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Вступ. Вирішення проблеми ефективного вико-
ристання земельних ресурсів у сільськогосподар-
ських підприємствах вимагає дотримання таких 
принципів: рівноправність усіх форм власності на 
землю; платність землекористування; цільове, ра-
ціональне та екологобезпечне використання зе-
мель. Різні організаційно-правові форми господа-
рювання дослідники вважають перспективними. 
Дослідження ефективності управління землями 
сільськогосподарського призначення є першочер-
говим завданням як науки, так і практики.

Вихідні передумови. Проблемам управлін-
ня землями сільськогосподарського призначен-
ня та різним формам господарювання присвя-
чено роботи таких науковців, як В.В. Горлачук, 
В.Г. В’юн, І.М. Песчанська, А.Я. Сохнич, В.П. Янчук, 
Т.А. Галущак [1], Ю.Г. Гуцуляк [2], А.М. Третяк 
[3], П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов, Г.Є. Мазнєв [4], 
Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк [5], 
М.Я. Мойса [6], О.Я. Роєнко [7] та ін. Проте питання 
щодо ефективності управління землями сільсько-
господарського призначення залишаються ще не-
достатньо дослідженими.

Мета статті – висвітлити залежність розмірів 
сільськогосподарських підприємств різних форм 
господарювання від  рівня їх рентабельності та ре-
сурсозабезпеченості.

Виклад основного матеріалу. Найважливішою 
природно-економічною особливістю використання 
землі сільськогосподарськими підприємствами є те, 
що аграрне виробництво – це біологічно обумов-
лена сфера діяльності, де ґрунт як специфічне орга-
нічне тіло виконує функції посередника між живою 

та неживою природою, між працею та відтворю-
вальними біологічними процесами. Таким чином, з 
одного боку, використання землі має характер при-
родного процесу, підпорядкованого своїм внутріш-
нім біологічним закономірностям, а з іншого, як го-
сподарська діяльність, – воно визначально впливає 
на відтворення та ефективність виробництва рос-
линницької і тваринницької продукції.

Відповідно до Земельного кодексу України [8] 
господарська експлуатація сільськогосподарських 
земель повинна забезпечувати їх відтворення та 
підвищення родючості. При вилученні сільсько-
господарських земель для несільськогосподарських 
потреб, а сільськогосподарських угідь під впливом 
діяльності підприємств-орендарів землі землевлас-
никам та землекористувачам відшкодовується втра-
та сільськогосподарського виробництва. Зважаючи 
на те, що земля є основним національним багат-
ством, формування нових землеволодінь і землеко-
ристувань на основі приватної власності на землю 
та на приватно-орендних засадах, яке відбувається 
в рамках сучасних організаційно-правових форм 
сільськогосподарського виробництва, доцільно 
здійснювати з урахуванням наукових засад і прак-
тичних дій щодо вирішення природоохоронних за-
вдань. Особливо актуальним при цьому є завдання 
збереження і відтворення родючості ґрунтів, що ви-
тікає із вимог ресурсозберігаючої й екологобезпеч-
ної системи землеробства.

Доцільно відзначити, що підвищення зацікав-
леності власників землі і землекористувачів у збе-
реженні і підвищенні родючості сільськогосподар-
ських угідь, ефективності цільового використання 
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земельних ресурсів потребує розробки системи 
економічного стимулювання використання й охо-
рони земель, яка б забезпечила товаровиробникам 
сільськогосподарської продукції гарантії справед-
ливого її розподілу і розпорядження нею. Тому 
особлива увага в сучасних умовах господарювання 
має бути приділена охороні земель від руйнування, 
яке істотно знижує її родючість. Це відбувається, 
по-перше, внаслідок недостатнього контролю дер-
жавних органів, які допускають надмірне антропо-
генне навантаження на сільськогосподарські землі 
(висока розораність земель, забруднення, деграда-
ція тощо) і, по-друге, в результаті непрофесійних 
дій керівників аграрних формувань, які не дотри-
муються належної культури землеробства та якіс-
ної господарської діяльності. Вважаємо, що сталий 
розвиток сільського господарства та оптимізація 
землекористування забезпечать раціональне вико-
ристання земельних ресурсів і сприятимуть підви-
щенню ефективності господарювання у сільсько-
господарських підприємствах.

У ринкових умовах традиційна система показ-
ників визначення економічної ефективності вико-
ристання землі (вихід продукції з одиниці земельної 
площі; рівень витрат на одиницю продукції; розмір 
доходу, який може принести виробниче викори-
стання землі) має доповнюватися такими показни-
ками, як вартість валової продукції; сума прибутку; 
прибуток на 1 га сільськогосподарських угідь; вихід 
валової продукції на одиницю виробничих витрат 
[9].

Сільське господарство – одна з головних галу-
зей матеріального виробництва, що має важливе 
значення для постачання продовольства для насе-
лення та сировини для промисловості. Роль сіль-
ського господарства в економіці має суттєве значен-
ня. Особливо важливим воно є для жителів сіл райо-
ну, бо сьогодні сільськогосподарські підприємства 
є основним місцем прикладання праці в сільській 
місцевості.

