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ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

 

Суркова В. О. Фактори інноваційного розвитку підприємств АПК. 
Продовольча безпека, конкурентоспроможність аграрного сектору, екологічне та соціальне благополуччя 

сільських територій та ефективне функціонування АПК загалом багато в чому залежить від ступеня інновацій-
ного розвитку галузі. Метою дослідження є аналіз та оцінка сучасних тенденцій та факторів інноваційного роз-
витку АПК, а також розгляд можливостей нівелювання бар'єрів, що перешкоджають цьому процесу як резуль-
тату підтримки держави. Проведено аналіз факторів, що впливають на розвиток інноваційної діяльності у 
сільському господарстві, та виявлених у процесі пошуку ефективних заходів щодо стабілізації та покращення 
ситуації в галузі. У статті наведено огляд наявних інтерпретацій поняття «інновація», яке дозволило позна-
чити авторську позицію щодо концептуальної складової інновацій стосовно АПК. Вчені вкладають у ці визначення 
різний зміст, концентруючи увагу на окремих аспектах. Проведений аналіз визначень «інновація» дозволив визна-
чити наявність основних його домінант: процес, результат, зміна. Особливу увагу приділено факторам, що стри-
мують інноваційний розвиток сектора (брак власних коштів, висока вартість інновацій, високі ризики, нестача 
кваліфікованого персоналу, недостатній рівень фінансової підтримки). Перелічені фактори блокують подальший 
розвиток аграрного сектору, і тому першочерговим завданням стає створення умов щодо їх нівелювання. Впрова-
дження та нарощування інновацій та інноваційних технологій в АПК характеризується повільними темпами, 
що підкреслює особливу участь держави та надання її підтримки. Як основні заходи щодо розвитку ключових на-
прямів інноваційного розвитку АПК позначені: зміцнення наукового та кадрового потенціалу, розвиток сільської 
інфраструктури, підвищення фінансової грамотності сільськогосподарських товаровиробників, розширення гра-
нтової підтримки, розробка нових та вдосконалення чинних механізмів субсидування наукових розробок, надання 
преференцій комерційним організаціям. 

Ключові слова: сільське господарство, інновації, фактори інноваційного розвитку, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми. Сучасні аграрні 
підприємства не відрізняються високим рів-
нем інноваційної активності, втім стабільне 
та конкурентоспроможне функціонування 
сільськогосподарського підприємства немож-
ливе без здійснення ним інноваційної діяль-
ності. Найбільш результативною ця діяль-
ність стає при орієнтації в основному на 
регіональні потреби в інноваціях, які визна-
чаються їх природно-кліматичними умо-
вами, структурою виробництва та держав-
ною інноваційною політикою. Головними 
досягненнями інноваційної діяльності в сіль-
ськогосподарському виробництві є механіза-
ція та автоматизація виробництва, викорис-
тання нових технологій та раціональних 
форм організації праці, створення нових ви-
соковрожайних сортів і гібридів рослин, про-
дуктивних порід тварин та кросів птиці та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В даний час стає більш популярним вжи-
вання таких слів, як «інновація» та «іннова-
ційний розвиток». Активно публікуються 
праці різних авторів, основним завданням 
яких є визначити, що таке «інновація» у сіль-
ському господарстві, і де реалізується та сама 
«інноваційна діяльність», на що вона спрямо-
вана і від чого залежить. 

З латинського «інновація» (innovation) 
перекладається як «оновлення, вдоскона-
лення». Таким чином, інновація є підви-
щення якості результату будь-якої діяльності, 

шляхом внесення в процес діяльності нових 
видів та способів якнайшвидшого та най-
більш кращого отримання результату. Існу-
ють й інші визначення. Так, інновацією (но-
вовведенням) може вважатися впроваджуване 
(або введене) у вживання нововведення, якого 
потребує ринок, і яке призводить в кінцевому 
результаті до підвищення ефективності тих 
чи інших процесів та/або поліпшення якості 
продукції [1], або будь-якого нового (або ная-
вного раніше, але істотно покращеного) про-
дукту, товару, послуги, процесу, методу про-
дажу, маркетингу або організаційного 
методу в діловій практиці, організації робо-
чих місць, зовнішніх зв'язків [2]. Інновація 
завжди є результатом інтелектуальної діяль-
ності, творчості, відкриттів, винаходів, раціо-
налізації [1]. 

