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Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо застосування геоінформаційних технологій 
і комп'ютерного моделювання для оцінення якості сільськогосподарських угідь. Безперечним є ефективність застосування гео-
інформаційних систем у завданнях попереднього аналізу вхідних даних, просторового інтегрування інформації з різноманітних 
джерел, моделювання з оперативним поданням результатів. Система оцінювання якісного стану земель повинна забезпечити 
можливість обміну даними із системами різних користувачів, які потребують подібної інформації.
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Постановка проблеми. Система управління земель-
ними ресурсами повинна ґрунтуватися на даних бух-
галтерського обліку, які дають змогу оцінювати й 
аналізувати ефективності використання якості угідь 
на рівні окремого поля і ділянки. Це можна зробити 
тільки в системі аналітичного обліку. Щоб накопичити 
інформацію для економічного оцінення сільськогоспо-
дарських угідь, слід аналітичний облік на рахунку 23 
«Виробництво», субрахунок 231 «Рослинництво» в 
особовому рахунку (виробничому звіті) форми 10.3.а, 
10.3б с. -г. вести не тільки в сільськогосподарських 
культурах, а й у полях, масивах і сівозмінах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних вчених, що досліджують облік і оцінення 
якості сільськогосподарських угідь, можна виділити 
В.М. Жук, І.І. Замула, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, 
В.Б. Моссаковський, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев, 
С.С. Кохан, М.Ф. Огійчук, А.М. Третяк та інших. 
У їх роботах розглядаються різні підходи щодо фор-
мування обліку та оцінення сільськогосподарських 
угідь, розкриваються його принципи, методи і про-
цедури. Проте в економічній та нормативній літера-
турі невизначеним залишається облікове зображення 
якості сільськогосподарських угідь. 

Метою статті є дослідження практичних реко-
мендацій щодо застосування геоінформаційних тех-
нологій і комп'ютерного моделювання для оцінення 
якості сільськогосподарських угідь.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
з найпоширеніших методів в методиці норматив-
ного грошового оцінення земель сільськогосподар-
ського призначення є метод капіталізації рентного 
доходу. Мета такого методу полягає у встановленні 
функціональної залежності поточної вартості землі 
від її дохідності. Тому пропонуємо ставку капіталіза-
ції для земель сільськогосподарського призначення 
визначати як різницю між загальною ставкою для 
земельної ділянки з оптимальним складом якісних 
параметрів і нормативними витратами на віднов-
лення якісних параметрів родючості землі.

В Україні не існує практика чітко визначеного кла-
сифікації якості сільськогосподарських угідь в системі 
обліку, тому їх багатофункціональність в аграрній 
сфері зумовлює необхідність побудови такої системи 
рахунків. Виняткове значення для зображення якіс-
них та кількісних параметрів земельних угідь в сис-
темі бухгалтерського обліку має його оцінення, яке є 
важливим елементом методу бухгалтерського обліку, 



141ауковий вісник Херсонського державного університетуН
за допомогою якого одержують узагальнені показ-
ники про господарські активи й процеси. Від правиль-
ного оцінення залежить ймовірність облікової інфор-
мації щодо ресурсного забезпечення та результативної 
діяльності аграрних підприємств.

Сільськогосподарські угіддя та їх якість, як і 
будь-який інший економічний актив, повинні бути 
ймовірно оцінені. Оцінення землі зазначають у 
бухгалтерському обліку не лише при безпосеред-
ньому здійсненні цивільно-правових угод (передачі 
в оренду, успадкуванні, зарахуванні до статутного 
капіталу, примусовому вилученні), а й при обчис-
ленні втрат і збитків при встановленні сервітутів, 
при формуванні інвестиційної політики та реор-
ганізації сільськогосподарського підприємства, у 
випадку економічного обґрунтування ефективного й 
раціонального використання земельних угідь. Саме 
тому грошове оцінення має стати підсумковим ета-
пом комплексу техніко-економічних заходів щодо 
оцінення засобів підприємства, який дасть змогу з 
вірогідністю встановити ціну на землю певної якості. 

