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Проанализирована сущность понятия „трансакция” согласно институциональной экономиче-

ской теории, рассмотрено проблемы трансакций обмена в сельском хозяйстве Украины при ры-
ночных условиях функционирования. 
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lems of transactions exchange in the agriculture of Ukraine at the market conditions of functioning had dis-
cussed. 

Keywords: transaction, exchange, transaction costs, cooperation, cluster. 
 
Дата надходження до редакції: 05.04.2013 р. 
Резензент: д.е.н., професор Вдовенко Н.М. 
 
УДК631.171:332.33:330.101.52:447.52/.54:338.439.02:004.42 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗБОРУ, НАКОПИЧЕННЯ, 
АНАЛІЗУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ 1С «ЗЕМЛЯ V.1.0» 
 
А. А. Гущин, аспірант, Сумський національний аграрний університет  
 
Розроблено комп’ютерну програму 1С «Земля v.1.0» що спрямована на автоматизацію інфор-

маційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним веденням і використанням статистич-
них даних земельних ресурсів Сумської області. 

Ключові слова: земельні ресурси, автоматизація, ефективна обробка інформації. 
Актуальність теми. В умовах економічного 

реформування значно зростає роль та значення 
земельних ресурсів, дані яких є інформаційною 
базою для ефективного управління землею, ве-
дення земельної статистики, регулювання земе-
льних відносин, інформаційної підтримки подат-
кової та інвестиційної політики держави і розвитку 
ринку землі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання автоматизації збору та обробки інфор-
мації про земельні ресурси, зокрема питаннями 
автоматизації державного земельного кадастру 
розглянуто у працях таких відомих вчених, як 

І. Бистряков, М. Володін, Б. Данилишин, 
Д. Добряк, Д. Бабміндра, А. Сохнич, А. Третяк та 
ін. Багато аспектів зазначеної проблематики за-
лишаються невирішеними як із теоретичного, так 
і з практичного погляду або дискусійними й зумо-
влюють потребу глибших наукових обґрунтувань 
та практичних розробок. 

Мета статті. Метою даної статті є спроба 
надати поштовх у напрямку до створення ефек-
тивної автоматизованої системи на базі широкого 
використання комп’ютерної техніки – єдиної ін-
формаційної системи для забезпечення органів 
державної влади та органів місцевого самовря-
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дування, громадян, підприємств, установ та орга-
нізацій достовірною та актуальною інформацією 
про землю та земельні ресурси.  

Постановка завдання. Основними завдан-
нями, що ставляться в контексті даної статті є 
створення на основі новітніх комп’ютерних та 
інформаційних технологій дієвого механізму ав-
томатизованого ведення статистики та обробки 
даних земельних ресурсів; забезпечення «земе-
льною» інформацією органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, громадян, 
підприємств, установ та організацій; інформацій-
на підтримка широкомасштабних робіт із земле-
устрою, моніторингу земель, державного контро-
лю за використанням земель. 

Механізм реалізації поставлених цілей. 
Для реалізації поставлених цілей при Держком-
земі вже створений Центр державного земельно-
го кадастру, державні земельно-кадастрові 
центри, залучені міністерства, інші центральні 
органи виконавчої влади, підприємства, установи 
та організації, які здійснюють роботи, пов’язані з 
веденням державного земельного кадастру тощо. 

Застосування новоствореної програми 1С 
«Земля v.1.0», як плацдарму для розробки інших 
(або ж доопрацювання існуючих) програм та ав-
томатизованих систем у державній сфері в май-
бутньому надасть змогу створити автоматизова-
ну систему, яка забезпечить отримання, аналіз, 
збір та обробку даних про земельні ресурси Укра-
їни на основі застосування сучасних 
комп’ютерних та інформаційних технологій. 

Автоматизація ведення статистики земель-
них ресурсів створить необхідні передумови для 
переходу на якісно новий рівень державного 
управління земельними ресурсами, землеустрою, 
моніторингу земель, державного контролю за 
використанням земель. 

Виклад основного матеріалу.На сьогодні 
замість сучасних автоматизованих методів аналі-
зу, статистики та акумулювання інформації про 
земельні ресурси країни використовується пере-
важно традиційна – «паперова технологія» або ж, 
в основному, інструменти MS Office (Word, Excel, 
Access, Visio та ін.). Рівень автоматизації інфор-
маційних процесів, пов’язаних зі збором та обро-
бкою статистичної інформації земельних ресур-
сів, є незначним. 

