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використанням як ринкових заходів, так і заходів щодо централізованого
державного регулювання інвестиційної діяльності.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕГІОНУ

В статті проаналізовано основні тенденції у системі землекористування і землеволодіння, визначено
рівень ефективності та ступінь використання землі в загальній сукупності чинників
сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано напрями ефективного використання земельних
ресурсів в сільськогосподарських підприємствах досліджуваного регіону. З дослідження випливає,
що для підвищення ефективності використання земельних ресурсах у господарствах області
необхідно збільшувати врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та
знижувати собівартість продукції. Звідси випливає, що основним напрямом підвищення економічної
ефективності використання земельних ресурсів є послідовна інтенсифікація сільськогосподарського
виробництва.
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ефективність, раціональне землекористування.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Перспективність
ефективного землекористування в Україні з огляду на його стратегічне
значення не викликає сумніву. Основні питання ефективності використання
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землі знаходять своє відображення у землекористуванні виробника. Земельна
реформа, як основна складова аграрної політики, виявила значну кількість
багатогранних проблем, пов’язаних, зокрема, з нормативно-правовою базою
земельних відносин, ефективністю використання землі агроформуваннями
тощо. Головний вектор ринкової економіки держави зорієнтований на
забезпечення рівноваги права власності юридичних осіб, територіальних
громад та держави на землю. Результатом земельної реформи є визнання
інституту приватної власності на неї [1, с. 1].

Обмеженість земельних ресурсів, що використовуються в сільському
господарстві та необхідність задоволення дедалі зростаючих потреб населення
об’єктивно вимагають підвищення ефективності використання землі. У
підвищенні останньої велику роль повинен відіграти власник, господар. Лише
це дасть змогу найвигідніше реалізувати наявні природні властивості землі.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання ефективності використання земельних ресурсів
продовжують привертати увагу багатьох дослідників. Чимало попередніх
розробок у цьому плані мають високу наукову й практичну цінність.
Дослідженню питань підвищення економічної ефективності використання
сільськогосподарських земель приурочили свої наукові праці: В.Я. Амбросов,
В.І. Бойко, О.А. Бугуцький, А.П. Вервейко, П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем’яненко,
С.І. Дем’яненко, М.В. Калінчик, Ю.С. Коваленко, В.Я. Месель-Веселяк,
М.Й. Малік, П.Т. Саблук, М.М. Федоров, В.В. Юрчишин та інші вчені. Завдяки
дослідженням зазначених учених були узагальнені та вдосконалені існуючі
методики визначення ефективності аграрного виробництва. Їх роботи
спрямовані, передусім, на розробку загальних теоретичних і практичних питань
розвитку земельних відносин. Вони розглядають земельні ресурси як одну із
складових ресурсного потенціалу, що забезпечує функціонування
сільськогосподарських підприємств. Але постійні зміни, які відбуваються в
суспільно-економічному житті країни і зокрема, в сільському господарстві,
вимагають поглиблених досліджень щодо ефективного використання
земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах в умовах ринкових
трансформацій.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення тенденцій
використання земельних ресурсів, здійснення комплексного статистико-
економічного аналізу закономірностей розвитку землекористування в аграрних
підприємствах, виходячи з регіональних особливостей виробництва та
обґрунтування напрямів підвищення економічної ефективності
землекористування в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської
області.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Земля є одним із головних ресурсів
життєдіяльності суспільства. Вона слугує територіальною основою для усіх
видів діяльності людини, є виробничим фактором багатьох галузей. В умовах
земельної реформи, яка сьогодні має справді глобальний масштаб та глобальне
значення, земля розглядається як один з головних інструментів подолання
бідності, підвищення рівня життя кожного члена суспільства, та громад в
цілому.

Земельні ресурси Тернопільської області є одним із найбільш вагомих
економічних активів України, унікальних за своїми властивостями. Вони мають
забезпечити функціонування економіки області у перехідному періоді та стати
надійною основою соціально – економічного розвитку після завершення
періоду структурного реформування.