На території Чугуївського району функціону-
ють підприємства з такими основними правовими 
формами організації господарської діяльності, як 
товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), 
приватні сільськогосподарські підприємства (ПСП), 
сільськогосподарські виробничі кооперативи (СВК), 
державне підприємство (ДП), фермерські госпо-
дарства (ФГ), акціонерні товариства (АТ) та ін. Так, 

нами було зроблено групування сільськогосподар-
ських підприємств Чугуївського району за рівнем 
рентабельності відповідно за цими формами го-
сподарювання, а також визначено розмір орендної 
плати за 1 га земельної частки (паю), що сплачують 
підприємства різних організаційно-правових форм 
господарювання її власникам. Зведені показники за 
три останні роки – у табл.1.

Найвищі показники рентабельності за три ос-
танні роки мають товариства з обмеженою відпо-
відальністю, де рівень рентабельності сільського 
господарства склав 29,42 %. На другій сходинці – 
фермерські господарства з рівнем рентабельності 
20,7 %, на третій – сільськогосподарські виробничі 
кооперативи (19,4 %), на четвертій – приватні сіль-
ськогосподарські підприємства (18,8 %), на п’ятій  – 
акціонерні товариства (6,6 %).

Таким чином, на ТОВ припадає 62,4 % виробни-
цтва валової продукції сільського господарства в 
районі. Більша частина валової продукції – продук-
ція рослинництва (78,9 %) і менша – продукція тва-
ринництва (21,1 %). Із розрахунку на одне підприєм-
ство найбільше вироблено валової продукції у ТОВ, 
а найменше – в АТ. У середньому на одне сільсько-
господарське підприємство припадає 553,75 тис. грн 
валової продукції.

Аналіз виплат за орендовану землю сільсько-
господарськими підприємствами показує, що за-
лежності розміру орендної плати від одержаних 
прибутків сільгосппідприємств різних організацій-
но-правових форм господарювання не простежу-
ється у межах даного об’єкта дослідження. Хоча 
загальна тенденція до збільшення розміру орендної 
плати спостерігається. Отримані дані ще раз під-
тверджують той факт, що виплати в сільськогоспо-
дарських підприємствах та встановлення терміну 
оренди залежать від економічних можливостей 
орендаторів, хоча й варіюються чітко встановленою 
методикою визначення ставок орендної плати від 
нормативної грошової оцінки. Ще варто зазначити, 
що більшість підприємств є прибутковими до спла-
ти орендної плати.

Проаналізуємо залежність розміру агроформу-
вань від рівня рентабельності (табл.2). Аналіз свід-
чить, що найбільшу рентабельність мають ТОВ – 
29,42 %, ФГ – 20,7 % і СВК – 19,4 %.

Організаційно-правові 
форми господарювання

Кількість 
підприємств

Площа, га
Прибуток 

на 1 га, грн
Собівар тість, 

грн

Рівень 
рентабель-

ності

Розмір орендної 
плати, тис. грн

ТОВ 14 26262,56 1150,5 3429,62 29,42 726,1
ПСП 8 5186,38 314,1 2602,18 18,8 238,7
СВК 1 866,00 301,62 1554 19,4 269,8
АТ 4 44843,20 109,65 5521,14 6,6 1088,85
ФГ 33 3733,45 553,75 3606,54 21,23 661,06

По району 61 47891,59 553,75 3606,54 21,23 661,06

Таблиця 1
Рентабельність господарств у розрізі організаційно-правових форм господарювання 

в Чугуївському районі Харківської області (2009-2012 рр.)



Збірник наукових праць. – Харків, 2013 . – Випуск 18

83

Як видно з табл.2, прямої залежності розміру 
агроформувань від рентабельності господарств не-
має. Розмір землеволодінь (землекористувань) сіль-
ськогосподарських підприємств залежить від бага-
тьох умов і чинників, основні з яких:

– виробничий напрям (спеціалізація) господар-
ства, склад і поєднання галузей;

– природні умови, що характеризують родю-
чість ґрунтів, меліоративний і культуртехнічний 
стан угідь, їх контурність, розчленованість, відда-
леність від господарських центрів, основних доріг 
тощо;

– забезпеченість господарства трудовими ре-
сурсами, склад і рівень кваліфікації адміністратив-
но-управлінського апарату, наявність кадрів меха-
нізаторів та інших працівників, можливість залу-
чення додаткової робочої сили (особливо в напру-
жені періоди роботи);

– наявність у господарствах основних і оборот-
них виробничих фондів, насамперед сільськогоспо-
дарського призначення, грошово-матеріальних за-
собів та можливість залучення і використання бан-
ківських кредитів для розвитку матеріально-техніч-
ної бази;

– інші умови, що передбачають наявність і стан 
дорожньої мережі, транспортних засобів, засобів 
зв’язку, умови розселення, природно-історичні 
умови [9].