«Паперова технологія», використання «не-
спеціалізованих» програм чи взагалі відсутність 
програм для автоматизації ведення статистики по 
землі стримує земельну реформу в Україні. 

Зокрема, для створення та функціонування 
цивілізованого та повноцінного ринку землі необ-
хідно істотно вдосконалити існуючу вітчизняну 
практику ведення статистики земельних ресурсів 
шляхом розвитку нормативно-технічної бази і 
впровадження автоматизованої системи регулю-
вання та акумулювання інформації про земельні 
ресурси. Це дасть змогу підвищити ефективність 

управління земельними ресурсами, значно при-
скорити процес реформування земельних відно-
син, дасть змогу відстежувати динаміку змін зе-
мельного фонду тощо. 

Мовою програмування на платформі 1С: 
«Підприємство 8.2.» була розроблена 
комп’ютерна програма для узагальнення, збору 
та аналізу інформації про земельні ресурси Сум-
ської області, яка дозволяє зокрема розрахову-
вати нормативну грошову оцінку земель (ріллі, 
багаторічних насаджень, пасовищ, сіножатей, с/г 
угідь тощо). 

Комп’ютерна програма 1С «Земля v.1.0» є 
програмним комплексом, що спрямована на ав-
томатизацію інформаційно-технологічних проце-
сів, пов’язаних з оперативним веденням і викори-
станням статистичних даних земельних ресурсів 
Сумської області. Програма, її частини та про-
грамні модулі можуть бути використані для будь-
якої області країни й України в цілому. 

Програма 1С «Земля v.1.0» містить систему 
мінімально-необхідних відомостей, документів, 
довідників, реєстрів накопичення та реєстрів ві-
домостей, констант, обробок, планів обміну, що 
дозволяють накопичувати та отримувати у вигля-
ді таблиць, звітів та діаграм необхідну статистич-
ну інформацію, інформацію за категоріями зе-
мель Сумської області, її грошової оцінки в розрі-
зі районів області та районних центрів. 

Програма дозволяє накопичувати інформа-
цію в розрізі районів та рокам по площах земель; 
коефіцієнти індексації земель; накопичує зведені 
коефіцієнти тощо. 

«Робочий стіл» програми 1С «Земля v.1.0» 
(рис. 1) – призначений для відображення всіх 
необхідних для роботи користувача інструментів 
та може налаштовуватися індивідуально для 
кожної ролі користувача.  

«Робочий стіл» відображає всю поточну си-
туацію, яка відбувається в програмі, і при цьому 
не переобтяжений зайвими деталями, що дуже 
важливо. Користувачу доступний весь необхідний 
для роботи інструментарій. 

Таким чином «Робочий стіл» програми є уні-
версальною обробкою, яка надає користувачам 
програми спрощену, наглядну, структуровану та 
зведену інформацію про довідники, реєстри, до-
кументи, звіти та таблиці, наявні в системі. 

Підсистема «Розрахунки та зведена інфор-
мація» (рис. 2) – найважливіший блок в програмі 
1С «Земля v.1.0». Він містить в собі всі довідники, 
реєстри, документи, константи, звіти, діаграми, 
таблиці, обробки, та інші інструменти.  

В цьому розділі можна подивитися повний 
перелік документів по оцінці земельних площ 
Сумської області, структуру земельних площ, 
коефіцієнти індексації (в т.ч. й зведені), список 
районів та районних центрів Сумської області, 
площі ріллі, пасовищ, багаторічних насаджень, с/г 
угідь та їх оцінки тощо. З цією вкладки можна 
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розраховувати оцінку земельних площ в розрізі 
років, формувати звіти, таблиці, діаграми, робити 

пошук даних в інформаційній базі. 
 

 

 
Рис. 1. Робочий стіл (інтерфейс) програми 1С «Земля v.1.0». 

 

 
Рис. 2. Підсистема «Розрахунки та зведена інформація» програми 1С «Земля v.1.0». 

 

Довідник програми «Нормативна грошова оцінка земель Сумської області» (рис. 3) містить 
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дані про нормативну грошову оцінку земельних 
угідь Сумської області по районам та районним 
центрам за 1995р. та 2013р. Дані взяті з офіцій-

ного сайту Державного агентства земельних ре-
сурсів України (http://www.dazru.gov.ua). 

 

 
Рис. 3. Приклад довідника «Нормативна грошова оцінка земель Сумської обл.»  