У сільському господарстві земля є не лише матеріальною умовою його
функціонування, а й активним чинником виробництва. При цьому, результати
виробництва залежать безпосередньо від родючості ґрунтів, фізико-хімічних і
біологічних процесів, що відбуваються в ґрунті. Землю необхідно вважати
найважливішою продуктивною силою, без якої неможливий процес
сільськогосподарського виробництва. Вона є предметом праці та створює
умови для вирощування сільськогосподарських культур. З іншого боку,
вирощуючи сільськогосподарські культури, людина використовує механічні,
фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунту для досягнення практичної
мети – отримання врожаю. У цьому випадку земля стає знаряддям праці.
Об’єднуючи у собі ознаки предмета і знаряддя праці, земля, таким чином, стає
особливим, специфічним засобом сільськогосподарського виробництва, його
основним виробничим ресурсом.

Ґрунтовий покрив Тернопільської області різноманітний за своїми
генетичними ознаками, фізико-хімічними та водно-фізичними властивостями,
умовами залягання. Звичайно, розробляти заходи по підвищенню родючості до
кожної ґрунтової відміни, а також проводити планування по господарствах,
районах важко і навряд чи доцільно, оскільки близькі по генетичних і
агрономічних властивостях, а також по рівню одержуваної врожайності ґрунти
об’єднані в агровиробничі групи, які мають певну закономірність як
територіальну , так і по рельєфу, зволоженню і т.д.

Структура природно-ресурсного потенціалу Тернопільської області дещо
відрізняється від аналогічної структури по Україні. Хоча і в Україні, і у
Тернопільській області земельні ресурси займають найбільшу частку [2, с. 17].
На Тернопільщині частка земельних ресурсів набагато більша (табл. 1).
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Таблиця 1. Структура природно-ресурсного потенціалу Тернопільської області
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Україна 44,4 4,2 28,3 13,1 0,5 9,5
Тернопільська область 75,0 4,7 1,2 13,6 0,2 5,3

Джерело: [2 ,с. 17]

Тернопільська область має багаті земельні ресурси, її земельний фонд
становить 1382,4 тис. га. Поширення родючих ґрунтів привело до високого
рівня освоєння земельних ресурсів.

Понад 85% земельного фонду займають землі сільськогосподарських
підприємств, орендарів, індивідуальних землекористувачів, які
використовуються для ведення сільськогосподарського виробництва,
підсобного господарства.

Серед земель сільськогосподарського призначення переважають
сільськогосподарські угіддя. Частка цих угідь у земельному фонді становить
75,7% (у середньому по Україні – 67,6%), що свідчить про високий рівень
сільськогосподарської освоєності Тернопільської області.

Сільськогосподарські угіддя включають орні землі, багаторічні
насадження, пасовища і сінокоси. Їх співвідношення на території
Тернопільської області наочно ілюструє рис. 1.

Найвищу частку у сільськогосподарських угіддях займають орні землі
(рілля) За цим показником (96,9%) область посідає одне з перших місць в
Україні Частка орних земель є найбільшою в центральній і південній частинах
області, дещо меншою ‒ в північній і західній частинах. Ця частка в районах
залежить від величини площ під багаторічними насадженнями, сінокосами і
пасовищами.

Найбільші площі багаторічних насаджень є в південній частині, а
пасовищ і сінокосів ‒ у західній і північній частинах області.

Значна розораність ґрунтів і розчленування території призводять до
збільшення площ ерозійних земель А це веде до постійного скорочення
сільськогосподарських угідь Унаслідок природної і штучної ерозії з полів
області виноситься понад 20 млн. т ґрунту і 1 млн. т гумусу за рік На ерозійних
землях кожний рік недобирається значна частка врожаю сільськогосподарських
культур.
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Рис. 1 ‒ Структура сільськогосподарських угідь Тернопільської області станом на 2013 р .
Джерело: Побудовано автором на основі даних статистичного збірника [3]

На території Тернопільської області є деякий резерв для збільшення
площі сільськогосподарських земель – це заболочені і перезволожені землі
Вони становлять понад 4,8 тис га і розташовані на заплавах, плоских
межиріччях В області тривалий час проводилися роботи із осушення цих
земель Але в багатьох випадках таке осушення в долинах рік не було
доцільним. Воно призвело до обміління русел рік, зниження води в колодязях,
зникнення джерел [4].

