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качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции обеспечат конкурентоспособность оте-

чественных товаропроизводителей на мировых рынках. 

Выводы. Дальнейшее развитие земельных отношений должно происходить в направлении 

обеспечения реализации права собственности на землю, формирования эффективного сельскохо-

зяйственного производства, которое будет конкурентоспособное на мировом рынке. Проведение 

земельной реформы должно создать необходимые предпосылки для привлечения инвестиций в 

области сельского хозяйства. Это позволит улучшить материально–финансовое состояние товаро-

производителей и повысить экономическую эффективность аграрной сферы. Кроме того, улуч-

шится положение крестьянства за счет создания новых рабочих мест и повышение уровня дохо-

дов. Поэтому, развитие земельных отношений имеет значительное экономическое и социальное 

значение для конкретного индивида, предприятия и государства в целом. 
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Поняття «інвестиційна нерухомість» в Україні в обліковому середовищі з‘явилось  у 2007 році. 

В зв‘язку з затвердженням Положення стандарту бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна неру-

хомість» від  від 02.07.2007р. №779.  Інвестиційна нерухомість, за умови її визнання, повинна 

відповідати критеріям не лише тим, що прописані в стандарті бухгалтерського обліку, а також й 

іншим вимогам, оскільки  нерухомість є одночасно і об‘єктом обліку, і об‘єктом права [1]. 

Згідно П(с)БО 32 нерухомість поділяється на інвестиційну та операційну. Відображення кон-

кретного об‘єкта нерухомого майна в обліку залежить від того, з якою метою він був придбаний, 

що й коли планується з ним робити. Об‘єкт нерухомості, що був придбаний для використання у 

власній діяльності, наприклад земельна ділянка, призначена для виробництва сільськогосподарсь-

ких культур, будівництва виробничих приміщень чи об‘єктів невиробничої сфери, повинна бути 

відображена в обліку як основний засіб. Те саме стосується і будівлі, придбаної для власного ви-

користання – під офіс, склад, виробничий цех та інше.  

Якщо, об‘єкт нерухомості не буде використовуватись за його прямим призначенням у власній 

діяльності, але буде приносити дохід від оренди, то в такому випадку об‘єкт нерухомого майна 

буде відображатись в обліку як об‘єкт інвестиційної нерухомості. Переоцінка об‘єктів основних 

засобів відбувається наступним чином: переоцінена первісна вартість і знос об'єкта основних за-

собів визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу на індекс переоцінки.  Ін-

декс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, 

на його залишкову вартість.  

У національному положенні бухгалтерського обліку зроблено акцент на моделі оцінки інве-

стиційної нерухомості за справедливою вартістю. Потрібно безпосередньо у стандарті або в мето-

дичних рекомендаціях щодо його застосування визначити порядок документального підтверджен-

ня справедливої вартості інвестиційної нерухомості.  Це має важливе значення для практичного 

впровадження принципів оцінки,  регламентованих П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».  

На даному етапі здійснення операцій з інвестиційною нерухомістю традиційний бухгалтерсь-

кий облік вже не задовольняє ускладненим вимогам управління даним процесом. Такі вимоги 

створюють передумови до виникнення нового напряму діяльності фахівців в області контролю 

господарських операцій, заснованого на синтезі обліку, калькуляції, аналізу, прогнозування, еко-
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номіко–математичних методів, де система контролю стає повноправним елементом в управлінні 

діяльністю підприємством. 

В процесі контролю важливим є вміння використовувати облікові дані для планування і кон-

тролю діяльності підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від її характеру і суті управ-

лінських рішень, які приймаються на її основі . 

При здійсненні операцій з інвестиційною нерухомістю здійснюється проектування управлінсь-

кого контролю, який  охоплює наступні основні етапи: 

- визначення загальної мети підприємства і її проміжних цілей; 

- визначення центрів відповідальності по кожній ланці операції з інвестиційною неру-

хомістю; 

- розробка показників діяльності для мотивації і узгодження мети; 

- вимірювання фактичних показників операції з інвестиційною нерухомістю і складання 

звітності. 

Контроль виконання будь–яких операцій заснований на тактиці ухвалення рішень, тобто цілес-

прямованому виборі одного з декількох альтернативних варіантів дій для забезпечення досягнення 

вибраної мети або рішення певної проблеми. Звичайно управлінський процес включає іденти-

фікацію проблеми усвідомлення відповідальності за неї, визначення переліку можливостей, їх 

аналіз, оцінка і в подальшому вибір і ухвалення рішення. Підставою для ухвалення цього рішення 

є релевантна інформація, яка охоплює кількісні показники та якісні характеристики. 

Типовими обмеженнями виконання операції з інвестиційною нерухомістю є: 

- попит на об‘єкти інвестиційної нерухомості; 

- наявність виробничих завдань для яких терміново потрібна інвестиційна нерухомість; 

- виробнича потужність підприємства; 

- грошові ресурси. 

Істотним чинником контролю за виконанням операцій з інвестиційною нерухомістю є викори-

стання обмежених ресурсів на основі аналізу маржинального доходу на одиницю продукції, яка 

виражена у вимірнику обмежуючого чинника, в умовах здійснення такої операції. 