Оцінення землі – це процес визначення порів-
няльної цінності земель, яка залежить від комплексу 
взаємопов'язаних факторів. Серед них можна виді-
лити такі: соціально-економічні, історико-культурні 
умови використання, функціональне призначення 
ділянки, місце розташування, вплив зовнішніх фак-
торів, ймовірність одержання доходу від викорис-
тання землі за визначений період часу, фізичні та еко-
логічні характеристики, характер та стан земельних 
поліпшень сільськогосподарських угідь. Для експерт-
ного оцінення земельного угіддя велике значення має 
рівень платоспроможності населення, характер мож-
ливої конкуренції, розподіл майнових прав власності 
на землю, зобов'язання та обмеження стосовно вико-
ристання земельних угідь. У зв'язку зі зниженням 
якісного стану сільськогосподарських угідь відбува-
ється зростання витрат на виробництво продукції сіль-
ського господарства та зменшення диференціального 
доходу. За поданою методикою оцінення земель коефі-
цієнт якості земельних ділянок розраховують під час 
внутрішньогосподарського оцінення при визначенні 
сукупного технологічного коефіцієнту (складається із 
добутків коефіцієнтів бонітування ґрунту, довжини 
гону, складності конфігурації, кам'янистості, кру-
тизни схилу та рельєфу, висота над рівнем моря), 
який використовується для одержання середньозва-
женого балу земельних ділянок [2, с. 152]. Проте 
зазначений показник не враховує специфіку якості 
сільськогосподарських угідь конкретного регіону для 
виробництва сільськогосподарської продукції.

З огляду на зображення вартості якісного стану 
сільськогосподарського угіддя на рахунках бухгал-
терського обліку доцільно буде використати кори-
гуючий коефіцієнт безпосередньо для уточнення 
(збільшення/зменшення) вартості земельних ділянок 
залежно від якісного стану.

Витрати на роботи з поліпшення якості угідь 
запропоновано додавати до вартості тих земельних 
ділянок, які знаходяться у власності підприємства. 
Оцінення цих земель рекомендуємо робити додаван-
ням до їх первісної вартості й величини капіталь-
них витрат у роботах з поліпшення якісного стану 
земель. Згодом вартість робіт з поліпшення якісного 
стану необхідно відносити на витрати виробництва 
шляхом нарахування амортизації.

Вихідною інформацією для проведення таких роз-
рахунків є: багаторічна фактична врожайність осно-
вних сільськогосподарських культур, сіножатей, 
продуктивність пасовищ, багаторічних насаджень та 

ціни реалізації продукції сільського господарства, 
витрати для оцінення основних сільськогосподар-
ських культура, структура посівних площ. Диферен-
ціація конкретних земельних об'єктах здійснюється 
шляхом коригування базових показників згідно з 
індивідуальними ціноутворювальними факторами – 
родючості, технологічних властивостях ґрунтів, міс-
цем розташування ділянки. 

Для вихідної інформації для розрахунків засто-
совуються такі показники: бонітет ґрунтів; енерго-
місткість обробки ґрунту; рельєф, кам'янистості і 
контурності ділянки; віддаленість від господарського 
центру, бази реалізації продукції та матеріально-
технічні бази. Також потрібно зазначити, що вели-
чину диференціального рентного доходу з 1 га орних 
земель обчислюють в натуральних одиницях – цент-
нерах зерна, які є надійними в умовах нестабільних 
економічних процесів, що супроводжуються інфля-
цією грошової одиниці. При визначенні грошового 
оцінення земель диференціальний рентний дохід 
переводиться у вартісне значення за поточними або 
світовими реалізаційними цінами зерна.

Запропонований підхід дає можливість орендо-
давцю на початок використання землі оцінити потен-
ційну родючість ґрунту за час її оренди і визначити 
матеріальні затрати для відновлення її якісних пара-
метрів як в орному, так і підорному шарі ґрунту. 
Отримані дані вважаємо за доцільне використати для 
побудови типових структур баз геопросторових даних 
(далі – БГД). При цьому найважливіша роль нале-
жить просторовому аналізу картографічних даних, 
що, у свою чергу, вимагає необхідності практичної 
реалізації картографічного забезпечення територій 
на основі застосування геоінформаційних технологій 
і використання комп'ютерного моделювання. Фор-
мально геоінформаційну систему можна описати як 
сукупність вхідних, проміжних та вихідних моделей 
геопросторових даних, процесів їх обробки, перетво-
рення, а також взаємодії процесів між собою і корис-
тувачів із системою з подальшою реалізацією в про-
грамному комплексі Arc-GIS 9.3. Формально систему 
геоінформаційного картографування для оцінення 
якісного стану земель сільськогосподарського при-
значення (S) можна визначити за формулою:

S = {FZQ = (FQG + FQA + FGT, FAT + 
+ FGD, FАD, FTD + FDP, FPM, FP)},

де F – множина функцій перетворення моделей; 
FZQ – функція формування множини об'єктів 

геоінформаційного картографування для оцінення 
якісного стану земель сільськогосподарського при-
значення; 

FQG – функція формування моделі геометричного 
подання просторових об'єктів земельних ресурсів; 

FQA – функція формування моделі непросторових 
даних; 

FGT, FAT – функція формування моделі рівнів 
узагальнення досліджуваних об'єктів земельних 
ресурсів; 

FGD, FАD, FTD – функції формування фізичної 
моделі геопросторових даних; 

FDP, FPM, FP – функції аналізу просторової та 
атрибутивної інформації [5]. 