В області є також землі, які зайняті різноманітними кар’єрами, а також
відпрацьовані землі (землі, які використовувалися при розробці корисних
копалин) Вони займають площу 3,4 тис га і в майбутньому їх можна
використати для сільськогосподарського виробництва.

Виступаючи головним засобом виробництва, земля має ряд особливостей,
які відрізняють її від інших засобів сільськогосподарського виробництва. В
міру розвитку продуктивних сил засоби виробництва кількісно збільшуються та
якісно змінюються. Застарілі чи зношені засоби замінюються новими, технічно
досконалішими й економічно вигіднішими.

Зауважимо, що земельна площа є базовим ресурсом, а саме він визначає
формування інших ресурсів. Розглянемо на прикладі таблиці 2 та рисунку 2
динаміку виробництва основних видів сільськогосподарських культур, які
об’єктивно відображають потенціал земельних ресурсів.

Таблиця 2. Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур
аграрними підприємствами Тернопільської області, тис. т

Культури 2000р. 2005р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р.
Сільськогосподарські підприємства

Зернові культури 517,3 704,9 948,7 1471,0 1690,0 1753,9
Цукровий буряк
(фабричний) 730,2 839,9 1352,0 1762,7 1705,1 785,1

Рілля
96,9%

Сіножаті
0,4 %

Пасовища
2,4 %

Багаторіч
ні

насаджен
ня

0,3 %
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Закінчення таблиці 2
Ріпак 10,8 24,5 95,2 104,8 101,9 154,3
Соняшник 0,9 1,2 13,2 21,9 22,8 29,6
Картопля 15,2 25,0 56,6 82,5 122,9 123,0
Овочі 7,8 7,4 14,9 27,2 24,9 18,6

Джерело: Розраховано автором за даними статистичного збірника [3]

Як свідчать розрахунки, проведені в таблиці 2 в 2013 р. у порівнянні з
2000 р. в області спостерігається зростання валового збору в розрізі усіх
сільськогосподарських культур. Зокрема, валовий збір зернових культур
збільшився в 3 рази.

Слід відмітити, що дані таблиці 2 та рисунка 2 дають змогу
проаналізувати лише динаміку зміни обсягів виробництва окремих видів
сільськогосподарської продукції і зовсім не відображають причини зміни цих
обсягів. Загальновідомо, що обсяг виробництва рослинницької продукції
залежить від площ посіву культур і урожайності сільськогосподарських
культур, забезпеченості підприємств мінеральними, органічними добривами,
сортового складу насіння тощо. Посівні площі і урожайність здійснюють
безпосередній вплив на обсяг виробництва продукції і знаходяться з ним у
функціональній залежності. Всі інші фактори опосередковано впливають на
обсяги виробництва продукції.

Рис. 2 – Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях
господарств Тернопільської області.

Джерело: Побудовано автором на основі даних статистичного збірника [3]

Велике значення для нормального розвитку виробництва в
сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області має правильно
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обґрунтована структура посівних площ. В першу чергу вона впливає на
культуру землеробства і на його інтенсивність. Динаміку розміру посівних
площ основних сільськогосподарських культур в досліджуваному регіоні та їх
структуру, яка відображає специфіку регіональної системи землеробства
розглянемо у табл. 3.

