уче

них (І. Ансофф, В. Герасимчук, У. Кінг, О. Кузьмін, Б. Мізюк, Р. Каплан, та ін.). 

Особливості стратегічного управління земельними ресурсами сільськогоспо

дарських підприємств розглянуто у працях М. Могилата, Г. Мохонько, Д. Доб

ряк, О. Будзяк, О. Гуторова. Науковці показують фактори впливу на викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, можливості реа

лізації інноваційних технологічних стратегічних рішень у сільськогосподарсь

кому виробництві, окремі аспекти стратегічного розвитку земельних відносин і 

покращання землевикористання. Проте для забезпечення ефективного викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств у довгостроко

вому періоді з врахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
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та їхнього впливу на сільськогосподарське виробництво потрібно визначити 

методичні підходи до формування стратегії використання земельних ресурсів.

Загалом під стратегією розглядають довгостроковий комплексний план 

підприємства, орієнтований за забезпечення реалізації місії та досягнення ці

лей. Стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства можна трактува

ти як визначення найбільш актуальних напрямів розвитку, що враховують його 

потенційні можливості, місце на ринку, вплив факторів зовнішнього та внутрі

шнього середовища і прогноз зміни ситуації на певному часовому інтервалі.

Дослідження теоретичних і прикладних аспектів використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств дає змогу стверджувати про необ

хідність імплементації стратегії використання земельних ресурсів у загальну 

стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства. З огляду на це у про

цесі дослідження методичних аспектів обґрунтування стратегії використання 

земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства доцільно виконати 

такі завдання:

— визначити місце стратегії використання земельних ресурсів сільсько

господарського підприємства в загальній стратегії його розвитку;

— сформувати методичні рекомендації щодо обґрунтування стратегії ви

користання земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства;

— визначити особливості прикладної реалізації стратегії використання 

земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах.

Теорія і практика стратегічного менеджменту демонструє переважну реа

лізацію загальної стратегії розвитку підприємств через функціональні стратегії 

(фінансову, виробничу, кадрову, маркетингову та ін.) чи місце і роль окремих 

функціональних стратегій в реалізації загальної стратегії. Проте в умовах об

меженості виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств і провідної 

ролі в забезпеченні ефективної їхньої діяльності доцільно закцентувати увагу 

саме на ресурсних стратегіях. При цьому під ресурсною стратегією сільсько

господарського підприємства доцільно розглядати узагальнену модель його дій
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щодо формування та використання ресурсів, необхідних для досягнення визна

ченої мети в довгостроковому періоді.

Зважаючи на провідну роль земельних ресурсів сільськогосподарського 

підприємства в забезпеченні його функціонування та реалізації господарської 

діяльності, можна стверджувати, що стратегія використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств займає важливе місце в досягненні страте

гічних цілей сільськогосподарського підприємства (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Місце стратегічних засад використання земельних ресурсів 

сільськогосподарського підприємства в загальній стратегії його розвитку.

На відміну від основних ресурсних стратегій сільськогосподарського під

приємства (фінансового забезпечення, матеріально-технічного постачання, тех
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нологічного забезпечення, енергетичної та трудової), стратегічні засади вико

ристання земельних ресурсів спрямовані не на зменшення потреби в таких ре

сурсах, не на підвищення якості таких ресурсів, а на забезпечення та зростання 

ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства через збільшен

ня ефективності використання земельних ресурсів. Як стверджує М. Г. Моги- 

лат, стратегія використання земельних ресурсів «дає змогу досягти підприємст

ву цілей сталого розвитку та забезпечити конкурентні переваги у ринковому 

середовищі, тобто допомогти підприємству зайняти таку конкуренту позицію, 

при якій воно могло б успішно функціонувати та успішно забезпечувати від

творення головного засобу виробництва -  земельних угідь» [96, с. 38]. Це є ос

новоположним стратегічним орієнтиром, який знаходить своє безпосереднє ві

дображення у визначенні мети та цілей як складових стратегії використання 

земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства.

Загалом стратегічні засади використання земельних ресурсів сільськогос

подарського підприємства формуються так: встановлення мети; визначення і 

формулювання цілей, що деталізують цю мету; визначення впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища -  визначення можливостей та переш

код досягнення мети; формулювання сценаріїв розвитку подій та їх впливу на 

досягнення мети; формування стратегічного набору; обґрунтування стратегіч

ного вибору підприємства; реалізація стратегії та контроль за її виконанням. 

Узагальнення складових стратегії використання земельних ресурсів сільсько

господарського підприємства допомагає об’єднати їх у відповідну концептуа

льну схему (рис. 3.8).

Починається формування стратегічних засад використання земельних ре

сурсів сільськогосподарських підприємств із формулювання загальної мети. 

Важливою вимогою до такої мети є її узгодженість зі стратегічними цілями та 

імперативами стратегічного розвитку сільськогосподарського підприємства за

галом. Враховуючи це, визначено, що основною стратегічною метою повинно 

бути таке використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри

ємств, яке б забезпечувало ефективність діяльності останніх.
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Формулювання мети -  Ефективне використання земельних ресурсів
підприємства

\ •
Стратегічні цілі

Інтенсифікація зе
млекористування і 
землезабезпечення

Оптимізація структури земель
них орендних відносин між  земле
власниками і землекористувачами

Концентрація земельних 
ресурсів і сільськогоспо
дарського виробництва

Забезпечення родю
чості земель

Максимізація
прибутку

Впроваджен
ня новітніх 

технологій в 
обробку землі

Задоволення ін
тересів всіх уча
сників земельних 

відносин

Рис. 3.8. Концептуальна схема формування стратегічних засад використан

ня земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Для кожного сільськогосподарського підприємства мета стратегії розвит

ку повинна бути деталізована в цілях та конкретизуватися в показниках, що 

формалізують та конкретизують мету. Враховуючи результати проведеного до
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слідження ефективності використання земельних ресурсів, стратегічними ціля

ми визначено інтенсифікацію землекористування і землезабезпечення та конце

нтрацію земельних ресурсів і сільськогосподарського виробництва.

Дослідження чинників внутрішнього та зовнішнього середовища господа

рювання сільськогосподарських підприємств за методикою 8^ОТ-аналізу дало 

змогу виявити та охарактеризувати порівняльні переваги, виклики та ризики 

для досягнення стратегічних цілей таких підприємств. Визначено, що основні 

загрози та ризики реалізації стратегії використання зовнішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств пов’язані з нестабільним, дуже мінливим і 

здебільшого несприятливим зовнішнім середовищем. Послаблюється цей нега

тивний вплив можливостями зовнішнього середовища, зокрема, можливостями 

кредитування, доступністю страхових та інших фінансових послуг, можливос

тями отримання дорадчо-консультативної підтримки від недержавних структур, 

наявністю позитивного суспільного ставлення до землі та землеробства, легкіс

тю входження в галузь працівників робітничих професій. Успіх реалізації стра

тегії використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств зна

чною мірою залежить від порівняльних переваг таких підприємств, які форму

ються з внутрішніх сильних сторін останніх за підтримки ззовні.

Отож, врахування стратегічної мети, стратегічних цілей сільськогосподар

ського підприємства та результатів 8^ОТ-аналізу дає змогу сформувати стра

тегічне бачення -  «відображення (узагальнення) найбільш загальних та трива

лих уявлень про майбутнє розвитку» [110, с. 2] сільськогосподарського підпри

ємства та його зовнішнього оточення, яке втілюється в сценаріях розвитку.

За рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку, узагальненими в 

праці [110]: «Сценарій -  сукупність характеристик..., які можуть відбутися в 

майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов». Як сценарій доці

льно розглядати послідовність можливих подій та станів використання земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств за певних умов, які форму

ються під впливом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. По

будова сценаріїв пов’язується з певними припущеннями щодо ступеня впливу
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тих чи інших чинників. Рекомендується розглядати базовий (інерційний), оп

тимістичний та песимістичний сценарії. На цій основі можна сформувати реалі

стичний сценарій розвитку факторів середовища функціонування сільськогос

подарських підприємств.

Сутність базового сценарію зводиться до розгляду середовища функціону

вання сільськогосподарських підприємств без суттєвих змін ключових факто

рів, тобто формування сценарію використання земельних ресурсів сільсько

господарських підприємств з екстраполяцією сучасного стану на майбутнє. Ба

зовими припущеннями інерційного сценарію є: практична незмінність інститу- 

ційного поля використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри

ємств, можливе несуттєве погіршення ресурсного забезпечення сільськогоспо

дарських підприємств, зумовлене складними політичними та соціально- 

економічними умовами в державі; незмінний стан інвестиційної привабливості 

сільськогосподарського виробництва; незмінно висока залежність використан

ня земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств від природно- 

кліматичних умов та практична незахищеність сільськогосподарських виробни

ків від впливу цих факторів.

Основні характеристики інерційного сценарію. Кількість населення посту

пово знижуватиметься. Тому відчуватиметься нестача трудових ресурсів у сіль

ському господарстві загалом та висококваліфікованих фахівців у сфері сільсь

когосподарського виробництва та використання земельних ресурсів зокрема. 

Передумовами зростання ефективності використання земельних ресурсів сіль

ськогосподарського виробництва є правильний вибір сільськогосподарських 

культур і площ під ними з врахуванням прогнозів розвитку погодних умов та 

урожайності.

Оптимістичний сценарій відображає припущення кардинального, можливо 

навіть стрибкоподібного покращання політичного та соціально-економічного 

становища в країні, що дасть поштовх для стрімкого розвитку сільськогоспо

дарського виробництва за раціонального та екологічно безпечного землекорис

тування. Для реалізації оптимістичного сценарію потрібно, щоб справдилися
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такі базові припущення: завершення воєнних дій на Сході України; подолання 

корупції в країні, ефективне реформування судової системи та силових струк

тур, кардинальне поліпшення інвестиційного клімату; економічне пожвавлення 

та виведення економіки з «тіні», що дасть змогу зміцнити бюджет країни; фор

мування сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва, в тому чи

слі сільськогосподарського, спрямованого як на задоволення потреб внутріш

нього ринку, так і на експорт; наповнення ринку праці висококваліфікованим 

персоналом із гідними умовами праці та її оплати, повернення зовнішніх тру

дових мігрантів, практично повна зайнятість населення на внутрішньому ринку; 

завершення адміністративно-територіальної реформи та ефективна робота те

риторіальних громад.