Цифрова модель ґрунту містить дані типів та під-
типів ґрунтів, генетичний номенклатурний список 
та гранулометричний склад ґрунтів, межі агровироб-
ничих груп ґрунтів, наявність деградаційного про-
цесу та його типу, показники якісного стану ґрунту. 
Для побудови системи геоінформаційного картогра-
фування з метою оцінення якісного стану земель 
сільськогосподарського призначення необхідно ство-
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рити математичну модель, що надалі стане основою 
для створення наборів, баз та банків геопросторових 
даних подібних систем.

При проектуванні концептуальної моделі вра-
ховано два види наявності даних про ґрунт: 1) за 
даними великомасштабних обстежень ґрунтів – агро-
виробничі групи зазначаються як сукупність ґрунто-
вих відмін; 2) при відсутніх даних про великомасш-
табні обстеження ґрунтів – агровиробничі групи 
беруться із планів організації території.

Безперечним є ефективність застосування геоін-
формаційних систем у задачах попереднього аналізу 
вхідних даних, просторового інтегрування інформа-
ції з різноманітних джерел, формування 3D-моделей, 
буферного, мережного, оверлейного аналізу й моде-
лювання з оперативним поданням результатів в 
картографічному вигляді. Система оцінення якіс-
ного стану земель повинна забезпечити можливість 
обміну даними із системами різних користувачів, які 
потребують подібної інформації. Основним поняттям 
при побудові моделей на концептуальному і форма-
лізованому рівнях є поняття «система», що означає 
безліч об'єктів зі зв'язками між цими об'єктами та 
їх атрибутами. Об'єкти є окремими частинами сис-
теми, при чому їх кількість може бути необмеженою. 
Атрибути надаються відповідно до міжнародного 
стандарту – ISO 19110. Взаємодія геоінформатики 
та картографії є основою для формування такого 
напряму як геоінформаційне картографування, що 
означає автоматизоване інформаційно-картографічне 
моделювання природних і соціально-економічних 
геосистем на основі географічних інформаційних 
систем. У зв'язку з вивченням просторового варію-
вання агрохімічних властивостей ґрунтів дедалі біль-
шого поширення в дослідженнях набувають геоста-
тистичні методи інтерполяції.

Використання методів інтерполяції для створення 
неперервних поверхонь з точкових даних надає 
виняткову можливість зменшення кількості зраз-
ків при відборі, що знижує витрати на збір даних і 
проведення хімічних аналізів та забезпечує можли-
вість розрахунку оптимальної кількості зразків для 
відбору, враховуючи точні визначення відповідного 
показника (див. рис. 1).

Урахування якості сільськогосподарських угідь 
та особливостей землекористування в процесі при-
йняття рішень, за допомогою яких реалізуються 
певні дії стосовно землі, потребує оцінення якісних 

параметрів ґрунту на основі узагальнення багатома-
нітних даних про стан земельних угідь та їх вико-
ристання. Його основною метою є інформаційне 
забезпечення еколого-економічної стійкості землеко-
ристування. Питання забезпечення цієї стійкості в 
сільському господарстві необхідно вирішувати, вра-
ховуючи специфічні властивості ґрунтів, зумовлені 
тривалим інтенсивним впливом сільськогосподар-
ської діяльності людини.

Проведені дослідження визнають незаперечним 
той факт, що для досягнення та забезпечення вищого 
рівня адаптації українських підприємств до змін у 
державі та світі, потрібно постійно переглядати та 
поліпшувати структуру інформації, яка наявна в 
документації. При цьому основну увагу необхідно 
приділяти формуванню інформаційного комплексу 
документації шляхом розширення її форм чи допо-
внення новими показниками, які більше розкри-
вають інформацію і слугуватимуть підґрунтям для 
оперативності прийняття управлінських рішень Сьо-
годні необхідна оптимально деталізована інформація 
про витрати на поліпшення земель сільськогосподар-
ського призначення, тобто компенсаційних ресурсів 
на поточну виробничу, фінансову, інвестиційну та 
інші діяльності.