Таблиця 3. Динаміка складу і структури посівних площ сільськогосподарських
культур у Тернопільській області (господарства всіх категорій)

Роки
Загальна

посівна площа

в тому числі

зернові та
зернобобові

культури

технічні
культури

картопля і
овоче-

баштанні
культури

кормові
культури

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %
2000 793,9 100,0 406,7 51,2 95,9 12,1 85,8 10,8 205,5 25,9
2005 695,1 100,0 451,1 64,9 79,9 11,5 67,6 9,7 96,5 13,9
2010 760,3 100,0 465,9 61,3 158,1 20,8 67,1 8,8 69,2 9,1
2011 778,3 100,0 468,9 60,3 165,3 21,2 77,0 9,9 67,1 8,6
2012 797,5 100,0 505,0 63,3 147,3 18,6 77,0 9,6 68,2 8,5
2013 798,3 100,0 493,9 62,0 164,8 20,6 74,6 9,3 65,0 8,1

Джерело: Розраховано автором за даними статистичного збірника [3].

Дані з таблиці 3 свідчать, що у 2013 р. загальна посівна площа під
сільськогосподарськими культурами в усіх категоріях господарств становила
798,3 тис. га, що на 4,4 тис. га (на 0,6%) більше порівняно з 2000 р.
Землеробство області сьогодні характеризується значними змінами в структурі
посівних площ. Зокрема, слід відмітити збільшення частки посівів зернових та
зернобобових у загальній посівній площі з 51,2% у 2000 р. до 62% у 2013 р.,
технічних культур з 12,1% до 20,6% відповідно. Разом з тим за досліджуваний
період збільшились посівні площі під кормовими культурами та картоплею і
овоче-баштанними культурами.

Основними причинами, що зумовили таку зміну в структурі посівних
площ є насамперед стрімке скорочення поголів’я тварин у
сільськогосподарських підприємствах, що супроводжується зменшенням
посівних площ під кормовими культурами. Крім того, господарства області
переорієнтувалися на вирощування лише високорентабельної продукції, до якої
насамперед слід віднести зернові культури. Все це в кінцевому підсумку не
дуже сприяє ефективному використанню земельних ресурсів, оскільки не
дозволяє в повній мірі використовувати потенціал землі через неможливість
використовувати в повній мірі сівозміни.
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У сільському господарстві земля – це основний і незамінний ресурс
сільськогосподарського виробництва, одна з найважливіших складових
ресурсного потенціалу аграрних формувань, який, крім землі, включає трудові
ресурси, основні та оборотні засоби. Наявний ресурсний потенціал, якісні його
параметри та раціональне поєднання в процесі господарської діяльності є
вихідною передумовою виробництва конкурентоспроможної продукції.

У таблиці 4 проаналізовано показники ефективності та інтенсивності
використання земельних ресурсів підприємствами області за останні чотири
роки.

З даних таблиці 4 можна зробити висновок що в досліджуваному регіоні в
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь господарствами області у
2013 р. одержано 769,4 тис. грн валової продукції, що на 213,9 тис. грн більше
порівняно з 2010 р. та 7,4 тис. грн чистого прибутку, що на 53,4 тис. грн менше
порівняно з 2010 р.

За аналізований період спостерігається тенденція до збільшення обсягів
виробництва окремих видів продукції в розрахунку на 100 га ріллі.

Зросла також і продуктивність праці в сільськогосподарських
підприємствах Тернопільської області.

Збільшення обсягів виробництва продукції – головний напрям зміцнення
економіки підприємства. Основним завданням у сільському господарстві є
забезпечення більш повного задоволення зростаючих потреб населення у
продуктах харчування, а промисловості – у сировині. Досягнення цієї мети
можливе лише за умови зміцнення матеріально-технічної бази, послідовної
інтенсифікації виробництва, поліпшення його розміщення і спеціалізації,
удосконалення орендних відносин, підвищення рівня використання
сільськогосподарських угідь та інших виробничих ресурсів.