Основні характеристики оптимістичного сценарію для використання земе

льних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Зростання економіки дер

жави загалом стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва, 

його техніко-технологічну оснащеність, впровадження інновацій, в тому числі у 

сфері використання земельних ресурсів. Посилиться зацікавленість сільсько

господарських виробників у раціональному та екологічному використанні зе

мельних ресурсів, стрімко розвиватиметься органічне землеробство. Тому сут

тєво поліпшиться використання земельних ресурсів сільськогосподарських під

приємств, зросте їхня ефективність.

Песимістичний сценарій враховує припущення щодо найнесприятливі- 

ших політичних і соціально-економічних обставин державного, регіонального 

та місцевого територіального розвитку. Базовими припущеннями песимістич

ного сценарію розвитку є: «втрата довіри та підтримки з боку європейських 

партнерів та США у зв’язку з відсутністю реальних реформ в Україні, внаслі

док внутрішньополітичних змін у цих країнах чи змін глобальної політики; ес

калація військового конфлікту на сході країни; засилля політичного популізму, 

втрата керованості суспільно-економічними процесами в державі з боку 

центральної влади; провал реформи децентралізації, розбалансування принци

пів централізації та децентралізації в системі публічного управління; погіршен
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ня інвестиційного клімату; засилля тіньової економіки, зниження бюджетної 

спроможності; збереження високого рівня корупції в інститутах державного 

управління, місцевого самоврядування; стагнація економіки, зниження обсягів 

виробництва, наростання безробіття; наростає зовнішня міграція, включаючи 

трудову; демографічні процеси характеризуються гіршими від прогнозних тен

денціями; продовжує занепадати соціальна й комунальна інфраструктура» [8, 

с. 17].

Основні характеристики песимістичного сценарію для використання зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Негативні зовнішньопо

літичні зміни та дестабілізація внутрішньополітичного становища не сприяють 

забезпеченню соціально-економічного розвитку держави, створюють перешко

ди для розвитку та ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Використання земельних ресурсів за таких обставин відбувається інерційно, без 

впровадження позитивних інновацій, без пошуку засобів зростання родючості 

за умови екологічного та раціонального використання земель. Прагнення сіль

ськогосподарських виробників до короткотермінового збагачення призводить 

до використання земельних ресурсів без врахування користі/шкоди для ґрунту в 

перспективі.

«Реалістичний сценарій є результатом критичної оцінки та можливих об

межень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку» 

[126]. Базові припущення реалістичного сценарію формуються на основі екст

раполяції сучасного політичного та соціально-економічного стану в країні на 

подальшу перспективу. Негативними факторами для економіки загалом є: про

довження воєнних дій на сході країни; висока кредитна заборгованість країни; 

засилля політичного популізму, велика залежність розвитку економіки країни 

від політичної ситуації; «тінізація» економіки; низька інвестиційна привабли

вість економіки країни загалом та сільського господарства зокрема; відсутність 

передумов і тенденцій повернення зовнішніх трудових мігрантів. Позитивними 

аспектами для реалістичного сценарію можна вважати високу довіру населення 

до нового президента та перспективного нового уряду; високі соціальні очіку
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вання щодо позитивної зміни соціально-економічного стану держави та праг

нення змін; відносна стабільність національної валюти.

Основні характеристики реалістичного сценарію розвитку. Реалізація будь- 

яких реформ в економіці країни зустрічає супротив опонентів та перешкоди 

щодо їхньої реалізації. За наявності високої боргової залежності економіки кра

їни та воєнних дій, а також продовження мораторію на продаж землі сільсько

господарські виробники повинні самостійно, без особливої підтримки держави 

намагатися нарощувати обсяги виробництва, виходити на зовнішні ринки, за

безпечувати ефективність використання земельних ресурсів. Тобто, виходячи з 

оцінки наявних тенденцій розвитку політичної та соціально-економічної ситуа

ції в країні, схиляємося до імовірності змішаного сценарію розвитку сільсько

господарського виробництва та використання земельних ресурсів на період до 

2021 року. Він поєднуватиме елементи інерційного та оптимістичного сценарі

їв.

Це дає змогу в межах узагальненого реалістичного сценарію сформувати 

сукупність стратегічних альтернатив, які залежать від власних сил і слабкостей 

сільськогосподарського підприємства, можливостей та загроз зовнішнього се

редовища (табл. 3.2).

Проведений З’МОТ-аналіз та сформовані сценарії розвитку дають змогу 

розглянути можливі стратегічні альтернативи використання земельних ресурсів 

сільськогосподарського підприємства. У загальному вигляді можна сформувати 

такі чотири стратегічні альтернативи використання земельних ресурсів сільсь

когосподарських підприємств.

1. За умови переважання сил і можливостей підприємства (поле СІМ), 

останнє може реалізувати стратегію, спрямовану на зміцнення своїх ринкових 

позицій, розширення частки ринку, тобто на концентрований ріст, який перед

бачає покращання ринкових позицій підприємства з існуючим продуктом (про

дуктовою групою).
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Таблиця 3.2

Стратегічні альтернативи використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств за реалістичним сценарієм 

впливу факторів середовища функціонування

Внутрішнє у /  

середовище

Зовнішнє

середовище

Можливості Загрози

Сильні сторони Стратегія концентровано- Стратегія інтегрованого

го росту росту

СІМ СІЗ
Слабкі сторони Стратегія диверсифікова- Стратегія скорочення

ного росту

СЛМ СЛЗ

2. За умови використання земельних ресурсів сільськогосподарського підпри

ємства зі сильними внутрішніми позиціями в несприятливому зовнішньому се

редовищі (поле СІЗ) за реалістичним сценарієм йому доцільно застосовувати 

стратегію інтегрованого росту, тобто розширити свої можливості протистояти 

негативним факторам зовнішнього середовища через додавання нових струк

тур.

3. За умови, що сільськогосподарське підприємство, маючи слабкий внутрішній 

стан, діє в сприятливому середовищі (поле СЛМ) в умовах реалізації реалістич

ного сценарію розвитку факторів середовища його функціонування, доцільно 

реалізувати стратегію диверсифікації. Це дасть змогу реалізувати свій потенці

ал на інших ринках (продуктових, географічних) чи в інших сферах діяльності. 

Перегляд товарно-продуктової політики, освоєння інших видів сільськогоспо
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дарської продукції, створення нових структурних підрозділів повинні бути 

спрямовані на нарощування обсягів виробництва та продажу сільськогосподар

ської продукції, збільшення доходів та прибутку.

4. Діяльність сільськогосподарських підприємств зі слабкими позиціями та в 

умовах несприятливого зовнішнього середовища (поле СЛЗ) за реалістичного 

сценарію повинна здійснюватися на основі стратегії скорочення. Стратегія ви

користання земельних ресурсів має бути спрямованою на нарощення обсягів 

сільськогосподарського виробництва та прибутку за одночасної ліквідації не

доліків: покращання фінансового стану, зменшення витрат, підвищення раціо

нальності використання земельних ресурсів. Прийняття стратегічного рішення 

щодо підвищення ефективності використання земельних ресурсів такого під

приємства повинно ґрунтуватися на оцінці його внутрішніх проблем та визна

ченні стратегічних напрямів їхнього вирішення.

Перелічені стратегічні альтернативи використання земельних ресурсів 

сільськогосподарського підприємства можна вважати вихідними, які доцільно 

конкретизувати залежно від організаційно-правової форми господарювання 

підприємства, його спеціалізації, розміру підприємства, тощо.

Важливою стратегічною альтернативою для сільськогосподарських під

приємств в умовах необхідності забезпечення ефективного використання земе

льних ресурсів та недопущення екологічної кризи одночасно має стати запро

вадження органічного землеробства. Це дасть змогу збільшити обсяги реаліза

ції продукції, вийти на зовнішні ринки, нарощувати доходи та прибутки. За та

ких обставин можливе зростання ефективності сільськогосподарського вироб

ництва та використання земельних ресурсів.

Зважаючи на практично рівні зовнішні умови господарювання та викори

стання земельних ресурсів досліджених сільськогосподарських підприємств 

Городоцького району Львівської області, враховуючи реалістичний сценарій 

розвитку середовища їхнього функціонування, визначальними в обранні стра

тегії здебільшого виступають внутрішні сили, потенціал підприємства. Сільсь

когосподарським підприємствам зі сильними потенційними можливостями (по
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ле СІМ) господарювання та ефективного використання земельних ресурсів до

цільно обрати стратегію лідера в органічному землеробстві. Це спонукає до 

зміни політики вибору насіння та добрив, зміни структури земель, зміни техно

логії обробітку землі, сертифікації продукції, підтримання родючості ґрунту 

екологічно нешкідливими методами, постійного моніторингу та контролю 

«екологічності» процесу вирощування органічної продукції.

Зважаючи на ринкову зацікавленість і необхідність запровадження та по

ширення екологічного й органічного землеробства, сільськогосподарським під

приємствам зі сильними внутрішніми позиціями (поле СІЗ), проте які відчува

ють сильніший негативний вплив факторів зовнішнього середовища, перебува

ють у несприятливих зовнішніх умовах, доцільно обирати стратегію слідування 

за лідером у сфері органічного землеробства. Із використанням методу бенч- 

маркінгу доцільно вивчити досвід реалізації стратегії органічного землеробства 

у найсильніших сільськогосподарських виробників такого напряму. Стратегія 

слідування за лідером передбачає запровадження органічного землеробства по

вільнішими темпами, без обмеження в продуктовій сфері. Визначальним стра

тегічним орієнтиром є перехід на повне органічне землеробство на обраних 

сегментах ринку сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарським підприємствам зі слабкими потенційними мож

ливостями в сприятливому середовищі (поле СЛМ) з врахуванням реалістично

го сценарію розвитку подій в економічній та соціальні сфері, у сфері управлін

ня земельними ресурсами доцільно впровадити стратегію диверсифікації. При 

цьому процес диверсифікації доцільно спрямувати на виробництво органічної 

сільськогосподарської продукції, відмінної від виготовлюваної раніше, чи пе

рейти у сферу обслуговування сільськогосподарського виробництва, орієнтова

ного на органічне землеробство. Зокрема, актуальним питанням є постачання 

насіння, позбавленого генетичної модифікації, вирощеного та заготовленого 

органічним способом, постачання органічних добрив тощо.

