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Сучасні умови нестабільності розвитку ринкових відносин пот-

ребують грамотного та науковообгрунтованого розподілу коштів на 
закупівлю земельних ділянок, державної фінансової підтримки, 
оскільки дана галузь сільського господарства є пріоритетною галуз-
зю економіки України, тому поєднання всіх джерел фінансування 
сільськогосподарських підприємств має забезпечити фінансову ос-
нову ведення та розвитку бізнесу в сільському господарстві.  

Питанням формування та розвитку ринку сільськогосподарських 
земель присвячено багато праць вітчизняних науковців [1-3], проте 
питання обґрунтування фінансових витрат на закупівлю земельних 
ділянок різними категоріями землевласників залишають місце для на-
укових досліджень, особливо в частині комплексного підходу з метою 
забезпечення подальшого розвитку галузі сільського господарства.  

Так, в роботі [4] запропонована економіко-математична мо-
дель економічної системи в просторі показників економічної 
структури суспільства (ЕСС), якими є ліквідні накопичення 
включених в цю структуру суспільних груп, цін на агрегований 
продукт аграрного і промислового секторів, сільськогосподарсь-
ку техніку і землю сільськогосподарського призначення, розмірів 
земельних ділянок, які перебувають у приватній власності основ-
них груп землевласників. У даній моделі, зокрема відображені 
частки витрат основних груп землевласників на закупівлю земе-
льних ділянок. Дані витрати є досить гнучким інструментом для 
керування процесами розвитку та вдосконалення ринку земель 
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сільськогосподарського призначення. В межах даного дослі-
дження проведено ряд обчислювальних експериментів та вивче-
но вплив виробничих витрат на діяльність кожного з перерахова-
них типів підприємств і на економіку в цілому. 

Позначимо 1  — частка витрат пенсіонерів-власників паїв на 
придбання землі; 2  — частки витрат одноосібних власників па-
їв на придбання землі; 3 — частка витрат заощаджень власників 
середніх фермерських господарств на придбання землі; 4  — ча-
стка витрат заощаджень власників великих фермерських госпо-
дарств на придбання землі. 

Автором проаналізовано як на ринок землі впливає зміна па-
раметру 2  — частки витрат одноосібних власників паїв на при-
дбання землі. Збільшення цього параметра (рис. 1) приводить до 
збільшення обсягів землі одноосібних господарств (позначення в 
модельних експериментах 2 ), зумовлює настання економічних 
подій у більш ранні моменти часу і в довготривалій перспективі 
підвищує асимптоту, до якої прямує 2 .  

 

 
Рис. 1. Графіки залежності площ земель  

одноосібних господарств  t2  від частки 2  витрат  
на придбання землі одноосібними власниками паїв  

Внаслідок збільшення частки витрат власників одноосібних 
господарств 2  зменшується земельна власність членів інших 
груп аграрного сектору. 

Внаслідок збільшення 2  «сильно» зменшуються заощадження 
всіх груп аграрного сектору, крім власників великих підприємств, 
«слабко» зменшуються заощадження членів всіх інших груп розгля-
нутої у роботі економічної структури суспільства. Так відбувається 
перетворення економіки в господарство аграрного типу, в якому ос-
новний капітал зосереджено у власників великих аграрних підпри-
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ємств. Втім, це лише тенденція, адже в досліджуваній економіці зао-
щадження власників промислових підприємств не спадають до нуля.  

В цілому, закономірності зміни  4,1ii  показують, що акти-
вність учасників аграрного виробництва на ринку землі познача-
ється на всіх секторах економіки. Вона приводить до структуру-
вання ринків за динамікою ціноутворення на них, до зміни 
динаміки заощаджень учасників різних груп учасників економіки 
та перерозподілу земельної власності. Підвищення активності на 
ринку землі членів однієї з економічних груп знижує їхню фінан-
сову спроможність щодо забезпечення виробництва, що конкуре-
нтно покращує умови власників підприємств з інших груп. Так 
виникають малі коливання кількості землі та заощаджень у всіх 
досліджуваних групах. Ці коливання проявляються «слабким» 
структуруванням ринків. Якщо ринкову активність змінюють 
учасники економіки з великою фінансовою спроможністю, тоді 
описані вище коливання землі й заощаджень додатково супрово-
джує повільна тенденція зміни обсягів землі та заощаджень.  
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БІЛІНІЙНА МОДЕЛЬ 

ВЗАЄМОДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХПОТОКІВ 
 
Одним з фундаментальних положень методології наукового під-

ходу у моделюванні інформаційних потоків є принцип первісних 
досліджень нових явищ, заснований на застосуванні спрощених ма-