Для виходу з кризового стану та успішного роз-
витку сільського господарства необхідно підвищу-
вати ефективність виробництва, яке полягає в ста-
більному збільшенні виходу продукції на одиницю 
затрачених ресурсів. У табл.3 подано групування 
підприємств залежно від рівня ресурсозабезпече-
ності 1 га сільськогосподарських угідь. У підпри-

ємств, де на 1 га угідь припадає понад 14 тис. грн ре-
сурсного потенціалу, ресурсовіддача нижча на 81%.

Варто зазначити, що на ефективність сільсько-
господарського виробництва суттєвий вплив мають 
розміри землекористувань. Та не треба забувати й 
про ефективність виробництва, оскільки при цьому 
зростають транспортні витрати, стримується вико-
ристання робочої сили та погіршується оператив-
ність управління [10].

Висновки. На механізм формування землекорис-
тувань сільськогосподарського призначення у су-
часних умовах земельних відносин впливають такі 
аспекти: адміністративно-територіальний; право-
вий, інженерно-технічний, соціально-економічний 
та екологічний. Розмір землеволодінь (землекорис-
тувань) сільськогосподарських підприємств із різ-
ними формами господарювання залежить від таких 
основних чинників: спеціалізації, природних умов, 

забезпеченості господарств трудовими ресурсами, 
складу і рівня кваліфікації адміністративно-управ-
лінського апарату, наявності кадрів механізаторів 
та інших працівників, можливості залучення додат-
кової робочої сили (особливо в напружені періоди 
роботи). Рівень рентабельності сільськогосподар-
ських підприємств прямого впливу на агроформу-
вання не має.

Ресурсний потенціал найбільш ефективно ви-
користовується у ТОВ, де прибуток отриманий на 
1 грн ресурсного потенціалу, значно вищий, ніж в 
інших форм господарювання.

Рецензент – кандидат економічних  наук, 
доцент В.В. Тимошевський

Організаційно-правові 
форми господарювання

Кількість 
підприємств

Площа, га Рівень рентабельності, %
Розмір орендної плати, 

тис. грн
ТОВ 14 26262,56 29,42 726,1
ПСП 8 5186,38 18,8 238,7
СВК 1 866,00 19,4 269,8
АТ 4 44843,20 6,6 1088,85
ФГ 33 3733,45 20,7 661,06

По району 61 47891,59 21,23 661,06

Таблиця 2
Залежність розміру агроформувань від рентабельності господарств в розрізі організаційно-правових 

форм господарювання в Чугуївському районі Харківської області за 2012 р.

Групи підприємств залежно від рівня 
ресурсозабезпеченості 1 га с.-г. угідь, тис. грн

Кількість підприємств 
в групі, шт.

Ресурсний потенціал на 1 га 
с.-г. угідь, тис. грн

Отримано прибутку 
на 1 грн ресурсного 

потенціалу, грн
8,0-10,0 5 9,2 187,3

10,0-12,0 6 11,4 105,1
12,0-14,0 12 13,6 250,9

Понад 14,0 5 16,3 48,2

Таблиця 3
Вплив рівня ресурсозабезпеченості на ефективність використання ресурсного потенціалу 

в сільськогосподарських підприємствах Чугуївського району в 2012 р.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ

В статье рассматриваются вопросы углубления знаний старших школьников о технологии конструкционных материалов, 
применяемых в современном АПК. Раскрыт механизм преобразований, происходящих на поверхности металлов в связи с при-
менением биотоплива в сельскохозяйственной технике. Даны предложения по технологии получения металлов, которые не 
подвержены физико-техническим изменениям при работе на биотопливе.

Ключевые слова: конструкционные материалы, биотопливо, адсорбция, меркаптаны, диссоциативная хемосорбция.

V. Kolomoyets
THE IMPACT OF BIOFUELS’ USE ON DOMESTIC AGRICULTURAL MACHINERY
The article considers the issues of deepening the knowledge of senior high school pupils about the technology of constructive mate-

rials used in modern agriculture. Mechanism of transformation taking place on the surface of metals in connection with the application of 
biofuel in agricultural machinery has been revealed. Proposals on the technology of metals, which are not subject to physical and techni-
cal changes when working on biofuel have been made.

Keywords: constructive materials, biofuel, adsorption, mercaptans, dissociative chemosorption.

В.А. Коломоєць
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА НА ВІТЧИЗНЯНУ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ
У статті розглянуто питання поглиблення знань старших школярів про технологію конструкційних матеріалів, які застосову-

ються у сучасному АПК. Розкрито механізм перетворень, які відбуваються на поверхні металів у зв‘язку із застосуванням біопа-
лива в сільськогосподарській техніці. Дано пропозиції щодо технології виготовлення металів, які не піддаються фізико-технічним 
змінам при роботі на біологічному паливі.

Ключові слова: конструкційні матеріали, біопаливо, абсорбція, меркаптани, дисоціатівна хемосорбція.
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