Такі дані необхідні, в першу чергу, внутрішнім 
користувачам інформації для прийняття управлін-
ських рішень не тільки в частині витрат у звичайних 
видах діяльності, а й стосовно інших витрат підпри-
ємства, включаючи витрати щодо поліпшення якіс-
ного стану сільськогосподарських угідь, зумовлені 
реалізацією екологічної політики. Це дає їм можли-
вість визначати окупність авансованого в природо-
охоронну сферу капіталу й обґрунтованість витрат з 
погляду одержання економічних вигод не тільки у 
формі прибутку, приросту капіталу, а і як фактору 
конкурентоспроможності і екологічно чистої вироб-
ничої діяльності.

Таким чином, для формування науково обґрун-
тованих і практично значимих суджень внутрішніх 
і зовнішніх користувачів про інформаційність бух-
галтерських даних традиційного групування витрат 
звичайного виду діяльності економічних елементів є 
не досить повною.

Отже, головною складовою у створенні єдиного 
інформаційного середовища про земельні ресурси пови-
нні бути власники землі та землекористувачі – сіль-
ськогосподарські підприємства, що фіксуватимуть, 

Рис. 1. Варіювання вмісту гумусу згідно з даними різних інтерполяторів:  
Х – метод зважених відстаней; Y – сплайн-інтерполяція, Z – дані агрохімічного обстеження ґрунтів
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оброблятимуть та здійснюватимуть передачу інформа-
ції про правовий, господарський та природний стани 
земельних ресурсів на інші рівні управління шляхом 
організації бухгалтерського обліку та звітності. Крім 
того, дані оперативно-технічного та бухгалтерського 
обліку підприємства містять економічні, агротехнічні 
та інші показники, що зображають реальний стан 
земель в аграрному формуванні та дають можливість 
проаналізувати рівень їх використання.

Запровадження спеціалізованих форм докумен-
тів і дотримання вимог облікової дисципліни щодо 
обліку сільськогосподарських угідь та їх якісних 
параметрів дає змогу підвищити ймовірність пер-
винної документації, посилити контроль за вико-
ристанням земель, надати повну інформацію для 
проведення економічного оцінення та аналізу госпо-
дарської діяльності окремого підприємства. Такий 
підхід допомагає завчасно виявляти екологічні пра-
вопорушення чи диспропорції, які виникли між гос-
подарською діяльністю аграрного підприємства та 
охороною природного середовища, і своєчасно вжити 
заходи щодо їх усунення або досягнення оптимальної 
рівноваги економічних та екологічних інтересів.

Висновки. Набуває значимість порядок форму-
вання бухгалтерської інформації усіх видів витрат 
для поліпшення земель сільськогосподарського при-
значення, що враховуються, у першу чергу, за еко-
номічними елементами. Таким чином, необхідність 
удосконалення системи обліку витрат на поліпшення 
земель сільськогосподарських підприємств очевидна. 

Разом з програмними продуктами при використанні 
запропонованих нами модулів можна реалізувати 
автоматичне визначення координат поля, на якому 
виконувалися роботи; визначити постановку завдань 
агрономові на виконання польових робіт уповнова-
женими особами, зазначити перелік використаних 
матеріалів, встановити фіксацію особливостей ста-
нів на кожному полі, зберегти знімки з GPS коорди-
натами, зроблених на полях, сформувати широкий 
перелік аналітичної звітності виконаних робіт і тих, 
які ще виконуються.
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто основні проблемні питання реструктуризації підприємств. Визначено особливості проведення реструк-
туризації в Україні. Досліджено та визначено місце реструктуризації підприємства в системі забезпечення його конкурентної 
стійкості. На підставі проведених досліджень подано рекомендації щодо виходу підприємства з кризового стану.

Ключові слова: реструктуризація, реструктуризація підприємства, конкурентний потенціал, реструктуризація капіталу, фі-
нансова реструктуризація, реструктуризація системи управління.

Костюник Е.В., Наконечна А.А. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены основные проблемные вопросы реструктуризации предприятий. Определены особенности проведе-
ния реструктуризации в Украине. Исследована сущность и определено место реструктуризации предприятия в системе обеспе-
чения его конкурентной устойчивости. На основании проведенных исследований даны рекомендации по выходу предприятия 
из кризисного состояния.

Ключевые слова: реструктуризация, реструктуризация предприятия, конкурентный потенциал, реструктуризация капита-
ла, финансовая реструктуризация, реструктуризация системы управления.

Kostiunik O.V., Nakonechna A.A. MAIN REASONS AND THE RESTRUCTURING ENTERPRISES IN UKRAINE
In the article the main problems of restructuring enterprises. The features of the restructuring in Ukraine. The essence of the place 

and enterprise restructuring in the system to ensure its competitive sustainability. Based on research provided recommendations to exit 
the company out of crisis.
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