в програмі 1С «Земля v.1.0» 
 

 
Рис. 4. Друкована форма елемента «Нормативна грошова оцінка земель с/г призначення  

по Сумській області станом на 01.01.2013р.» довідника «Нормативна грошова оцінка земель»  
в програмі 1С «Земля v.1.0» 

 

Довідник може формувати інтерфейсну фо-
рму (рис. 4 та рис. 5)  для більш «м’якого» та 
ергономічно-прагматичного перегляду користува-

чем даних по оцінці земель Сумської області та 
може виводити ці дані на друк через принтер. 
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Рис. 5. Приклад друкованої форми «Нормативна грошова оцінка земель с/г призначення  

по Сумській області станом на 01.07.1995р.» довідника «Нормативна грошова оцінка земель»  
в програмі 1С «Земля v.1.0» 

 

У вкладниці підсистеми «Звіти» міститься 
складний звіт «Структура земельних площ Сум-
ської області». 

Звітна форма «Структура земельних площ 
Сумської області» має два режими відображення: 

- у вигляді діаграми (рис. 6); 
- у вигляді таблиці (рис. 7); 
Підсистема програми 1С «Земля v.1.0» «Ін-

тернет ресурси» містить корисні посилання на 
інтернет-довідники, на численні сайти, зокрема 
на сайти: сайт Державного агентства земельних 
ресурсів України (http://www.dazru.gov.ua), сайт 
Центру державного земельного кадастру України 
(http://www.dzk.gov.ua), сайт кадастрової карти 
України (http://map.dazru.gov.ua) та інші. 

 

 
Рис. 6. Приклад створення діаграми «Структура земель с/г призначення»  

в програмі 1С «Земля v.1.0». 
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Рис. 7. Приклад таблиці структури земельних площ Сумської області в програмі 1С «Земля v.1.0» 

 

Предметно-орієнтоване середовище про-
грамної розробки платформи «1С: Підприємство 
8.2», реалізована в складі Конфігуратора. Вона 
надає програмісту інтегрований набір інструмен-
тів, необхідних для розробки, поширення та під-
тримки комп’ютерної програми 1C «Земля v.1.0» 
для автоматизації процесів накопичення, аналізу 

та відображення даних. 
Конфігуратор (рис. 8) являє собою спеціаль-

ний режим запуску системи «1С: Підприємство 
8.2». Цей режим дозволяє виконувати зміну існу-
ючих компонентів програми і створення нових, а 
також виконувати дії з адміністрування інформа-
ційної бази.  

 

 
Рис. 8. Програма 1C «Земля v.1.0» в режимі конфігурування. 
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Конфігуратор надає розробникові (програ-
місту) всі необхідні інструменти для «візуаль-
ного» та програмного опису структури прикла-
дного рішення (в нашому прикладі: 
комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.0»), 
створення форм діалогів і вихідних документів, 
механізмів роботи користувачів з даними (ін-
терфейсів) і прав доступу різних груп користу-

вачів до різної інформації. Крім цього Конфігу-
ратор дозволяє створити за допомогою про-
грамного коду мовою 1С (лістинги коду на рис. 
9, 10, 11) і налаштувати взаємодію різних еле-
ментів програми один з одним і написати мо-
дулі на вбудованій мові для обробки різних 
подій і реалізації специфічних алгоритмів вза-
ємодії, обробки вхідних і вихідних даних. 

 

 
Рис. 9. Приклад лістингу програмного коду  

в модулі документу «Розрахунок нормативної грошової оцінки земель» 
 програми 1С «Земля v.1.0» 

 

На рис. 9 зображена частина програмного 
коду на мові програмування 1С, що міститься в 
модулі документа «Розрахунок нормативної гро-
шової оцінки земель» та який формує записи при 
проведенні новостворених документів в реєстрі 
накопичення «Зміна грошових оцінок земель по 
рокам».  

Тобто, таким чином, будь-який користувач 
комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.0» має 
змогу побачити результат створення та прове-
дення документу «Розрахунок нормативної гро-
шової оцінки земель» у відповідних реєстрах 
програми, а також побачити коли був створений, 
змінений чи модифікований відповідний документ 
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Рис. 10. Приклад лістингу програмного коду для розрахунку грошової оцінки земель  

в формі документу «Розрахунок нормативної грошової оцінки земель Сумської області» 
 в програмі 1С «Земля v.1.0» 

 

Програмний код зображений на рис. 10 міс-
титься в модулі форми документа «Розрахунок 
нормативної грошової оцінки земель» та який 

забезпечує розрахунок грошових оцінок земель-
них площ на вибраний рік. 
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Рис. 11. Приклад лістингу програмного коду в модулі менеджера, що виводить на екран табличну 

форму документу  «Розрахунок нормативної грошової оцінки земель» програми 1С «Земля v.1.0» 
 

Лістинг коду відображений на рис. 11, що мі-
ститься в модулі менеджера документа «Розра-
хунок нормативної грошової оцінки земель» фо-
рмує та виводить на екран друковану форму таб-
лиці«Розрахунок нормативної грошової оцінки 
для с/г земель …» на вибраний рік. 