Тим сільськогосподарським підприємствам, які, маючи слабкі внутрішні 

можливості, відчувають сильний негативний вплив зовнішнього середовища
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(поле СЛЗ), несприятливі умови для господарювання та ефективного викорис

тання земельних ресурсів, доцільно обрати стратегію скорочення. Із врахуван

ням необхідності забезпечення раціонального землекористування, екологічного 

землеробства та з прагненням забезпечити ефективність використання земель

них ресурсів таким сільськогосподарським підприємства доцільно зупинитися 

на стратегії «скорочення витрат». За такої стратегії передбачається усунення 

достатньо невеликих джерел витрат. «Реалізація цієї стратегії пов’язана зі зни

женням виробничих витрат, підвищенням продуктивності, скороченням най

мання і навіть звільненням персоналу, припиненням виробництва неприбутко

вих товарів і закриттям неприбуткових потужностей» [97, с. 124].

Отож, для реалізації стратегії органічного землеробства за реалістичного 

сценарію 8^ОТ-матриця стратегічних альтернатив матиме такий вигляд (табл. 

3.3).

Таблиця 3.3

Стратегічні альтернативи органічного землеробства 

сільськогосподарських підприємств за реалістичним сценарієм впливу

факторів середовища функціонування

Внутрішнє

середовище

Зовнішнє

середовище

Можливості Загрози

Сильні сторони Стратегія лідера Стратегія слідування за

лідером

Слабкі сторони Стратегія диверсифікації Стратегія скорочення

витрат
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Обґрунтування стратегічного рішення щодо використання земельних ресу

рсів сільськогосподарського підприємства за своєю суттю є документальним 

відображенням конкретних показників (завдань), термінів їхнього досягнення, 

комплексу заходів та їхніх виконавців. Контролювання процесу реалізації об

раної стратегії повинно відбуватися, на нашу думку, за цільовим підходом, з 

постійним моніторингом досягнення встановлених цільових показників.

Формування стратегії використання земельних ресурсів сільськогосподар

ського підприємства за наведеною методикою має забезпечити підвищення 

ефективності використання земель, інтенсифікацію землекористування і земле- 

забезпечення та концентрацію земельних ресурсів і сільськогосподарського ви

робництва, екологічність землеробства та розвиток вітчизняного ринку органі

чної продукції.

3.3. Стратегічні імперативи забезпечення ефективного 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Забезпечення реалізації стратегічних засад використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств та досягнення відповідної стратегічної 

мети можливі за реалізації стратегічних імперативів на різних рівнях і за нале

жної державної підтримки за напрямами (рис. 3.9).

Варто зазначити, що реалізація стратегічних засад використання земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств, спрямована на підвищення 

їхньої ефективності, потребує належної державної підтримки та сприяння. 

Сприяння ефективному використанню земельних ресурсів сільськогосподарсь

ких підприємств у стратегічному плані передбачає належне інституційне (в т. ч. 

законодавче) забезпечення з виокремленням особливої підтримки екологічної 

політики щодо сільськогосподарського виробництва.
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Рис. 3.9 Стратегічні імперативи підвищення ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

за рівнями їхньої реалізації.



163

Насамперед забезпечення ефективного використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств потребує належної державної підтримки, 

створення умов для розвитку цивілізованих і взаємовигідних умов співпраці 

між землевласниками та землекористувачами.

Загалом реалізація стратегічних імперативів повинна забезпечувати ефек

тивне використання земельних ресурсів через трансформування земельних від

носин у сільському господарстві, сприяння сталому землекористуванню, до

тримання екологічного землекористування, збереження, відтворення і підви

щення родючості ґрунтів.

Тому належне інституційне поле реалізації стратегічних цілей підвищен

ня ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських під

приємств передбачає:

- вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань землекорис

тування, в тому числі у сфері сільськогосподарського виробництва;

- створення соціально-економічних і правових механізмів ефективної 

реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення;

- удосконалення системи державного управління земельними ресур

сами;

- завершення процесу розмежування земель державної та комуналь

ної власності;

- завершення передачі у власність територіальним громадам земель

них ресурсів відповідної території.

До важливих стратегічних імперативів загальнодержавного рівня забез

печення ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств належать:

-  проведення повної інвентаризації земель в Україні: за призначен

ням, формами власності і суб’єктами господарювання;
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-  розроблення порядку врегулювання земельних відносин щодо віду- 

мерлої спадщини та невитребуваних земельних паїв;

-  формування програми екологізації використання земельних ресур

сів;

-  наукове обґрунтування та реалізація заходів із відтворення родючо

сті ґрунтів;

-  удосконалення управління землями сільськогосподарського приз

начення, що перебувають у запасі та резервному фонді земель за межами насе

лених пунктів.

Реалізація стратегічних імперативів на загальнодержавному рівні потре

бує забезпечення державного ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення. Це у свою чергу передбачає «створення належної інфраструктури, 

зокрема, організацію Державного земельного банку, Державного реєстру прав 

на землю та нерухоме майно; захист прав суб’єктів ринку, обмеження обороту 

земельних ділянок у ринковій сфері; регулювання цінової та податкової політи

ки через відповідні органи виконавчої влади і місцевого самоврядування» [125, 

с. 35-36].

Від створення Державного земельного банку значною мірою залежить 

прискорення формування в Україні ринку землі, що дасть змогу не лише здійс

нювати купівлю та продаж земель, формувати відповідну ціну на земельні діля

нки, а й забезпечить сільськогосподарським підприємствам доступ до кредит

них фінансових ресурсів через можливість надання земельних ділянок у заста

ву.

Належне інституційне забезпечення, яке з-поміж іншого, передбачає про

ведення землевпорядкування сільських територій, формування цілісних земе

льних масивів та екологічного землекористування, передбачає «виконання за

ходів щодо удосконалення економічного механізму регулювання земельних ві

дносин; оновлення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь
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на новій інформаційній основі; запровадження автоматизованої системи обліку 

платників земельного податку та плати за оренду землі; проведення землеуст

рою і землевпорядкування сільських територій, новостворених сільськогоспо

дарських підприємств відповідно до вимог концепції сталого розвитку та необ

хідності застосування контурно-меліоративної організації території аграрних 

підприємств усіх форм власності й господарювання на землі» [125, с. 35-36].

Важливими заходами в межах окреслених стратегічних імперативів під

вищення ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств на загальнодержавному рівні є: «удосконалення порядку та систе

ми ведення земельного кадастру й моніторингу земель; урегулювання на зако

нодавчому рівні доступу фізичних і юридичних осіб, землевласників і землеко

ристувачів до інформації про земельні ділянки та якість ґрунтів з метою вико

ристання цієї інформації при організації господарської діяльності, операціях 

купівлі-продажу, оренди земель, економічному стимулюванні раціонального 

використання та охорони земель; створення консалтингових центрів з надання 

консультативної допомоги землевласникам і землекористувачам щодо раціона

льного й екологобезпечного землекористування, запровадження державного 

контролю за проведенням заходів щодо збереження і відтворення родючості 

ґрунтів та економічного стимулювання власників землі, землекористувачів і 

орендарів земельних ділянок за підвищення родючості ґрунтів і поліпшення їх 

екологічного стану та санкції при погіршенні цих показників» [125, с. 35-36].

Важливим напрямом забезпечення екологічності землекористування є ра

ціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призна

чення та реалізація органічного виробництва сільськогосподарської продукції, 

що у свою чергу сприятиме залученню інвестицій в новітній та перспективний 

напрям сільськогосподарського виробництва.

Непослідовна й недосконала інвестиційна політика держави в аграрній 

сфері, недостатність фінансування сільськогосподарського виробництва, недос
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конала політика державних закупівель, слабка інфраструктурна забезпеченість 

села та сільськогосподарського виробництва, низька привабливість та успіш

ність аграрного малого бізнесу, низька рентабельність і висока ризиковість 

сільськогосподарського виробництва, а отже, слабка капіталовіддача значною 

мірою стримують інвестиційну привабливість сфери сільського господарства. З 

огляду на це основними завданнями державного сприяння інвестиційній при

вабливості сільськогосподарського виробництва повинно стати вирішення опи

саних проблем і перешкод. Залучення інвестицій сприятиме розвитку як сільсь

когосподарського виробництва, так і села загалом, дасть змогу не лише удоско

налювати технологічний процес сільськогосподарського виробництва, а й реа

лізовувати заходи, спрямовані на підвищення родючості земель, забезпечення 

їхнього якісного складу. Наразі вітчизняне сільськогосподарське виробництво є 

мало інвестиційно привабливим, особливо малі та середні сільськогосподарські 

підприємства. Інвестори надають переваги великотоварним багатогалузевим 

господарствам із розвинутою інфраструктурою та налагодженим технологічним 

процесом. Заходами як коротко-, так довгостроковому характеру, спрямовани

ми на підвищення ефективності земельних ресурсів, повинні стати: підтримка 

(законодавча, інституційна, фінансова) органічного землеробства; підтримання 

якості та родючості ґрунтів; розміщення державного замовлення на продукцію 

сільського господарства; розвиток інфраструктури сіл; створення особливих 

умов кредитування й страхування сільськогосподарських виробників.

Стратегічні імперативи підвищення ефективності використання земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно розглядати, врахо

вуючи завдання, які стоять сьогодні перед сільськогосподарськими підприємст

вами, а їхня реалізація передбачає вирішення комплексу проблем для значного 

збільшення обсягів виробництва й підвищення якості сільськогосподарської 

продукції, зниження її собівартості, зростання продуктивності праці, дохідності
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й конкурентоспроможності галузі, вирівнювання пропорцій та соціально- 

економічного розвитку сільських територій.

