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непрямій капіталізації чистого доходу оцінна
сме.іьпої ділянки визначається на формулою:
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В - ніеммям між чистим річним доходом та ціною
Ь ' подібної земельної ділянки або як сума (> відсо> :чмпконоі процентної ставки, ризик)' на іпвестуШ - .пкшдносм земельної ділянки,
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дованої ділянки, в тому числі об'єктів нерухомого майна,
які на ній розташовані. За основу беруть річний дохід,
отриманий віл ефективно використовуваної земельної ді
лянки
Висновки. Різноманітність методів оцінки вартості
земельної ділянки лає можливість оцінювання вартості
землі залежно віл її призначення, властивостей та місця
розташування. Н ринковій економіці найбільш прийнят
ним г метол, що базуй ься на рентних доходах, тобто ме
тол капіталізації. Справедливу вартість земельної ділян
ки можливо визначити і за метолом порівняння продажів,
але важливим фактом при ньому с досту п до достовірної
інформації щодо ку шиті-продажу однотипних ділянок..
Оскільки в ринкових умовах земля, як власність маг при
носити дохід, а отже, в разі продаже її вартість повинна
дорівнювати суші, яку поклавши в банк па депозит можна
одержати в вигляді процентів, шо відповідають ренті.
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■ :.ппн: с.исіематнзовано теорстико-мстодичіп підходи до визначення груп стеикхолдерів, які взаємодіють із
ш* v вами, запропоновані групи стеихо.тдсрів. які взаємодіют ь із будівельними корпоративним підприємствами.
і ;-, даним: Снстематизпроваш.і іеореттіко-меииические іюдходьі к онределепию груші стейкхолдеров. взаиL • . юших с предіірпяиіями. пре.ідоженьї ірушіь! стеіікходдеров. кошрьіс взапмодейсгвуїот со строительньї.ми
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(г.т ьіп : Systematized iheorciical and methodological approaches u> the definition of stakeholder groups that interact
fct ' .'.Iduig corporate enterprises
►.--.шовки проблеми. Ьудіведьна галузь є шдика\z- піку держави, що витикає на етан й трапсфорI "■ неси, які тбдуваюгься у су спільстві, та забезС . клюну-вашій інших галузей економіки України.
►; - па сучасному етапі економічних перетворень
р • А пвс.іі.ііоі іа.іуд характеризується як мссгаь .с превалюють с і аінашйш пронеси У таких
к - . к твої о значення набуває забезпечення ефекІ;
події будівельних корпоративних підприємств
t
; ру памп зацікавлених осіб (ст айкхо.тдераміп
► шовки завданим. Низанням формування теоР- .- шчннх положені, визначення стейкхоллерт.
іу - чинки їх взаємодії присвячені роботи вчених.