Висновки. В результаті проведеної роботи 
та досліджень була створена комп’ютерна про-
грама 1С «Земля v.1.0», що працює на платфор-
мі 1С «Підприємство 8.2.» та написана мовою 
програмування 1С. 

Новостворена програма дає змогу: 
1) автоматизувати ведення статистики та 

обробку даних земельних ресурсів; 
2) забезпечити «земельною» інформацією 

органи державної влади, місцевого самовряду-
вання, громадян, підприємств, установ та органі-
зацій.  

3) надати дані та інформацію, що може бути 
використана для підтримки широкомасштабних 
робіт із землеустрою, моніторингу земель, дер-
жавного контролю за використанням земель. 

Достовірна і повна інформація про земельні 
ресурси сприятиме збільшенню надходження до 
державного та місцевих бюджетів коштів від пла-
ти за землю, організації її раціонального викорис-
тання, оперативному регулюванню земельних 
відносин, обґрунтуванню розмірів плати за зем-
лю, реформуванню земельних відносин та впро-
вадженню регульованого ринку землі. 
 

Список використаної літератури: 
1. Ажеронок В. А., Островерх А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. 1С: Предприятие 

8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2. – М.: «1С-Паблишинг», 2009. –  Т.1 – 704 с., 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 4 (55), 2013 

151 
 

Т.2 – 704с. 
2. Ажеронок В. А., Островерх А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Разработка управляемого 

интерфейса. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2010. – 723с. 
3. Гончаров Д. И., Хрусталева Е. Ю. Решение специальных прикладных задач в «1С: Предпри-

ятии 8.2». – М.: «1С-Паблишинг», Серия «1С: Профессиональная разработка», 2012. – 300с. 
4. Лихогруд М. Г. Автоматизована система державного земельного кадастру України (концепція 

створення) // Інженерна геодезія. – К. : КНУБА, 2001. – № 45. – с. 123-141. 
5. Податковий кодекс України зі змінами та доповненнями внесеними законами України від 23 

грудня 2010 року №2856-VI 
6. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю «1С: Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приёмы». –  Москва: «1C-Пaблишинг», 2009. – 849с.  
7. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю 1С: Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приёмы. –  Москва: «1C-Пaблишинг», 2009. – 849с.  
8. Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н. 1С: Предприятие. Комплексная конфигурация. Секреты рабо-

ты. – Издательство: «БХВ-Петербург», 2005. – 623с. 
9. Сохнич А. Я. Геоінформаційні системи в управлінні земельними ресурсами. – Науковий вісник 

НЛТУ України, 2010. − Вип. 20.5. – с. 291-295 
10.Третяк А. М., Лихогруд М. Г. Деякі питання автоматизації процесу реєстрації земельних 

ділянок, іншого нерухомого майна та права власності на них // Землевпорядний вісник. – 1999. – №1. – 
с. 16-20. 

11.Хрусталева Е. Ю. Разработка сложных отчетов в «1С: Предприятии 8.2». Система компоновки 
данных. – Санкт-Петербург, 2012. – 484с. 

 
Автоматизация информационно-технологических процессов сбора, накопления, анализа и ис-

пользования данных земельных ресурсов Сумской области на примере программы 1С «Земля v.1.0»  
Разработана компьютерная программа 1С «Земля v.1.0», которая направленная на автома-

тизацию информационно - технологических процессов, связанных с оперативным ведением и ис-
пользованием статистических данных земельных ресурсов Сумской области. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, автоматизация, эффективная обработка информа-
ции. 

 
Automation of information and collection process, storage, analysis and use figures of land resources in 

Sumy region for example to 1C «Land v.1.0».  
A computer program 1C «Land v.1.0» are created to automatization information and technical proc-

esses associated with operational responsibility and the use of statistical information of land resources in 
Sumy region. 

Keywords: land resources, automation, efficient processing of information. 
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