Термін «інновація» почав використову-
ватися з кінця ХІХ ст. і вперше був вивчений 
соціологами та антропологами: Г. Тардом [3], 
Ф. Ратцелем [3; 4] та Л. Фробеніусом [3]. На 
початку XX ст. поняття «інновація» знову по-
чало використовуватися в працях Й. Шумпе-
тера [3;5; 6], але вже в сенсі такого нововве-
дення, яке значною мірою збільшує 
ефективність існуючої системи. Друга поло-
вина минулого століття ознаменувалася ви-
значенням теоретичних основ та популяриза-
цією поняття «інновації» Е. Роджерсом та 
Т. Хегерстрандом [3; 7; 8]. Останній дослідник 
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додатково розглянув процес дифузії низки 
соціально-економічних явищ у сільських рай-
онах Швеції (у частині поширення спеціалі-
зованої техніки) та здійснив його моделю-
вання з урахуванням методу Монте-
Карло [7]. Інновація отримала визнання і як 
об'єкт, практична діяльність або навіть особ-
лива ідея, що сприймається окремою особою 
(так званою одиницею впровадження) як 
щось нове. 

Дифузія інновацій у цьому випадку є 
процесом, в основі якого – сприйняття, пере-
дача та впровадження інновацій (нових тех-
нологій, процесів, товарів, повідомлень, ідей 
тощо) з використанням комунікаційних ка-
налів (засобів передачі) серед членів соціаль-
них систем (окремих осіб) та організацій про-
тягом певного часу [7; 8]. Таким чином, цим 
зумовлювалась можливість здійснення ана-
лізу мінливості процесів поширення іннова-
цій як у просторі, так і часі. 

Б.А. Райзбер та Л.Ш. Лозовський дають 
визначення поняття інновація як нововве-
дення у технологію, організацію праці, уп-
равління; абсолютно нові досягнення в науці 
та використання цих нововведень у великій 
кількості різних областей та сферах діяльно-
сті [9]. У свою чергу, К.Р. Макконел і С.Л. Брю 
вважають, що такі поняття як «новинка» та 
«інновація» є словами-синонімами, тобто від-
криття у підприємстві нового методу вироб-
ництва є інновація, як і використання нового 
способу фінансування виробництва або ство-
рення нового продукту [10]. Аналізуючи роз-
глянуті визначення, можна зрозуміти, наскі-
льки широкий кількісний діапазон інновацій 
у сільському господарстві (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні види інновацій в АПК 
Мета статті проаналізувати класифіка-

цію факторів інноваційного розвитку та їх 
вплив на функціонування підприємств АПК. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою підвищення конкуренто-
спроможності та економічної стабільності 
сільськогосподарського підприємства необхі-
дно активне використання всіх результатів 

досліджень та розробок, які можуть підви-
щити ефективність та якість результатів ви-
робничих процесів, тобто у виробництві 
вкрай необхідне освоєння нових видів проду-
кції та передових технологій. Підприємства, 
які займаються інноваційною діяльністю, що 
охоплюють всі стадії інноваційного процесу, 
з самого початкового етапу появи ідеї, до кін-
цевого – реалізації виробленого (як нового, і 
на основі інноваційної технології) продукту 
на ринку. 

Основним завданням, що стоїть перед 
сільськогосподарськими підприємствами, є 
вихід на ринок з конкурентоспроможною 
продукцією, а для цього насамперед необхі-
дно виробляти високоякісний товар. Саме 
тому вкрай важливо розвиток та повсюдне 
впровадження у сільськогосподарське вироб-
ництво інновацій, досягнення науково-техні-
чного прогресу мають використовуватися по-
всюдно, що дозволить вести безперервне 
оновлення виробництва в АПК. Викорис-
тання інноваційних розробок, що призво-
дить до зниження витрат, а, отже, до збіль-
шення прибутковості сільськогосподарського 
виробництва, внаслідок чого підвищується 
економічна ефективність, сприяючи в ре-
зультаті розвитку національної економіки в 
цілому. 