Варто зазначити, що обов’язковим стратегічним орієнтиром, основною ме

тою реалізації стратегічних імперативів є ефективне використання земельних 

ресурсів. На рівні підприємства це найбільш ймовірно визначити й виміряти. 

При цьому основними довгостроковими стратегічними цілями виступають оп- 

тимізація структури земельних орендних відносин між землевласниками і зем

лекористувачами, концентрація та інтенсифікація сільськогосподарського ви

робництва. Довгострокові цілі визначають проміжні та короткострокові, які у 

свою чергу визначають сукупність заходів, спрямованих на забезпечення ефек

тивного використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Тобто обов’язковою умовою визначення стратегічних імперативів вико

ристання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств є їхня спря

мованість на забезпечення ефективності такого використання. Дієвість страте

гічних імперативів підтверджують показники ефективності за визначеними ви

дами ефективності та їхні позитивні динамічні зміни. Повною мірою залежачи 

від стратегічної мети й стратегічних цілей, стратегічні імперативи у в свою чер

гу реалізуються через сукупність відповідних конкретних заходів (рис. 3.10).

У межах досліджуваної проблематики узагальнено та виділено три осно

вні сукупності стратегічних імперативів забезпечення ефективного використан

ня земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: технологічні, еко

номічні та соціальні. Для стратегічного досягнення ефективності використання 

земельних ресурсів ключову роль відіграють технологічні імперативи, в яких 

відображається ресурсовіддача використаних угідь, їхня родючість, що у свою 

чергу залежить від заходів забезпечення та підтримання родючості землі. Тех

нологічні імперативи поєднують екологічні орієнтири, умови дотримання тех

нології землекористування та реалізації сільськогосподарської діяльності й вра
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хування енергетичних особливостей сільськогосподарського виробництва ви

користання земельних ресурсів при цьому.

Ефективне використання земельних ресурсів

Мета

Довгострокові цілі:
У Оптимізація структури земельних орендних відносин між 
землевласниками і землекористувачами;
У Концентрація сільськогосподарського виробництва;
У Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва.

Забезпечення родючо
сті земель; впрова
дження новітніх техно
логій в обробіток землі

Максимізація 
прибутку; наро
щення продукти
вності

Задоволення інте
ресів усіх учасників 
земельних відносин

Технологічні Економічні Соціальні

Стратегічні імперативи

У Нарощення обсягів виробництва;
У Оптимізація структури посівів;
У Обґрунтована мінералізація, меліорація, сівозміни; 
У Формування вигідних орендних відносин

Заходи

Рис. 3.10. Стратегічні імперативи ефективного використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

Джерело: авторська розробка.

Економічні стратегічні імперативи передбачають сукупність заходів, 

спрямованих на досягнення економічної ефективності, відшкодування витрат 

(вкладених ресурсів), забезпечення прибутковості господарської діяльності
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сільськогосподарського підприємства й продуктивності праці його персоналу з 

використанням земельних ресурсів.

При цьому соціальні стратегічні імперативи реалізуються як через струк

туру землекористування (організація земельних відносин кожного конкретного 

підприємства), структуру посівних площ за видами культур, особливості орга

нізаційно-правової форми господарювання, задоволення соціальних аспектів 

господарювання та відносин землевласності та землекористування, так і через 

задоволення потреб персоналу у віддачі за вкладену працю.

Зважаючи на те, що забезпечення досягнення стратегічних імперативів 

використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами за

лежить від реалізації конкретних стратегічних заходів, доцільно детальніше зу

пинитися на основних заходах ефективного використання земельних ресурсів 

стратегічного характеру. Зокрема, для підвищення економічної ефективності 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств важли

вим є нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та ре

зультатів сільськогосподарського виробництва -  доходів, прибутку. Економічна 

ефективність зростатиме за умови, що з 1 га посівних площ збільшиться уро

жайність, зростуть обсяг доходів від реалізації зібраного урожаю, прибуток та, 

відповідно, рентабельність сільськогосподарського виробництва. Тобто важли

ву роль відіграє «послідовна інтенсифікація, оскільки вона, відповідно до не

змінної площі дає можливість збільшити валове виробництво продукції за ра

хунок збільшення виходу її з одиниці земельної площі» [37, с.168].

У своєму дослідженні Л. С. Мельничук зазначає, що вітчизняні сільсько

господарські виробники неефективно використовують земельні ресурси, «не

зважаючи на те, що в державі зосереджені великі масиви сільськогосподарсь

ких угідь, які знаходяться у користуванні сільськогосподарських підприємств. 

В цілому Україна характеризується великою розораністю, площа сільськогос

подарських угідь продовжує збільшуватися за рахунок зменшення площі земель
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іншого призначення, зменшуючи питому вагу природних кормових угідь, бага

торічних насаджень, тощо» [89, с. 136]. Тобто стимулювання зростання еконо

мічної ефективності використання земельних ресурсів не повинно відбуватися 

всупереч іншим стратегічним імперативам підвищення ефективності викорис

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Останніми роками українські сільськогосподарські виробники, прагнучи 

забезпечити прибутковість своєї діяльності, спричиняють зниження структур

ної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських під

приємств. Зокрема, це пов’язано з посівом досить агресивних щодо викорис

тання землі посівних культур. Наприклад, зростають посіви більш ринково за

требуваного соняшнику. Водночас підвищення структурної ефективності вико

ристання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств значною мі

рою залежить від оптимального поєднання посівних площ і проведення сіво

змін, від правильного підбору насіння та посівних культур, що пов’язано з еко

логічною ефективністю використання землі.

Підвищення екологічної ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств є однією з найважливіших проблем ефек

тивного землекористування в Україні. Вітчизняні дослідники відзначають тота

льне зниження екологічної ефективності використання земель. Як стверджують 

О. М. Царенко та А. В. Чупіс: «У землекористуванні спостерігаються екологіч

но небезпечні явища, які знижують родючість земель, ... відбуваються процеси 

вторинного засолення ґрунтів. На жаль, заходи щодо підвищення родючості 

земель мають епізодичний характер. Проблематичним є фінансування програм 

щодо охорони та підвищення родючості земель» [142, с. 14].

Загалом екологічна ефективність полягає у «зменшенні витрат на ліквіда

цію наслідків надмірного антропогенного навантаження на природне середо

вище в процесі ведення землеробства; забезпеченні умов для відтворення про

дуктивного потенціалу сільськогосподарських земель відповідно до вимог еко-
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лого-економічного землекористування; виробництві екологічно безпечної про

дукції» [142, с. 14].

Підвищення екологічної ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами полягає в реалізації стратегічних за

ходів, спрямованих на забезпечення родючості ґрунту, зростанні урожаю еко

логічно чистої продукції, зниженні забрудненості, ерозійності, антропогенного 

навантаження на ґрунти. За дослідженням О. С. Альбещенка [2], для підвищен

ня екологічної ефективності принципово важливим є забезпечення індивідуа

льного природного біоценозу.

В основі зростання технічної ефективності використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств лежать посилення рівня механізації 

праці, використання спеціалізованої техніки. «З підвищенням технічної озброє

ності і рівня механізації виробничих процесів, з поліпшенням організації виро

бництва затрати живої праці на одиницю земельної площі і голову худоби ско

рочуються» [72, с. 39]. Тому основними заходами, спрямованими на забезпе

чення підвищення технічної ефективності, повинні бути заходи технічної опти- 

мізації та модернізації сільськогосподарського виробництва.

В основі формування стратегічних імперативів підвищення технологічної 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими під

приємствами стоять завдання «підвищення родючості землі і зростання вро

жайності сільськогосподарських культур. Ці завдання успішно вирішуються 

шляхом вирощування сільськогосподарських культур за технологією програмо

ваних урожаїв з використанням досягнень науки, передової практики і забезпе

ченням високої якості праці» [72, с. 39]. Зокрема, застосування новітніх мінера

льних добрив, поліпшеного насіння, дотримання технологій посіву та збору 

урожаю, обробітку землі відображають загальну сукупність основних стратегі

чних заходів підвищення технологічної ефективності.
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Дослідження Г. Є. Мазнаєва показують необхідність підвищення викори

стання «технології точного землеробства із застосуванням ГІС технологій -  си

стеми менеджменту, яка за допомогою інформаційних технологій дає змогу 

приймати раціональні рішення з управління агроекологічним потенціалом землі 

під час організації виробництва у рослинництві. Така технологія дає змогу: 

здійснювати моніторинг урожайності диференційовано на окремих ділянках 

поля; виконувати роботи цілодобово; створювати у програмі геоінформаційної 

системи електронну карту сільськогосподарських угідь для аналізу ґрунтів; ди

ференційовано вносити добрива у системі оґ-Нпе залежно від забезпеченості 

ґрунту поживними речовинами та у системі оп-1іпе залежно від потреб рослин у 

даний час» [86].

Досягнення та підвищення природної ефективності на практиці не ста

виться ні за стратегічне, ні за тактичне завдання в управлінні сільськогосподар

ськими підприємствами. Це, з одного боку, пов’язано з тим, що така ефектив

ність залежить від природних факторів, змінити які практично неможливо (ре

льєф, розташування, клімат тощо). З іншого боку, вона часом не є предметом 

управлінських інтересів землевласників та землекористувачів. Водночас стра

тегічне управління природною ефективністю повинно бути предметом управ

лінської роботи поряд з управлінням досягненням інших стратегічних імпера

тивів. У загальному вигляді підвищення природної ефективності можливе за 

одночасного управління природними факторами, що доцільне з врахуванням 

впливу чинників, управління якими неможливе. Зокрема, підвищення природ

ної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими 

підприємствами можливе за умов реалізації заходів підвищення родючості ґру

нтів з врахуванням місця розташування, кліматичних і ландшафтних особливо

стей.

Витратна та інвестиційна ефективності використання земельних ресурсів 

є результатом економічної роботи, спрямованої на максимальну віддачу коштів,
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вкладених у діяльність сільськогосподарських підприємств (з різницею в дже

релах, напрямах, періодах вкладення коштів). Підвищення витратної та інвес

тиційної ефективностей використання земельних ресурсів повинно відбуватися 

через отримання більшого урожаю, більших доходів та прибутків з кожної гри

вні витрачених (вкладених) коштів, через збільшення інвестицій, вкладених у 

використання земельних ресурсів.