А. Зуба 111. М Ідіеена [2]. VI. Кларкеоиа [3]. К. Коулза. Д.
Мпче.т.та І4 1.К Мамопова }5|. Л Нікітшої }6(. Р Фримспа [71.К. Хі.тда |8| га пі
Поряд із існуючими розробками, необхідно сфоку
сувати увагу па дослідженні питань щодо класифікації
сгсйкхо.тдерів. які взаємодіють із будівельними корпо
ративними підприємствами, враховуючи особливості
їх функціонування в сучасних умовах господарювання
України.
Ме гою е т а п і є систематизація теоретнко-метолнчнпх підходів щодо класифікації стеикхолдерів. які вза
ємодіють із будівельними корпоративними підприєм
ствами.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Систе
матизуючи тсорстико-методичні підходи визначено, шо
стеїікхолдери не юридичні п фізичні особи, які взаємо
діють пз будівельними корпоративними підприємствами,
функціонують як на зовнішньому ринку, так і у в т о р и н 
ній ClpVKTVpi будівельних компаній, спрямовують свої
зусилля на розвиток суб'єктів господарювання.
Важливість стейкхолдсрів для компаній визначена у
Принципах корпоративною управління, розробленими
Організації:іо економічного Співробітництва ґт Розвитку
(OFCP) до якої входять більшість розвинених країн світу
Зокрема вслановлено. шо лля забезпечення ефективності
корпоративного управління є пошук різних зацікавлених
осіб до взаємодії із компанією для здійснення «соціаль
но-ефективних тисе пінні» в людський і матеріальний
капітал, а структура корпоративного управління повинна
орієнтуватись на визнання інтересів стейкхолдсрів і їх
вкладу в стратегічний у спіх корпорації [б].
Для забезпечення управління взаємодією стейкхолдерів із будівельними корпоративними ніидріимсівами
застоеову ютьея відповідні моделі:
- Мітчела. Агла і Руда дозволяє ідентифікувати за
цікавлені сторони (стейкхолдсрів). визначити рівень
ї х значимості, виявити предметні, якісні й КІЛЬКІСНІ
харакчеристнки стейкхолдсрів. їх оцінити і а визна
чити рівень впливу на розвіпок компанії. В рамках
представленої моделі формуються групи або класи за
цікавлених сторін та їх значення в стратеги розвитку
підприємств. При цьому визначаються відповідні харак
теристики етейкчо.тдерів відношення до управління та
їх місце v структурі управління (влада), закошпеп. дій і
іермпювість(певідкладність) вимог. Рівень впливу кож
ного з представлених факторів по відношенню до стейкхолдерів змінюється відповідно ДО ЗМІН, як форму ніться
групи зацікавлених осіб. До переваг моделі слід віднесш
se. що у пій визначаються конкретні і рупи егейкхо.тдерів
з концентрацією \ ваги на формуванні й досяі пенні відпо
відних шлей і завдань цих гру п. визначення о знак і харак
теристик відповідної групи етейкхо.перів і їх значущості
для прийняття у правлінських рішень, шо забезпечують
розвиток підприємств. До недоліків - проблемність ви
значення стейкхолдсрів. вплив на функціонування яких
призведе ло стратегічною розвитку підприємств: ви
ключення стейкхолдсрів. які на момент проведення до
слідження не мають влади, законності або терміновості
але в майбутньому можуть отримати пі характеристики:
- балансова модель ресурсних відносин по.іягаї у
визначенні зацікавлених сторін на основі їх відношен
ня й МІСЦЯ в процесі обміну ресурсів, зв'язки між яки
ми \юж\ гь бую асиметричними на користь цільовою
об'єкту, еквівалентними та спрямованими на сірішання
позитивного резу.тькпу цільового елементу.До перепаї
моделі відноситься те. що ніша дозволяє визначній стан
ресурсних взаємозв'язків між стейкхо.перами, своєчас
но встановити асиметрії і диспропорції, шо виникають у
пронеси діяльності , встановити баланс між ресурсами.
які обмінюються в процеси діяльності підприємств. До
недоліків - різноаспект ність оцінки одного ресу рсу з по
зиції різних стейкхолдсрів:
- сітьова модель характеризується визначенням вза
ємовідносин між стейкхолдерамн у вигляді мереж, по
будованих на основі аналізу мереж, в яких використо
вуються шітьпіеть мереж і центральність зацікавлених
сторін. Показник щільності оцінюється на основі по
казника рівня щільності мережі, показник центральності
характеризується рангом, тосту пніетто. проміжлпстю. До
переваг представленої моделі відноситься нмуалмпсть
визначених зв'язків між стейкхолдерамн у вигляді ме

режі. МОЖІНВІСТЬ цілісного управління ВСІЄЮ мереж,
визначених зв'язків між стейкхолдерамн До недолі
— необхідність встановлення максимальної кідьк> .
зв'язків між стейкхолдерамн. виключення посередні при визначенні зв'язків між сіейкходдсрами. шо скла.,
в сучасних економ ічппх у мовах) 5)
У пау ковмх розробках ієну югь різні підходи до ви
чення і рун сгсйкхо.ідсрів та їх класифікації Зокрема
Зуб виділяє пасту іпп і ру ни зацікавлених осіб'
• акціонери:
■ шетцтмпйш швес юри.
• менеджери вішки танки,
■ робітники.
• споживачі.
■дн.тери-розіїовеюджувачі;
■ посіачальники:
■ фінансисти корпорації:
• представники державної й муніципальної владі:
• соціальні іі іромалські і руни 111.
У роботах науковців і практиків, які характерну
діяльність компаній у розвинених економічних СІІСТС
визначаються насіунні груші стеикхолдерів гіабл. !
Габ.'п .

Групи стеи кхолдерів. які ВИН ЛЮТІЮТЬ
із компаніями, шо функціонують у розвинених
економічних системах
Ііаукоши і а
І рупії сіейкхо. ілерж
практики
інвестори, у правлінні рююю рівня не т
] її,обох.ІД 1
Дх'ффмаи [ 101 пал. партнери компаній
ст сіік'хо.ідсри. т о бе щосередиі.о маю
контакти з підприємствами акціонер'
власники, робпмикп парі пери і а пі
( тсіікхолдери. які не пов’язані з піди" М. Кларксон
ємствами прямими зв'язками центра
органи вдали, орі аіш місцевої о самок. •
д\ вання. і рома.тські орі аш зашї. засо;~
масової пк|іормаші та ш
Дж Ь.зеїр. М
зовнішні, поірапнчш. вну і рипи і.
Фотлер (11)
стсикхол.терп лля кооперації з висок;
рівнем загроз, безпечні слейкчо.тдер::
низьким рівнем кооперації і з високі"
Дж Севелж.
рівнем загроз.
Т Ніх. С
Вайіхедта ш сприявшій еіейкхо.і.зери з високим :
кооперації і з низьким рівнем загро ;
їм
сіеПкхоллерп '3 низьким рівнем як Кі
р\ вання. гак і заі роз