Таблиця 4. Аналіз земельно-ресурсного потенціалу Тернопільської області та
ефективність його використання

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення
(+,-)

1 2 3 4 5 6
Загальна земельна площа 1382,4 1382,4 1382,4 1382,4 -
Площа сільськогосподарських
угідь, тис. га 1048,7 1048,4 1048,2 1046,4 -2,3
в т.ч. рілля 854,1 854,3 855,1 855,6 1,5
Посівна площа, тис. га 760,3 778,3 797,5 798,3 38,0
Валова продукція сільського
господарства, млн. грн 5825,6 7295,0 7949,3 8051,4 2225,8
Чистий прибуток (збиток), млн. грн 637,5 1005,2 790,4 77,1 -560,4
Коефіцієнт освоєння землі 0,76 0,76 0,76 0,76 -
Коефіцієнт розораності 0,81 0,81 0,81 0,82 0,01
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Закінчення таблиці 4
1 2 3 4 5 6

Коефіцієнт використання ріллі 0,89 0,91 0,93 0,93 0,04
Відсоток посівної площі від площі
землі в обробітку 89,0 91,1 93,3 93,3 7,3
Одержано в розрахунку на 100 га
сільськогосподарських угідь:
валової продукції, тис. грн 555,5 695,8 758,4 769,4 213,9
чистого прибутку (збитку), тис. грн 60,8 95,9 75,4 7,4 -53,4
Одержано в розрахунку на 100 га
ріллі:
зерна 147,6 220,4 253,0 260,5 112,9
картоплі 97,3 146,0 150,0 141,0 43,7
Продуктивність праці в
сільськогосподарських
підприємствах, тис. грн 149,1 209,0 233,7 237,1 88,0

Джерело: Розраховано автором за даними статистичного збірника [3].

Стан сільськогосподарських угідь свідчить, що їх рівень не відповідає
сучасним вимогам, потребуючи невідкладних заходів поліпшення якісного
стану та підвищення родючості.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі. Сучасна техногенна інтенсифікація сільського господарства,
нераціональне використання земельних угідь, недосконала техніка та
технологія обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції,
недотримання науково обґрунтованих систем землеробства, недотримання
сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, невиконання
природоохоронних, меліоративних, протиерозійних та інших заходів призвели
до деградації земель, втрати ґрунтової родючості.

Результати досліджень свідчать, що економічна ефективність
використання землі в аграрних підприємствах Тернопільського регіону
пролягає через урожайність, продуктивність праці і прибутковість використаної
одиниці площі. Однак збільшення матеріально-грошових і трудових витрат на
одиницю земельної площі не завжди забезпечує адекватне підвищення рівня
ефективності виробництва. Досліджувані фактори не лише сприяють
підвищенню урожайності культур, але й зумовлюють збільшення рівня витрат
виробництва на одиницю продукції, хоча загалом одиниця земельної площі дає
найбільший прибуток у тих підприємствах, які характеризуються найвищими
показниками інтенсивності матеріальних вкладень.

З дослідження випливає, що для підвищення ефективності використання
земельних ресурсах у господарствах області необхідно збільшувати
врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та
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знижувати собівартість продукції. Звідси випливає, що основним напрямом
підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів є
послідовна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Адже, як
правило, збільшення врожайності і продуктивності пов’язане із ростом витрат
на 1 га посіву та 1 гол. худоби, а при комплексному використанні ресурсів
вихід продукції зростає більшою мірою і її собівартість знижується. Тому всі
фактори інтенсифікації є й шляхом підвищення ефективності використання
землі.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ГРЕЙДІВ

Одним із інноваційних методів мотивації персоналу є визначення цінності посад. При цьому
відбувається процес оцінки та ранжування посад відносно їх впливу на кінцевий результат діяльності
підприємства. Одним з інструментів, який дозволяє виявити коефіцієнт ефективності штатних
одиниць є система грейдів У статті запропоновано методику впровадження системи грейдів як
інноваційного методу мотивації персоналу, що спрямований на позитивну мотивацію до
високоефективної та доцільної праці персоналу будівельних підприємств.

Ключові слова: персонал, мотивація, грейди, преміювання, методика.

Вступ. Актуальність теми управління персоналом в умовах інноваційної
діяльності будівельного підприємства зумовлена тим, що сучасні умови
господарювання ставлять її керівництво перед питанням підвищення мотивації
роботи персоналу з метою оптимізації виробничих параметрів, а також з
підвищенням персональної відповідальності керівників усіх рівнів управління
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