Підвищення енергетичної ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств повинно відбуватися за одночасного зрос

тання віддачі вкладених, використаних енергетичних ресурсів у сільськогоспо

дарському виробництві та забезпечення належної енергомісткості виробничих 

процесів. Із врахуванням сучасних тенденцій використання новітніх технологій 

в енергетиці загалом підвищення енергетичної ефективності використання зе

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств повинно відбуватися че

рез залучення нетрадиційних енергетичних ресурсів (енергії сонця, вітру, то

що), що є найбільш сприятливим, зважаючи на особливості організації сільсь

когосподарського виробництва. Важливо оцінити енергетичний потенціал біо

маси та реалізувати стратегічні заходи її ефективного використання.

Стратегічні імперативи, спрямовані на підвищення соціальної ефективно

сті використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, по

винні бути орієнтовані на отримання позитивних соціальних результатів до ви

трат, що використовувалися на досягнення стратегічних цілей соціально- 

політичної системи та реалізації загальнодержавних, галузевих та індивідуаль

них інтересів [2]. При цьому варто враховувати результати соціально- 

економічних реформ власності земельних відносин. З іншого боку, підвищення 

соціальної ефективності реалізується через зростання рівня задоволення життє

во необхідних потреб суспільства. Враховуючи предмет нашого дослідження, 

підвищення соціальної ефективності використання земельних ресурсів повинно 

відбуватися через зростання забезпечення населення країни якісними та еколо
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гічно чистими продуктами харчування, виготовленими у вітчизняних сільсько

господарських підприємствах. З іншого боку, необхідно сприяти підвищенню 

задоволення соціально-економічними відносинами усіх учасників процесу зем

лекористування: найманих працівників, власників земельних ділянок, держави. 

Необхідно підвищувати: матеріальне стимулювання праці персоналу сільсько

господарських підприємств (за умови зростання продуктивності та результати

вності); оплату за використання орендованих земельних ділянок; податки, 

сплачені до бюджету країни. Значною мірою зростання соціальної ефективності 

впливатиме на забезпечення «досягнення єдності інтересів господаря, орендаря 

і найманих працівників та стимулів впливу на розуміння їх обов’язків і соціаль

ної відповідальності щодо необхідності підвищення ефективності використання 

земельних ресурсів, а також збереження родючості ґрунтів у довгостроковому 

періоді» [127], тобто сприятиме зростанню психологічної ефективності викори

стання земельних ресурсів.

Важливо зазначити, що досягнення стратегічних імперативів використан

ня земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами неможливе без 

належного інституційного забезпечення та державної підтримки. Тому необхід

но: продовжувати формування необхідної законодавчої та нормативної бази з 

питань аграрного землекористування; удосконалювати систему державного 

управління земельними ресурсами, створювати правові і соціально-економічні 

механізми ефективної реалізації прав власності на землі сільськогосподарсько

го призначення; розмежовувати землі державної та комунальної власності з од

ночасною передачею територіальним громадам земель комунальної власності; 

проводити державну інвентаризацію земель за формами власності і суб’єктами 

господарювання; розробляти цільові програми з відтворення родючості ґрунтів 

та їх послідовно реалізовувати; сформувати ефективний механізм функціону

вання повноцінного, регульованого державою ринкового обігу земель сільсько

господарського призначення.
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Повна реалізація стратегічних імперативів використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств повинна забезпечити раціональне, ви

сокоефективне та екологобезпечне використання земель сільськогосподарсько

го призначення, збереження й примноження їхнього продуктивного потенціалу.

Висновки до розділу 3

1. З метою вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на дія

льність сільськогосподарських підприємств та ефективність використання їхніх 

земельних ресурсів проведено анкетне опитування керівників низки підпри

ємств галузі. Встановлено, що найбільший вплив на використання земельних 

ресурсів підприємств чинять природно-географічні (27,1%) та політичні 

(24,1%) фактори, далі, в порядку спадання впливу, -  економічні (20,3%), науко

во-технічні (11,8%), демографічні (8,5%) та соціокультурні (8,2%). Серед фак

торів мікросередовища ступінь впливу розділено так: державні установи 

(25,2%), конкуренти (24,9%), власники капіталу (17,9%), споживачі (покупці) 

(13,4%), постачальники (11,8%), ділові об’єднання (6,8%). Фактори внутріш

нього середовища, на думку респондентів, чинять такий вплив на використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: ресурси (22,3%), пер

сонал (20,8%), асортимент продукції (15,6%), технології (13,4%), господарський 

механізм (12,2%), бізнес-процеси (10,4%) та організаційна структура підприєм

ства (5,3%).

2. На основі визначення в межах кожного фактору позитивних і нега

тивних характеристик сформовану сукупність складових середовища функціо

нування сільськогосподарських підприємств згруповано в таблицю 8^О Т - 

аналізу.

3. Ідентифікація відповідних переваг, викликів і ризиків є основою 

для стратегічного вибору -  формулювання стратегічних та операційних цілей,
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обґрунтування інструментів стратегічного управління використанням земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств.

4. За результатами проведеного аналізу сформовано стратегічні засади 

підвищення ефективності використання земельних ресурсів, які охоплюють 

стратегічну мету, цілі, імперативи, що трансформуються в реалізацію стратегії, 

обґрунтованої з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього се

редовища сільськогосподарських підприємств.

5. Сформовано реалістичний сценарій розвитку середовища функціо

нування сільськогосподарських підприємств з урахуванням чинників впливу на 

ефективність використання земельних ресурсів. За такого сценарію реалізація 

будь-яких реформ в економіці країни зустрічає спротив з боку опонентів. За на

явності високої боргової залежності економіки та воєнних дій в країні, реаліза

ції несприятливих для розвитку аграрної сфери реформ сільськогосподарські 

виробники повинні самостійно, без особливої підтримки держави намагатися 

нарощувати обсяги виробництва, виходити на зовнішні ринки, забезпечувати 

ефективність використання земельних ресурсів. Оптимістичний сценарій стосу

ється появи можливості збільшення використання власних земельних ресурсів 

у результаті зняття мораторію на їхній продаж та посилення соціальної відпові

дальності за використання таких ресурсів, дбайливішого ставлення до землі.

6. Забезпечення реалізації стратегії використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств і досягнення відповідної стратегічної мети 

можливі за реалізації стратегічних імперативів на різних рівнях та за належної 

державної підтримки. На загальнодержавному рівні основними стратегічними 

імперативами є вдосконалення інституційного поля, зокрема екологічної полі

тики щодо сільськогосподарського виробництва, підтримка його інвестиційно

го забезпечення. На територіальному рівні основними стратегічними імперати

вами підвищення ефективності використання земельних ресурсів сільськогос

подарських підприємств є підтримка розвитку окремих галузей і секторів сіль
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ськогосподарського виробництва, раціонального землекористування та його 

екологічності.

7. Основну роль у забезпеченні ефективного використання земельних 

ресурсів відіграє політика землекористування, сформована всередині підприєм

ства. Підвищення ефективності використання земельних ресурсів пов’язано з 

досягненням стратегічних цілей, якими є оптимізація земельних орендних від

носин між землевласниками і землекористувачами, концентрація та інтенсифі

кація сільськогосподарського виробництва. Досягнення цих цілей можливе за реа

лізації стратегічних імперативів технологічного, економічного та соціального ха

рактеру. Зокрема, основними стратегічними імперативами підвищення ефектив

ності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств є: за

безпечення родючості земель; впровадження новітніх технологій обробітку зе

млі; максимізація прибутку; підвищення продуктивності праці та нарощування 

обсягів сільськогосподарського виробництва; задоволення інтересів усіх учас

ників земельних відносин.
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ВИСНОВКИ

Дослідження стратегічних імперативів використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств дало змогу дійти таких висновків:

1. Управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарсь

ких підприємств має тактичний і стратегічний характер. Для забезпечення роз

витку та досягнення стійкої конкурентної позиції сільськогосподарські підпри

ємства повинні реалізовувати стратегічні засади управління використанням зе

мельних ресурсів, які є важливою складовою ресурсних стратегій сільськогос

подарських підприємств. При формуванні таких засад важлива роль відводить

ся стратегічним імперативам, які розглядаються як домінуючі пріоритети вико

ристання земельних ресурсів, спрямовані на досягнення конкретної стратегіч

ної цілі. Стратегічні імперативи конкретизують кожну стратегічну ціль, досить 

часто визначаючи шляхи та напрями її досягнення.

2. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств є важливим мірилом результатів ведення аграрного бізнесу і може 

бути відображена низкою різних за змістом критеріїв. У дисертації визначено 

основні види такої ефективності (економічна, структурна, технічна, технологіч

на, екологічна, природна, витратна, енергетична, інвестиційна, соціальна, еко- 

лого-економічна, соціально-економічна, виробничо-технічна, соціально- 

екологічно-економічна ефективності) та окреслено сукупність показників їх

нього вимірювання. Визначено пріоритетним орієнтування на досягнення тех- 

нологічно-економіко-соціальної ефективності використання земельних ресур

сів, яка відображає інтегральну ефективність, пов’язану з підвищенням ефекти

вності сільськогосподарського виробництва, інтенсивністю використання сіль

ськогосподарських угідь, відповідність результатів господарської діяльності 

основним соціальним потребам і цілям суспільства. Систематизовано показни

ки дослідження ефективності використання земельних ресурсів сільськогоспо

дарських підприємств за різними видами останньої.



179

3. Обґрунтовано важливість врахування структури земельного фонду за 

основними землевласниками та землекористувачами, розвитку ринку оренди 

земель сільськогосподарського призначення, а також концентрації та інтенси

фікації сільськогосподарського виробництва при розробці науково- 

методичного інструментарію оцінювання ефективності використання земель

них ресурсів сільськогосподарських підприємств. За результатами аналізу ви

явлено збільшення середніх розмірів землекористування сільськогосподарських 

підприємств Львівської області. Найбільша частка сільськогосподарських угідь 

припадає на товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки така організа

ційно-правова форма сприяє концентрації капіталу, що може бути використа

ний для забезпечення інтенсифікації аграрного виробництва. Важливим наслід

ком інтенсифікації є зменшення залежності технологічної ефективності викори

стання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств від якості угідь. 