Незважаючи на необхідність, наявний 
потенціал, значне бажання та прагнення роз-
витку інноваційної діяльності у сільському 
господарстві нашої країни, в будь-якому ви-
падку найбільше значення в даний час мають 
фактори загальмовування інноваційного роз-
витку сільськогосподарського виробництва 
країни. Насамперед, в сучасних умовах, як і 
раніше, досить слабо розвинена інноваційна 
інфраструктура аграрного сектора. Багато 
товаровиробників досі працюють по прийня-
тим ще з часів Радянського Союзу правилам 
та настановам. Так само низька й інноваційна 
активність сільгоспвиробників. Відсутність 
бажання, а часом і нестача вкладень в іннова-
ції на своєму підприємстві призводить в під-
сумку до малого прибутку. 

Особливе місце займає фактор вкрай 
низького рівня фінансової підтримки з боку 
держави. Малі фермерські господарства пра-
цюють фактично лише на покриття витрат 
на власні потреби, а у кращому випадку – на 
отримання лише невеликого прибутку, при 
цьому відсутність допомоги від держави за-
криває можливість вивчення та впрова-
дження у виробництво нових техніки та тех-
нологій. Фінансування могло б дати 
можливість товаровиробникам збільшити ви-
трати на інновації, тим самим підвищуючи 

Нові матеріали 

Методи лікування та профілактики тварин 

Нові сорти рослин та види тварин 

Добрива та засоби захисту рослин та тварин 

Технології рослинництва та тваринництва, 
переробної промисловості 

Підвищення кваліфікації кадрів 
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потенціал та економічну ефективність свого 
підприємства [11]. 

Для подолання кризової ситуації у сіль-
ському господарстві необхідно підвищити ін-
вестиційну привабливість галузі для приват-
них інвесторів, як вітчизняних, так і 
зарубіжних. Необхідне якнайшвидше збіль-
шення темпів технічної модернізації сільсь-
когосподарських виробництв Для приваб-
лення додаткових трудових ресурсів 
важливий розвиток соціальної інфраструк-
тури на селі, що можливе лише за повного ко-
нтролю державою соціальної сфери. 

У сільському господарстві інноваційні 
процеси мають цілу низку особливостей, що 
випливають зі специфіки аграрного вироб-
ництва [12]: 

- видова різноманітність сільгосппроду-
кції; 

- переплетення технологічних процесів 
з процесами, що відбуваються в природному 
середовищі, 

- участь у виробництві живих організмів 
(рослин, тварин, мікроорганізмів); 

- суттєві відмінності в технологіях виро-
бництва сільгосппродукції, їхня залежність 
від непередбачуваних погодних та приро-
дно-кліматичних умов; 

- сезонність виробничих процесів окре-
мих видів сільгосппродукції; 

- територіальна роз'єднаність аграрного 
виробництва; 

- відносна відособленість різних типів 
сільськогосподарських товаровиробників за 
формами власності, спеціалізації, розмірами, 
інтегрованістю та кооперацією; 

- слабкий взаємозв'язок між сільгоспто-
варовиробниками та організаціями, що виро-
бляють науково-технічну продукцію; 

- недостатня активність інноваційної ді-
яльності у сільському господарстві, обумов-
лена відсутністю платоспроможного попиту 
на науково-технічну та наукомістку продук-
цію; 

- потенційні споживачі інновацій у сіль-
ському господарстві, як правило, мають недо-
статньо власних коштів і відрізняються низь-
кою кредитоспроможністю для залучення 
кредитних та інвестиційних ресурсів, внаслі-
док чого інноваційні процеси у сільському го-
сподарстві неможливі без участі держави та 
ефективної державної підтримки; 

- невисокий рівень життя на селі; 
- недостатня кваліфікація працівників 

АПК у галузі інноваційного менеджменту; 
- різноманіття науково-технічних роз-

робок, запропонованих для використання в 
АПК, різна їхня цільова спрямованість; 

- тривалий процес розробки інновацій, 
насамперед, у зв'язку з проведенням селек-
ційної та племінної роботи; 

- недостатня опрацьованість організа-
ційно-економічного механізму передачі дося-
гнень НТП аграріям; 

- інновації, як правило, мають покращу-
ючий, а не радикальний характер. 

