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довгострокових і ризикових досліджень у ключових галузях науково-
технічної і виробничо-господарської діяльності; збільшення пільг, 
що стимулюють науково-технічний прогрес та інноваційну 
діяльність. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ  
ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Основна проблема в сільському господарстві більшості країн 

світу і нашої країни – падіння природної родючості ґрунтів. 
Необхідна мінімізація негативних екологічних наслідків прийнятих 
сьогодні економічних рішень. Проблема компромісу між поточним і 
майбутнім споживанням родючості повинна стати основною при 
розробці стратегії землекористування. Необхідний перехід до сталого 
розвитку аграрного сектора. Найважливіший напрямок у вирішенні 
завдання сталого розвитку сільського господарства – забезпечення 
простого і розширеного відтворення земельно-ресурсного 
потенціалу. 
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Тип відтворення природної родючості визначає і еколого-
економічний тип розвитку сільського господарства, ступінь його 
стійкості. Техногенний тип економічного розвитку базується на 
використанні штучних засобів виробництва, створених без 
урахування екологічних обмежень. Характерними рисами 
техногенного типу розвитку є швидке і виснажуюче використання 
невідновлюваних видів природних ресурсів і надексплуатація 
відновлюваних ресурсів зі швидкістю, що перевищує можливості їх 
відтворення і відновлення. При цьому наноситься значний 
економічний збиток, що є вартісною оцінкою деградації природних 
ресурсів і забруднення навколишнього середовища в результаті 
людської діяльності [2]. 

Просте і розширене відтворення земельно-ресурсного потенціалу 
характеризують стійкий тип економічного розвитку. Усунення 
негативних явищ, що виникли в результаті використання землі, 
повернення ґрунтової родючості до вихідного стану означає просте 
відтворення родючості. Під простим відтворенням розуміють 
сукупність природніх процесів або систему заходів для підтримки 
ефективної родючості на рівні, що наближається до потенційного. У 
землеробстві відтворення родючості здійснюється речовим (надає 
найсильніший і багатоаспектний вплив) і технологічним (не в стані 
компенсувати матеріальний) шляхами [3]. Ефект технологічного 
шляху короткостроковий і заснований на форсуванні використання 
речових ресурсів ґрунту. Ґрунтову родючість відносять до 
важковідновлюваних природних ресурсів. 

Всі фактори підвищення економічної родючості можна об’єднати 
в наступні групи: біологічні, технологічні, технічні, організаційно-
економічні, соціально-економічні. Дія зазначених факторів 
обумовлена і безпосередньо пов’язана з кількістю і якістю живої і 
уречевленої праці, втіленої в засобах виробництва. Кожна група 
чинників підвищення економічної родючості включає в себе систему 
заходів, що забезпечують вдосконалення методів обробітки ґрунту і 
впливу на рослини і засоби виробництва. Їх здійснення повинно 
переломлюватися через призму науково-технічного прогресу в 
землеробстві та інших галузях і відображатися в збільшенні виходу 
продукції з одиниці площі сільськогосподарських угідь. Рівень 
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економічної родючості в значній мірі визначається культурою 
землеробства, організацією і територією, ступенем використання 
трудових ресурсів, матеріальною зацікавленістю працівників у 
поліпшенні використання землі, їх кваліфікацією, соціально-
економічними факторами. Фактори підвищення економічної 
родючості землі діють не стихійно, а з певною закономірністю. Так, 
погіршення якості обробітку ґрунту знижує врожайність, 
застосування більш досконалої системи машин скорочує втрати 
продукції і т. д. Від раціональності практичного застосування 
комплексу чинників, що забезпечують підвищення економічної 
родючості землі, залежить ефективність її використання. 

Відтак реалізація інтенсивного типу розвитку в умовах сьогодення 
нерозривно пов’язана із забезпеченням його екологічності. Даному 
процесу сприятиме: розширене відтворення ґрунтової родючості, яке 
спрямоване на збереження і підвищення вмісту гумусу; пріоритетність у 
виробництві екологічно чистих видів продукції, контроль мінімального 
рівня її забрудненості; дотримання прийнятих норм транспортування, 
зберігання та використання засобів захисту рослин, стимуляторів росту, 
мінеральних добрив і не допущення забруднення навколишнього 
природного середовища та харчових продуктів; дотримання норм 
екологічної безпеки і забезпечення відтворення води і повітря; 
переважне застосування природних засобів протидії шкідникам та 
хворобам сільськогосподарських культур й тварин; дотримання 
екологічних вимог в розміщенні меліоративних систем. 

В сучасних умовах необхідні якісно інші підходи, екологічна 
інтенсифікація землеробства на основі високого рівня агрокультури, 
здійснення простого і розширеного відтворення родючості ґрунтів на 
базі освоєння оптимальних сівозмін, застосування чистих парів, 
екологічно сумісних засобів виробництва, раціонального використання 
добрив тощо [1]. В нові підходи до розуміння інтенсифікації має бути 
закладена ключова роль екологічно безпечного землекористування, 
коли зростання продуктивності земельних угідь, як наслідок 
інтенсифікації землекористування, що негативно впливає на довкілля, – 
одночасно передбачає заходи із зменшення негативного впливу на 
земельні ресурси через дотримання умов екологічної безпеки та 
існуючих обмежень техногенезу.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 
 
В Україні продовжує стрімко розвиватися сфера обслуговування, 

займаючи все більшу складову частину економіки. Одним із напрямів, 
який має виражену тенденцію до зростання, є готельно-ресторанна 
індустрія. Не є секретом, що середовище, до якого належить готельно-
ресторанний бізнес має високий рівень конкуренції, який постійно 
зростає. Це стає саме тим фактором, який стимулює суб’єктів індустрії 
гостинності до пошуку ефективних підходів в управлінні якістю на 
підприємствах готельно-ресторанної сфери.  

Якість стає основним і вирішальним показником конкурентоспро-
можності підприємств, ефективності їх діяльності і запорукою 
надійності. Деякі дослідники відмічають, що саме підвищення якості 
сервісу для багатьох компаній стає більш ефективним інструментом 
збільшення обсягу продажів і прибутку, ніж маркетинг, просування чи 
реклама. [1]. Таким чином конкурентоспроможність діяльності 