Зростання частки витрат на оренду земельних паїв у загальних видатках аграр

них підприємств Львівської області на виробництво продукції рослинництва 

свідчить про зростання конкуренції за право оренди угідь.

4. Проведені дослідження показали, що прагнення суб’єкта господарю

вання підвищити одні види ефективності використання земельних ресурсів мо

же вступити у протиріччя з перспективами зростання показників інших її видів. 

З метою комплексного врахування різних аспектів ефективності землекористу

вання сільськогосподарських підприємств запропонована графічна інтерпрета

ція результатів господарювання у тривимірну модель координат ефективності, 

яка відображає баланс (дисбаланс) між видами ефективності. Обґрунтовано до

цільність застосування відповідної методики при розробці стратегічних імпера

тивів підвищення ефективності використання земельних ресурсів сільсько

господарських підприємств.

5. Встановлена тенденція до підвищення економічної та соціальної ефек

тивності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємс

твами Львівської області. Опрацювання даних за відібраною сукупністю госпо

дарств дало змогу встановити особливості формування окремих показників
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ефективності, розрахувати кореляційні матриці, що відображають вплив низки 

чинників на формування обсягу виробництва товарної продукції з розрахунку 

на 100 га сільськогосподарських угідь. Сформовані аналітичні рівняння тренду 

основних показників господарської діяльності аналізованої сукупності аграр

них підприємств. Сформульовані пропозиції щодо застосування одержаних ма

тематичних моделей для прогнозування окремих результатів використання зе

мельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами.

6. Проведення стратегічних змін у сільськогосподарському підприємстві, 

що пов’язані з використанням його земельних ресурсів, залежить від впливу 

низки факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Визначено, що основ

ними зовнішніми факторами, що негативно впливають на результати аграрного 

землекористування, є кризовий стан економіки держави, збідніння та еміграція 

населення країни, ускладнення екологічної ситуації. Їхній негативний вплив 

посилюється внутрішніми проблемами сільськогосподарських підприємств, се

ред яких: висока затратність сільськогосподарського виробництва, брак квалі

фікованого менеджменту та персоналу. Ці обставини, а також мінливість 

кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції, що впливає на формуван

ня доходів агровиробників, породжують невпевненість у перспективах розвит

ку суб’єктів господарювання, ризики, пов’язані з використанням земельних ре

сурсів. Водночас за результатами З’МОТ-аналізу використання земельних ресу

рсів сільськогосподарських підприємств, при формуванні матриці якого задіяні 

результати опитування керівників низки господарств, виявлено й суттєві мож

ливості для підвищення ефективності використання сільгоспугідь, зростання 

ефективності та конкурентоспроможності вітчизняної аграрної сфери загалом.

7. За результатами дослідження визначено імперативи технологічного, 

соціального та економічного характеру, що повинні визначати засади управлін

ня земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств. Показана важ

ливість комплексної їхньої реалізації на різних організаційних рівнях. Серед 

основних стратегічних напрямів підвищення ефективності використання земе

льних ресурсів на мікрорівні є: збереження та підвищення родючості земель;



181

впровадження новітніх технологій обробітку землі; максимізація прибутку; під

вищення продуктивності праці та збільшення обсягів сільськогосподарського 

виробництва; задоволення інтересів усіх учасників земельних відносин. На те

риторіальному рівні доцільно насамперед забезпечити підтримку пріоритетних 

для відповідної території сфер сільськогосподарського виробництва, раціона

льного землекористування та його екологічності. На загальнодержавному рівні 

необхідно вдосконалити інституційне поле та екологічну політику щодо систе

ми аграрного виробництва, створити ефективні програми підтримки його інвес

тиційного забезпечення.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Розгляд визначень понять «земля» та «земельні ресурси»
Джерело Визначення

1 2
Земля

Земельний кодекс 
України

Земля є основним національним багатством, що 
перебуває під особливою охороною держави.

Економічна енциклопе
дія: у 3 т.. Київ.: «Акаде
мія», 2000. Т.1. С. 620

Земля є природним середовищем, у якому наро
джується та живе людина, природна матерія і те
риторіальний простір існування, розвитку суспі
льства, матеріальна основа виробництва

Третяк А.М., Дорош 
О.С. Управління земе
льними ресурсами. Він
ниця: Нова Книга, 2006. 
С. 36

Земля як об’єкт економічних відносин є предме
том праці, знаряддям праці, засобом праці та ви
робничими відносинами, що виникають у процесі 
її використання, привласнення результатів праці.

Г орлачук В.В., В ’юн 
В.Г., Песчанська І.М.та 
ін. Управління земель
ними ресурсами / за ред. 
д.е.н., проф.. Горлачука 
В.В. 2-ге вид., випр. і 
переробл. Львів: «Маг
нолія 2006». С. 11 -  12.

Земля як об’єкт управління являє собою багато
вимірне «тіло».
З п р и р о д н о -е к о ло гіч н о ї точки зору вона є матері
єю, фізичним тілом.
Засобом виробництва вона стає після того, коли 
почне функціонувати у процесі виробництва. Бу
дучи природним знаряддям виробництва, земля 
виступає як засіб виробництва тоді, коли вона 
управляється людиною і використовується для 
задоволення її життєво необхідних потреб.
У гео гр а ф іч н о м у  контексті земля розглядається 
як уся поверхня планети, що розподілена між 
державами і є ознакою їх цілісності.
З п о л іт и к о -ек о н о м іч н о ї точки зору земля висту
пає у ролі засобу виробництва, поєднуючи в собі 
властивості і функції предмета і засобу праці. 
Роль землі у  с ільськ о м у  го сп о д а р ст в і дуже знач
на. Адже земля виступає і як предмет праці, і як 
знаряддя праці, за допомогою якого людина ви
рощує необхідні їй культури. Земля є головним 
засобом виробництва.

Земельні ресурси
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Продовження дод. А
1 1

Е ко н о м іч н а  енци клоп е
дія: у  3 т.. Київ.: «А кад е
м ія», 2000. Т.2. С. 620

Земельні ресурси (у  стар іш ій  гео гр аф іч н ій  л іт е 
р ату р і —  п о зем ел л я ) —  ч асти н а  зем ел ь н о го  ф о н 
ду , я к а  м ож е бути  в и к о р и стан о ю  у  н ар о д н о м у  г о 
сп одарстві.
З ем ел ьн і р есу р си  —  су ку п н и й  п р и р о д н и й  р есурс  
п о в ер х н і суш і я к  п р о сто р о во го  б ази су  р о зсел ен н я  
і го сп о д ар ськ о ї д іял ьн о ст і, о сн о вн и й  зас іб  в и р о б 
н и ц тв а  в с іл ьськ о м у  т а  л ісо в о м у  го сп о д ар ств і.

Е ко н о м іч н і, еко л о гіч н і 
т а  со ц іал ьн і асп ек ти  в и 
к о р и стан н я  зем ел ь н и х  
р есу р с ів  в У країн і: к о л е 
к ти в н а  м о н о гр аф ія  /  з а  
ред. д -р а  екон. наук , 
п р о ф есо р а , чл .-кор . Н А - 
А Н  О. В. У л ьян ч ен ка ; 
Х арк. нац. аграр . ун-т. 
Х арків : С м у гаста  ти п о- 
гр аф ія , 2015. 320  с.

Земельні ресурси - зем л і, щ о  в и ко р и сто в у ю ться  
або м о ж у ть  б у ти  ви к о р и стан і у  р ізн и х  гал у зях  
го сп о д ар ства . Ц е  ви д  в ід н о вн и х  п р и р о д н и х  р е с у 
р с ів , я к і х ар ак тер и зу ю ть ся  тер и то р ією , як істю  
ґр у н т ів , к л ім ато м , р ел ьєф о м , г ід р о л о гіч н и м  р е 
ж и м о м , р о сл и н н істю  тощ о . З ем ел ьн і р е су р си  є 
о сн о во ю  р о зм іщ ен н я  го сп о д ар ськ и х  о б 'єкт ів , г о 
л о вн и м  засо б о м  ви р о б н и ц тв а  у  с іл ьськ о м у , л іс о 
в о м у  т а  ін ш и х  го сп о д ар ств ах , д е  в аж л и ву  ро л ь  
в ід ігр ає  р о д ю ч ість  ґрунтів .
Ц е  су ку п н і р есу р си  зем н о ї тер и то р ії я к  п р о с т о р о 
во го  бази су  го сп о д ар ськ о ї д іял ьн о ст і і р о зсел ен н я  
л ю д ей , засо б у  ви р о б н и ц тва , її б іо л о гіч н о ї п р о д у 
к ти вн о ст і т а  ек о л о гіч н о ї стал о ст і сер ед о ви щ а  
ж иття .

М у л ь сь к а  Н .М . М . П р о 
б л ем и  п ід в и щ ен н я  еф ек 
ти в н о ст і ви ко р и стан н я  
с іл ьськ о го сп о д ар ськ и х  
угідь . Розвиток аграр
ного бізнесу в умовах 
глобалізації: м атер іал и  
М іж н ар . н аук .-п ракт . 
конф . Т ерн оп іль : А стон , 
2016. С. 1 2 4 -1 2 5 .

Т ер м ін  земельні ресурси м ає  д ек іл ь к а  значень: 
в ід  гр ан и ч н о  ш и р о к о го , щ о о х о п л ю є вс і п р и р о д н і 
к о м п о н ен ти , (вк л ю ч аю ч и  ґр у н ти , води , н а д р а  т о 
щ о ) до  гр ан и ч н о  ву зько го , о б м еж ен о го  їх  р о л л ю  
я к  ви р о б н и ч о го  р есу р су  або  тер и то р іал ьн о го  б а 
зи су  р о зм іщ ен н я  п р о д у к ти в н и х  сил. З ем ел ьн і р е 
су р си  в ід н о сять ся  до у н ів ер сал ьн о ї к атего р ії, я к а  
ви р аж ає  п евн у  су ку п н ість  п р и р о д н и х , а  так о ж  
со ц іал ьн о -ек о н о м іч н и х  о б ’єктів  т а  їх  в л а ст и в о с 
тей . В  си стем і ек о н о м іч н и х  в ід н о си н  во н и  є ф у н 
д ам ен то м  еко н о м ік и , п р и  ц ьо м у  зем л я  р о згл я д а 
ється  я к  од и н  із ч о ти р ьо х  ел ем ен т ів  ви р о б н и ц тв а  
п о р я д  із п р ац ею , к ап італ о м  і уп равл ін н ям .