З точки зору економічної сутності інвестиційної нерухомості операція формує сукупність про-

цедур, вживаних для збору, обліку і узагальнення інформації про майно та земельні ділянки, а та-

кож для планування фінансово–господарської діяльності в рамках реалізації договору по опе-

раціях з інвестиційною нерухомістю [2]. 

Допоки у вітчизняних інструктивних документах немає рекомендацій щодо документального 

відображення об‘єктів інвестиційної нерухомості. Тому доцільним було б розглянути необ-

хідність розробки стандартних уніфікованих форм первинних документів, що, власне, відобра-

жатимуть оприбуткування, тобто зарахування на баланс об‘єктів, які можна віднести згідно з дію-

чим П(С)БО до інвестиційної нерухомості, та їх вибуття. Рекомендуємо ввести документи такі, як 

«Інвентарна картка обліку інвестиційної нерухомості» та «Акт списання інвестиційної нерухо-

мості». Первинні документи, які необхідні для повного висвітлення інформації про наявність і рух 

об‘єктів інвестиційної нерухомості, можна поділити за наступними напрямками, залежно від того, 

яку інформацію вони містять:  

-  придбання об‘єктів інвестиційної нерухомості;  

-  переведення до складу інвестиційної нерухомості;  

-  виведення об‘єктів зі складу інвестиційної нерухомості;  

- вибуття інвестиційної нерухомості.  

Розглянувши питання зовнішнього контролю інвестиційної нерухомості можна зробити висно-

вок, що він є необхідним при здійсненні будь–якої інвестиційної діяльності, як при прийнятті ін-

вестиційного рішення, так і при використанні залучених коштів. З розвитком вітчизняного фондо-

вого ринку і виходом на міжнародні ринки цінних паперів Україна повинна буде переходити на 

прийняті у світі норми аудиторського контролю за інвестиціями різних видів та здійснення інве-

стиційних процесів. Проблема удосконалення аудиту інвестицій заслуговує глибокого розгляду і 

зарубіжний досвід може стати корисним підґрунтям для подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Прочная кормовая база  является  основным направлением увеличения  производства молока в 

хозяйствах. Для обеспечения полноценными кормами животных  необходим не только широкий 

ассортимент кормов, но и оптимальное их сочетание в рационе, что может быть достигнуто только 

с использованием экономико–математических методов. 

Для оптимизации кормления коров построим экономико–математическую модель суточного 

кормового рациона на стойловый период для дойных коров живой массой 550 кг с суточным удо-

ем 14 кг молока,  жирностью 3,8 %. Для обеспечения такой суточной продуктивности необходимо, 

чтобы в рационе содержалось питательных веществ не менее: кормовых единиц – 12,8 кг, перева-

римого протеина – 1285 г. Сухого вещества должно быть не менее 12  и не более 18кг.  

Масса отдельных групп кормов в рационе может колебаться: концентраты – от 2 до 3 кг, гру-

бые – от 10 до 15 кг, силос от 12 до 20 кг,  корнеклубнеплоды – от 5 до 8 кг. Удельный вес сена в 

группе грубых кормов  должен быть не менее 30%,  соломы – не более 20%. 

Составим экономико–математическую модель рациона кормления позволяющих минимизиро-

вать себестоимость рациона. Пусть: 

x1 – количество комбикорма, кг; 

x2 – количество сена, кг; 

x3 – количество сенажа, кг; 

x4 – количество соломы, кг; 

x5 – количество силоса, кг; 

x6 – количество корнеплодов, кг. 

  

Целевую установку можно выразить следующим образом: из имеющихся в наличии кормов со-

ставить такой рацион, который по содержанию кормовых единиц, соотношению отдельных видов 

и групп кормов полностью отвечал бы требованиям животных и одновременно был самым деше-

вым. Критерий оптимальности – минимум стоимости рациона: 

 

3500х1 + 411х2 + 206х3 + 130х4 + 235х5 + 333Х6         min.    

     

Основными ограничениями в данной модели будут условия по обеспечению  питательными 

веществами (кормовые единицы, переваримый протеин,  сухое вещество):    

 

Ограничение по кормовым единицам 

0,96х1 + 0,55Х2 + 0,23Х3 + 0,34Х4+ 0,19х5 + 0,11x6  ≥ 12,8;  

Ограничение по переваримому протеину : 

120Х1 + 68Х2 + 19 Х3    + 11Х4  + 15Х5  + 9 Х6 ≥1285;  

Ограничение по сухому веществу: 

0,85х1 + 0,83x2+0,4х3+0,775х4+0,19х5+ 0,108х6≤ 18;  

0,85х1 + 0,83x2+0,4х3+0,775х4+0,19х5+ 0,108х6≥ 12;  

Пределы ограничений по массе концентратов: 

х1 ≥ 2; х1 ≤ 3;  

Пределы ограничений по физической массе грубых кормов: 

Х2 + Х3+ х4 ≥10;  Х2 + Х3+ х4 ≤15;  

Пределы ограничений по физической массе силоса: 

х5 ≥ 12;  х5 ≤ 20;  

Пределы ограничений по физической массе корнеплодов: 

х6 ≥ 5;х6 ≤ 8;  
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