P М11 че.іл.
І). Діли і
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лаісипи, очік\ іочі каіегорнчш

( ’лід зазначити, шо у розробках вчених, які і
жають взаємодію сіейкхолдерів. фу нкнюпхючпх у ^
мічних системах, шо розвиваються особлива у ваі.
схється на особ.тпвосіях та рівнях взаємодії. їх ш
ехб'екти господарювання. Зокрема. В Корольов
насту пні і ру ші стейкхолдсрів. рада директорів кор:
виконавчий менеджмент, робі пінки, акціонери. .
сіно, держава, нестача шинки, споживачі, к ред ит;
У деяких пачкових розробках визначаннюіш зацікавлених осіб, які впливанні, па рівсн:
тивноси
фу нкцюну вашій
нідирш ме і в.
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[[(дарнгмс'}Ві!:;ісрж;ти:соиі\ м. с_\ сшльуЛ во.сім'я, рід. дочогосподарсгво
Висновки і проведеного дослідження. Т ак т і чином.
■ результаті дослідження запропоновані наступні групи
. гсйкходдерт. які взаємодіють п бздіведьннми корпоратив
ними підприємствами, зовнішні (інкестри. органи держав:кчЧ) управ.ншої. (]искаді.мі пі коні ролюнтн оріани. пріаші

соціального забезпечення. партнери, конкуренти, тамовпикн будівельної продукції, і романські організації). граничні
(акціонери), внутрішні (в.гасники, управлінці різною рівня,
персонал та робітники будівельних корпоративних підпри
ємств) Запроповаш гру пн етейкхо.хтерів лозво.ляють забез
печити зростання ефект 1ІВНОС11 за рівень втаїмо, пі іт буді
вельними корпоративними підприємствами.
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РК1 ІОН \ . 1Ы11 ЗАСАДИ ІІШ12Г 11ІЦ1 ИНОГО ФІНАНСУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Чіютанія: У етап і висвітлено т а досліджено основні засади фінансового заоезнечешія сільського господарства за
нок інвестиційних коштів з а н а т о м сучасних тенденції швесгуваиня у Львівській область

Хніїотзпіві: В стаїье отражены и исследованы основные принципы финансового обеспечения сельского хозяй;л счет iiimeciTiHiioiiHbix средств с ападнюм современных тенденции ннвесгирования во Львовской области

summary: in (he article basic principles oh the financial providing of agriculture are reflected and investigational due to
vestment money with the analysis of modern the tendency of investing m the kviv area

Постановка проблеми. У сучасних економічних
..їх левову частку у забезпеченні фінансовими ре
пн и становлять власні фінансові ресурси суб'єктів
1иіріовання, зокрема виручка від реалізації займає
іе 50% у складі всіх джерел, тобто рівень езмо..аукання сільськогосподарських підприємств пці
джу с необхідність розгляду' питання інвестиційного
чеченця за рахунок зовнішніх джерел, вирішення
нот ребус консолідації зу силь сфер виробииціва.
.дів державної влади та управління економікою
Постановка шинния. Дослідити частки швестиційгоштів у фінансуванні діяльності спьськоіосиодар'. ПІДІфНІМСТН регіону, особливо у малих і середніх.
Виклад основного маїс ріал у дог. іі.тжсшія. Гфектпв. нкіиопхвнння сільськоїосполарськнх нілпрін мегв

не може відбуватися без застосування інноваційних технолопй виробництва, новітніх методів та форм ведення
бізнесу 1іоряд з по штивнокі динамікою збільшення обся
гів валового виробництва сільськогосподарської продукції
товаровиробники стикаються з відсутністю фінансових
реехреів для формування виробничої бази, насамперед
для придбання необхідної техніки та обладнання. Більше
30% сільськогосподарських підприємств є збитковими, а
рентабельність vox основних вплів продукції недостатня
для забезпечення розширеного витворення виробництва,
стримує його модернізацію, оновлення матеріально-тех
нічної бази, впровадження нових іехіюдопй 111.
.Актуальним залишається питання фінансування і за
безпечення ефективного функціонування та іростання
конку реїпоспроуюжностт сільської осполарськнх підпри-
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