Б у х ал о  О. В. О р ган ізац ія  
еф екти вн о го  зем л ек о р и 
сту в ан н я  в с іл ьськ о го с 
п о д ар ськ и х  п ід п р и єм с т 
вах: м о н ограф ія . Х арків: 
Е д ен а , 2012. 4 і 7 с.

Земельні ресурси є о б ’єк ти вн и м  ф акто р о м  с о ц іа 
л ьн о -ек о н о м іч н о го  р о зви тк у , і аграрн е  зе м л е к о 
р и сту в ан н я  заб езп еч у є  їх  зал у ч ен н я  у  в ід тво р ю - 
вал ьн и й  проц ес.
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Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств України за розміром сільськогосподарських угідь
Додаток Б

Підприємства з площею 
сільськогосподарських угідь

**2010 р. **2011 р. **2012 р. **2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.*** 2017 р. 2017 р. до
2010 р., +/-

до 100 га

частка підпри
ємств 68,2 68,3 67,8 67,7 67,3 66,0 65,4 63,4 - 4,8

частка угідь у їх
ньому користу

ванні, %
4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4 - 0,2

100,1 -  
1000 га

частка підпри
ємств 20,2 20,3 20,7 20,9 21,4 22,3 23,0 24,6 + 4,4

частка угідь у їх
ньому користу

ванні, %
17,0 16,8 16,7 16,9 16,5 17,3 17,9 18,5 + 1,5

1000,1 -  
5000 га

частка підпри
ємств 10,3 10,6 10,1 10,0 9,8 10,3 10,3 10,6 + 0,3

частка угідь у їх
ньому користу

ванні, %
51,2 49,2 47,7 47,0 44,2 46,2 45,9 45,5 - 5,7

5000,1 -  
10000 га

частка підпри
ємств 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

частка угідь у їх
ньому користу

ванні, %
15,4 15,9 15,8 15,5 14,1 14,2 14,1 13,3 - 2,1

Понад 
10000 га

частка підпри
ємств 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 + 0,1

частка угідь у їх
ньому користу

ванні, %
11,4 13,4 15,3 15,9 20,7 17,7 17,6 18,3 + 6,9

Середня площа с.-г. угідь на 
одне с.-г. підприємство -  зем

лекористувача, га
442 447 460 460 479 474 474 490 + 48

Розраховано за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» за відповідні роки.**На 1 липня.
*>!<>!< На 1 листопада.
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Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь Львівської

Додаток В

області, на 01.01. 2017 р., грн/га*

Адміністративний район Сільськогосподарські
угіддя У т.ч. рілля

Бродівський 24411 35481
Буський 26588 38252
Г ородоцький 17093 21063
Дрогобицький 8871 10611
Жидачівський 20970 28541
Жовківський 20545 25636
Золочівський 28283 38892
Кам' янка-Бузький 21786 30748
Мостиський 17763 24246
Миколаївський 13515 19168
Перемишлянський 14905 19353
Пустомитівський 26892 34555
Радехівський 23558 31666
Самбірський 17820 23817
Сколівський 4928 5617
Сокальський 25334 37275
Старосамбірський 8232 9635
Стрийський 12932 15555
Турківський 5282 5558
Яворівський 8758 11470
В області 19197 26621

Джерело: [161, с. 117].
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Додаток Д
Динаміка сільськогосподарських підприємств за організаційно-

правовими формами господарювання у 2005-2017 рр., од.

Діючі сільськогоспо
дарські підприємства 2005 2010 2014 2015 2016 2017

Львівська обл. 1725 1490 1426 1428 1209 1186

Г осподарські товарист
ва 304 250 228 224 251 232

Приватні підприємства 200 177 133 128 119 114

Фермерські господарст
ва 1161 1002 1028 1044 788 813

Інші види підприємств 
(виробничі кооперати
ви, державні підприєм
ства, тощо)

60 61 37 32 51 27

Г ородоцький район 71 63 65 66 62 59

Г осподарські товарист
ва 15 15 13 11 11 11

Приватні підприємства 5 5 4 3 3 1

Фермерські господарст
ва

48 40 43 47 46 45

Інші види підприємств 
(виробничі кооперати
ви, державні підприєм
ства тощо)

3 3 5 5 2 2

"Лобудіовано автором за даними оловного управління статистики. Режим доступу:
Ьйр://Да1аЬа8е.икгсеп8и8.§оу.иа/8іа[ЬапкІуіу/Віа1о§/уагуа1.а8р?та=24А0201_01&ра[Ь=../ВаіаЬа8е/24Р 
К¥КОВА/02/&1ап§=1&тиШ1ап§=ик&8еагск=%СВ%ВС%С2%В2%С2%В 1%ВС%СА%С0+%СЕ%С
1%СВ%С0%В 1%Б2%БС
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Додаток Е

Рис. Е.1. Тенденція зміни обсягу виробленої валової продукції 

на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.2. Тенденція зміни обсягу валової продукції 

на 100 га с.-г. угідь на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.3. Тенденція зміни обсягу товарної продукції

на 100 га с.-г. угідь на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.4. Тенденція зміни обсягу чистої продукції 

на 100 га с.-г. угідь на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.5. Тенденція зміни обсягу прибутку 

на 100 га с.-г. угідь на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.6. Тенденція зміни вартості авансованого капіталу

на 1 га с.-г. угідь на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е .7. Тенденція зміни виробничих витрат 

на 1 га с.-г. угідь на підприємстві № 3 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.8. Тенденція зміни обсягу виробленої валової продукції на підпри

ємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.9. Тенденція зміни обсягу виробленої товарної продукції на підп

риємстві № 4 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.10. Тенденція зміни обсягу чистої продукції 

на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.11. Тенденція зміни обсягу авансованого капіталу 

на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.12. Тенденція зміни обсягу прибутку

на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.13. Тенденція зміни норми прибутку 

на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.14. Тенденція зміни собівартості реалізованої продукції
на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.15. Тенденція зміни чистого доходу від реалізації продукції
на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.



208

Рис. Е.16. Тенденція зміни вартості авансованого капіталу на 1 га с.-г. 
угідь на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.17. Тенденція зміни виробничих витрат на 1 га с.-г. угідь 
на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.18. Тенденція зміни обсягу виготовленої валової, товарної, чистої 

продукції та прибутку на 1 га с.-г. угідь 

на підприємстві № 4 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.19. Тенденція зміни обсягу валової продукції 

на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.20. Тенденція зміни обсягу товарної продукції 
на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.21. Тенденція зміни обсягу чистої продукції
на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.22. Тенденція зміни обсягу авансованого капіталу 

на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.23. Тенденція зміни обсягу прибутку 
на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.24. Тенденція зміни норми прибутку
на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.25. Тенденція зміни собівартості реалізованої продукції 

на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.26. Тенденція зміни чистого доходу від реалізації продукції 
на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.27. Тенденція зміни вартості авансованого капіталу
на 1 га с.-г. угідь на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.
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Рис. Е.28. Тенденція зміни виробничих витрат на 1 га с.-г. угідь 

на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.

Рис. Е.29. Тенденція зміни обсягу виготовленої валової, товарної, чистої 

продукції та прибутку на 1 га с.-г. угідь 

на підприємстві № 5 за 2013-2017 рр.
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Додаток Ж
Таблиця Ж.1

Трансформована матриця показників ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств за 2017 р.

Показник Підприємство
1 2 3 4 5 6

Показники технологічної ефективності
Товарна продукція на 1 га 
сільськогосподарських угідь, 
тис. грн 0,21 0,47 0,15 0,61 0,27 1,00
Обсяг авансованого капіталу 
на 1 га с.-г. угідь

0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 1,00
Витрати виробництва на 1 га 
с.-г. угідь

1,00 0,53 0,83 0,33 0,70 0,19
Показники соціальної ефективності

Середня зарплата 1 працівни
ка, грн

1,00 0,94 0,99 0,73 0,06 0,77
Площа ріллі на 1 працівника, 
га 0,15 0,43 0,29 1,01 0,16 0,11
Витрати на оплату праці на 
1 га ріллі, тис. грн

0,45 0,68 0,72 1,00 0,34 0,06
Показники економічної ефективності

Коефіцієнт віддачі авансова
ного капіталу за чистим дохо
дом від реалізації, грн

0,40 0,80 0,67 0,73 1,00 0,07
Рентабельність продукції, %

1,00 0,69 0,60 0,32 0,18 0,26
Продуктивність праці, тис. грн

0,07 0,32 0,07 1,00 0,12 0,17
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Додаток З

АНКЕТА

Шановні респонденти!

У процесі проведення дослідження ефективності використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств вивчається вплив основних чин

ників зовнішнього середовища на господарську діяльність сільськогосподарсь

ких підприємств та ефективність використання їхніх земельних ресурсів. Про

симо висвітлити Вашу позицію щодо стимулів та перешкод функціонування 

сільськогосподарських підприємств в Україні та використання їх земельних ре

сурсів. Дайте відповіді на поставлені запитання шляхом визначення балів в діа

пазоні від 0 до 1, для відповідей на 1-2 запитання

1. Які фактори макросередовища найбільшою мірою впливають на ефектив

ність використання земельних ресурсів Вашого підприємства?

• економічні

• соціокультурні

• виробничо-технологічні

• демографічні

• політичні

• природні

2. Які фактори безпосереднього оточення впливають негативно (-1), нейтра

льно (0) та позитивно (+1) на ефективність використання земельних ресурсів 

Вашого підприємства?

