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визначення розміру орендної плати. Між тим, прописані у такому 

Порядку правила проведення аукціону (конкурсу) за право оренди 

комунального майна дали б змогу підвищити як прозорість вибору 

орендаря, так і доходи бюджету від таких операцій. Суттєві 

можливості у цьому плані відкриває електронна система Prozorro. 

Продажі, яка дає можливість організувати онлайн-аукціон з 

визначення права на оренду комунального майна на конкурсних 

засадах.  

Іншим проблемним моментом є поширення заниження 

експертної оцінки об’єктів комунальної власності в інтересах 

пов’язаних осіб. Внаслідок цього розміри орендної плати суттєво 

зменшуються. Вирішити цю проблему може впровадження конкурсної 

процедури вибору оцінювача майна через систему Prozorro, а також 

посилення його відповідальності за заниження реальної вартості 

об’єкта, який підлягає оренді. Поряд з цим, у положенні про передачу 

об’єктів комунальної власності в оренду доцільно передбачити норму 

про обов’язковість альтернативного оцінювання цього майна. У 

випадку суттєвого відхилення показників вартості майна, такі операції 

мають стати об’єктом уваги з боку контролюючих органів. Це дасть 

змогу зменшити масштаби маніпуляцій із вартістю об’єктів, які 

передаються в оренду. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

Горінська В.М., бакалавр, 

Томашук І.В. асистент  

кафедри аналізу та статистики 

Вінницького національного аграрного університету 

Організація процесів управління земельно-ресурсним 

потенціалом сільських територій характеризується певними 

взаємопов'язаними функціями: прогнозуванням, плануванням та 
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організацією, проектуванням використання земель, оперативним 

управлінням, обліком, реєстрацією, оподаткуванням, контролем та 

вирішенням земельних спорів. Залежно від того, яка функція 

управління розглядається, управлінський вплив може виявлятися через 

рекомендації, прогнози, плани, проекти, замовлення, резолюції, 

розпорядження, постанови тощо [1, 3]. 

Виникає проблема щодо розробки методологічних основ 

дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських 

територій, яка характеризується низкою ключових моментів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Цикл регулювання процесу управління земельно-ресурсним 

потенціалом 

Джерело: сформовано за результатами дослідження 

 

Поняття "земельно-ресурсного потенціалу" характеризується 

сукупністю ресурсів окремих сільських територій, які визначають 

екологічні умови життя, розселення людей, що використовуються для 

розміщення засобів виробництва і мають біологічну продуктивність 

для господарської діяльності, в якій повинні гармонійно поєднуватися 

екологічний, економічний та соціальний напрями [2]. 

Дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом 

сільських територій направлене на пошук шляхів оптимізації щодо 

підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, на 

екологічне оздоровлення земельних і сировинних ресурсів як 

складової частини соціально-економічного капіталу, що є 

домінуючими у формуванні національного багатства країни. У цьому 

контексті, постає необхідність створення комплексних заходів із 

управління сільськими територіями (рис. 2). 
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Рис. 2. Основні завдання у сфері земельних відносин 

Джерело: сформовано за результатами дослідження 

 

У загальноекономічному сенсі земельний потенціал є 

сукупністю всіх наявних в її межах ресурсів земель, які залучені у 

процеси суспільного виробництва, які можуть бути, в перспективі, 

використані для зростання економіки і підвищення якості життя 

населення сільських територій. Найбільш повна оцінка природного і 

господарського стану земельних ресурсів забезпечується системою 

Державного земельного кадастру, на основі якого повинні науково 

обґрунтовано розв'язуватися питання організації раціонального 

землекористування. 

Процеси управління та планування раціонального 

землекористування та їх захист слід розглядати як комплекс техніко-

економічних та організаційно-територіальних заходів, які 

здійснюватиме держава спільно з приватним сектором, орієнтованим 

на оптимальне використання земельного фонду України на основі 

соціально-економічних цілей і стратегій. Враховуючи специфіку 

земельної та майнової сфери, державно-приватне партнерство відіграє 

ключову роль в управлінні та плануванні використання та захисту 

 

   регіону; 

Пріоритетні завдання у сфері земельних відносин: 

  онів 

виконання робіт із землеустрою 

  не забезпечення громадськості про стан справ 

щодо сприяння індивідуальному житловому будівництву; 

        земель, з метою забезпечення 

раціонального використання території регіону тощо. 
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земельно-ресурсного потенціалу, форми і методи яких повинні бути 

еквівалентними ринковим умовам, враховуючи соціальну складову 

добробуту [1, 4]. Це посилить вплив держави на процеси управління 

землекористування та створить умови, які забезпечать ефективне 

володіння землею та охорону землі різними суб'єктами права у 

ринкових умовах. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Грабар В.С., бакалавр, Томашук І.В., асистент  

кафедри аналізу та статистики 

Вінницького національного аграрного університету 

снюваних в Україні, 

потрібен якісно новий кадровий потенціал,  вивести 

економіку країни з кризи та сприяти динамічному розвитку. 

Кадровий потенціал підприємства — це загальна 

характеристика персоналу як одного з видів ресурсів, пов'язана з 

виконанням покладених на нього функцій і досягненням цілей 

перспективного розвитку підприємства [1]. Отже, кадровий потенціал 

у дійсній формі представлений змогою працівників, якістю їх 

професійно-кваліфікаційної підготовки, трудовими, психологічними і 

фізіологічними якостями. Дослідження механізму управління 
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