• конкуренти

• покупці

• власники капіталу

• постачальники

• ділові об’єднання

• державні установи

Дякуємо за співпрацю! Дякуємо за участь в проведенні експертизи!
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Додаток И

Таблиця И.1

Результати оцінювання вагомості показників технологічної ефективності

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Показник
Експерт

Ю1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Товарна продукція на 1 га с.- 
г. угідь, тис. грн 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6

0,26

Обсяг авансованого капіталу 
на 1 га с.-г. угідь 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,36

Витрати виробництва на 1 га 
с.-г. угідь 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,38

Таблиця И.2

Результати оцінювання вагомості показників соціальної ефективності

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Показник
Експерт

Ю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Середня зарплата 1 
працівника, грн 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,34

Площа ріллі на 1 
працівника, га 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,28

Витрати на оплату 
праці на 1 га ріллі, 

тис. грн
0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6

0,38

Таблиця И.3
т \  •  •  •  •  • •  1  •Результати оцінювання вагомості показників економічної ефективності 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Показник
Експерт

Ю1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Коефіцієнт віддачі авансо
ваного капіталу за чистим 
доходом від реалізації, грн 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,45

Рентабельність продукції,
% 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,27

Продуктивність праці, тис. 
грн 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,28
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Додаток К

Анкета
для проведення експертної оцінки важливості показників при оцінюванні 

ефективності викоритсання земельних ресурсів

Шановний !

У Львівському національному аграрному університеті проводяться 
дослідження з розробки системи показників аналізування ефективності 
використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємства.

Просимо Вас взяти участь в експертній оцінці значення окремих 
показників для кількісної характеристики впливу складових ефективності (табл. 
К.1-К.3) на ефективність використання земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств.

Метою анкетування є визначення вагових коефіцієнтів значущості для пока
зників ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 
підприємств за допомогою методу безпосередньої оцінки з використанням оцінок 
експертів.

Порядок заповнення анкети
В анкеті представлені показники, що характеризують ефективність 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств за 
окремими складовими: технологічною, економічною та соціальною. Беручи до 
уваги рівень важливості кожної підсистеми у загальній оцінці ефективності 
використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств та окре
мих показників у кожній групі, проставте навпроти кожного з параметрів бал за 
шкалою від 0 до 1, таким чином відобразивши свою точку зору щодо найменш 
важливого і найбільш важливого показника в межах кожної групи показників.

Таблиця К.1
Результати оцінки показників технологічної ефективності використання

Показник Експерт Р
і

К
і1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Товарна продукція на 1 га 
с.-г. угідь, тис. грн.
Обсяг авансованого капі
талу на 1 га с.-г. угідь
Витрати виробництва на 
1 га с.-г. угідь
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Таблиця К.2

Результати оцінки показників соціальної ефективності використання

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Показник
Експерт Р

і
К
іі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Середня зарплата 1 
працівника, грн
Площа ріллі на 1 пра
цівника, га
Витрати на оплату пра
ці на 1 га ріллі, тис. грн

Таблиця К.3

Результати оцінки показників економічної ефективності використання

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Показник
Експерт Р

і
К
і1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Коефіцієнт віддачі аван
сованого капіталу за чи
стим доходом від реалі
зації, грн
Рентабельність продук
ції, %
Продуктивність праці, 
тис. грн
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Додаток Л

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у  наукових фахових виданнях України:

1. Бережницька Г. І. Теоретичні засади управління земельними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств. Електронне наукове фахове видання «Еко

номіка та суспільство». 2018. Вип. 16. С.104 -  107

2. Микула О. Я., Бережницька Г. І. Стратегічні імперативи управління 

використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. 

Аграрна економіка. 2018.Т.11, №3-4. С. 136-150 (автору належить узагальнен

ня основних імперативів забезпечення ефективності використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств за видами ефективності).

3. Бережницька Г. І. Дослідження можливостей та загроз управління ви

користанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Економі

чний аналіз. 2019. Т. 29, №1. С.170-177.

4. Бережницька Г. І. Специфіка господарського використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області. Соціально- 

економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2 (136). С. 67-72.

Публікації в іноземних наукових виданнях:

5. ВегегЬпуізка О. ТЬеогеіісаІ апб шеШобоІодісаІ ргіпсір1е8 оґ ґогтіпд Ше 

8ігаіе§у оґ и§е оґ Іапб ге8оигсе8 оґ адгісиИшаІ епіегргізез. Іппоуаііуе яоіиііот іп 

тоіїегп зсіепсе. 2019. № 4(31). Р. 5-20.

6. Бережницька Г. І. Методичний інструментарій оцінювання ефективно

сті використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

Еугорзку сазоріз екопотіку а тападетепїи. 2019. Уоі. 5, І88ие 3. Р. 39-45.

Публікації в інш их виданнях.

7. Бережницька Г. І. Проблеми земельного кадастру на законодавчому рі

вні у м. Львові. Проблеми землеустрою. 2016. №2. С. 113-116.
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8. Бережницька Г.І. Законодавче забезпечення якості та безпечності хар

чових продуктів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 

Серія юридична. Збірник наукових праць. 2018. Вип., № 7. С. 86-92.

9. Бережницька Г. І. Полезахисні лісові смуги як фактор покращення сіль

ськогосподарського виробництва. Міжнародна науково-практична Інтернет- 

конференції молодих вчених «Використання й охорона земельних ресурсів: ак

туальні питання науки та практики (м. Львів, 16 травня 2018 р.). Львів, 2018. 

С. 31-32

10. Бережницька Г. І. Управління земельними ресурсами сільськогоспо

дарських підприємств: теорія і практика. Світ економічної науки: матеріали 

економічної наукової інтернет конференції (Тернопіль, 30 травня 2019 р.). Тер

нопіль, 2019. Вип.14. С.10-13.
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Додаток М

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
81500 м.Городок, вул. Б. Хмельницького,2, тел. 3-05-33 Е-гпаіІ: 

еогос!окгс1а@1о(1а.&оу.иа \уулу.цогос1ок-УІас1а.£ОУ.иа

ДОВІДКА
про впровадження результатів дослідження стратегічного управління 

ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств,

які виконані в рамках дисертаційної роботи 
Бережницької Галини Іванівни

Теоретико-методичні положення дослідження стратегічних імператив 
забезпечення ефективності використання земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств становлять практичну цінність при 
управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Результати дослідження в частині реалізації методичних підходів, що 
дозволяють обґрунтувати дієві стратегічні напрямкй та науково-методичного 
інструментарію оцінювання ефективності використання земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств враховані Городоцькою районною 
державною адміністрацією при розробці програми розвитку сільського 
господарства району.

Довідка видана для представлення у спеціалізовану вчену раду із 
захисту дисертацій.

Б.Степаняк
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ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області

пр.Чорновола. 4. м. Львів, 79019, тел. (0322) 36-88-00. факс (0322) 98-74-98 
Е-таіІ: ІУІУ@1агк1.еоу.иа Код ЄДРПОУ 39769942

04.06.2019 ^  13- 0 .51- 4145/ 2-19 На №

ДОВІДКА
про впровадження результатів дослідження стратегічного управління 

ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств,

які виконані в рамках дисертаційної роботи 
Бережницької Галини Іванівни

Автором розроблено стратегічні імперативи забезпечення ефективності 
використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, які 
становлять практичну цінність при управлінні земельними ресурсами 
сільськогосподарських підприємств.

У дисертації Бережницької Г.І. запропоновані методичні підходи, що 
дозволяють обґрунтувати дієві стратегічні напрямки та науково-методичного 
інструментарію оцінювання ефективності використання земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств. Отримані результати управління 
використовує для регулювання земельних відносин, втрат 
сільськогосподарського виробництва, економічного стимулювання 
раціонального використання та охорони земель, враховуючи сучасні економічні 
умови господарювання.

Довідка видана для представлення у спеціалізовану вчену раду із захисту 
дисертацій.

Ростислав ТХІР
* ' - ‘ ч ■*" • « •

0.51
Іван Колодчак

ГУ Держгеонадастру у Львівській області

21-13-0.51-4145/2-19 від 04.06.2019
сп



ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЩЕДРИЙ ЛАН» 

80542, Львівська обл., Буський район , село Ріпнів 

Е-ішіІ Гц.зЬсЬесішІаіібФшпаіі.сот  ,тсл.380987531096

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
Бережинцької Галини Іванівни

«Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів

дисертаційного дослідження Бережницької ГМ. для підвищення ефективності 
використання земельних ресурсів на рівні фермерського господарства. Зокрема, 
ті, які направлені па забезпечення родючості земель, максимшцію 
прибутку,і трощення продуктивності праці та сільськогосподарського 
виробництва,задоволення інтересів всіх учасників земельних відносин.

Зони враховані ари формуванні стратегії розвитку Фі «Щедрий лап», 
знайшли відображення у відповідних управлінських рішеннях.

Вважаємо, що запропоновані стратегічні імперативи сприятимуть 
підвищенню ефективності використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств.
Довідка видана для представлення Берсжнинькою Г. І. за місцем захисту 

дисерта ц і іі і юї роботи.

сільськогосподарських підприємств»

У діяльності ФГ «Щедрий лан» випробувано окремі результати

Мацюк Роман Євгенович
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Львівський національний  
аграрний університет

Г /У Я Ш /
■ ІШ . < л Щ ) .

ДОВІДКА
про впровадження основних положень дисертаційного дослідження  

старш ого викладача кафедри права 
Бережницької Галини Іванівни

Видана Бережницькій Г.І. про те, що результати дисертаційного 
дослідження за темою «Стратегічні імперативи управління використанням 
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств» використовуються в 
навчальному процесі Львівського національного аграрного університету при 
проведенні практичних та лекційних занять із дисциплін «Земельне право», 
«Аграрне право».

Довідка видана для представлення у спеціалізовану вчену раду за місцем 
захисту Бережницькою Г.І. кандидатської дисертацій.

Вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський район. Львівська область, 80381, Україна 
Тел. +38 (032) 224-23-35, факс. +38 (032) 224-29-19, е-таіі: гес1:ога1@Іпаи.егіи.иа, \лт\л/.1паи.егіи.иа