Учасники інноваційного процесу відо-
кремлені один від одного, а механізм ефекти-
вної взаємодії між агропромисловим вироб-
ництвом та наукою недостатньо розвинений. 
В результаті спостерігається низький рівень 
практичної віддачі досліджень фахівців – до 
60% щорічних розробок залишаються незат-
ребуваними. 

Також слід зазначити, що затребува-
ність нових технологій у різних типів сільгос-
птоваровиробників суттєво відрізняється 
(табл. 1). 
Як показують дані, найбільший попит на нові 
агротехнології пред'являється з боку великих 
та середніх сільгосппідприємств та організа-
цій. Аналіз даних щодо впровадження інно-
вацій у сільському господарстві дозволяє 
дійти висновку, що найбільш затребуваними 
серед процесних інновацій виступають за-
провадження прямого ланцюжка поставок (з 
ферми на прилавок), точне землеробство, 
глибока переробка, застосування процесу 
збору та зберігання генетичної інформації з 
виробництва; серед впроваджених у сільсь-
кому господарстві технологічних інновацій 
переважають повна автоматизація окремих 
бізнес-процесів, передові системи обліку та 
повна автоматизація ланцюгів процесів, 
«хмарні» інформаційні технології [11]. 

Саме в аграрній сфері, на відміну від ін-
ших сфер, розвиток інновацій відбувається 
повільніше, що потребує особливої уваги. 
Найбільш поширеними інноваціями є: нові 
сорти та гібриди рослин, породи тварин, 
штами мікроорганізмів, марки та модифіка-
ції сільськогосподарської техніки, технології, 
хімічні та біологічні препарати (вакцини), 
економічні розробки (документовані проце-
дури, різні рекомендації тощо). 

Найбільш тривалим є процес створення 
інновацій. Проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень та розробок, незва-
жаючи на те, що це пов'язано з певним ризи-
ком отримання незадовільних результатів, є 
необхідним етапом у процесі створення нау-
ково-технічної продукції. 

Наукова розробка стає інновацією лише 
після апробації та рекомендації її до масового 
впровадження у виробництво. Процес апро-
бації фундаментальних інновацій у 
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сільському господарстві також є тривалим 
етапом: результати наукових досягнень у се-
лекції сільськогосподарських культур дають 
максимальну віддачу через 15-20 років від по-
чатку фінансування кожного окремого на-
пряму наукової роботи, а в селекції порід тва-
рин – 20-30 і більше років. Апробацію та 
перевірку отриманих зразків здійснюють на-
укові установи, спеціальні державні установи 
та організації. Відтворення новацій у сільсь-
кому господарстві здійснюють насінницькі 

господарства (вирощування елітного та ре-
продукційного насіння нових сортів та гібри-
дів сільськогосподарських культур); племінні 
заводи (розведення чистих породних ліній 
тварин); машинобудівні підприємства (серій-
ний випуск нової техніки); біологічні фаб-
рики (випуск вакцин тощо). Впровадження 
розробок у виробництво чи перетворення но-
вацій в інновації здійснюється за ініціативою 
суб'єктів підприємницької діяльності з метою 
досягнення комерційних вигод. 

Таблиця 1 
Затребуваність нових технологій господарюючими суб’єктами АПК 
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-«Органічне» сільське господарство /Organic agriculture 
-Точне сільське господарство /Precision agriculture 

-Крупномасштабне «конвеєрне» тваринництво / Large-scale animal husbandry 
-Безорне землеробство / No-till farming 

-Безприв'язне утримання худоби /Loose housing livestock 
-Крапельне зрошення / Drip irrigation 

-Індивідуальна підготовка тукосумішей /Individual preparation of fertilizer mixtures 
-Інтегрований контроль за шкідниками/ Integrated pest control 

-Урбанізоване сільське господарство /Urbanized agriculture 
-Автоматизація та комп'ютеризація /Automation and computerization 

-Безвідходне сільське господарство /-Waste-free agriculture 
-Біопаливо / Biofuels 
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Наукові дослідження вимагають щоріч-
ного масштабного фінансування та всебічної 
державної підтримки, оскільки від цього за-
лежить науковий рівень та якість новацій, що 
надзвичайно важливо в умовах розповсю-
дження на вітчизняному ринку науково-тех-
нічної продукції конкурентоспроможній іно-
земній техніці та технологіям. Особливо це 
стосується імпорту сільськогосподарської те-
хніки, насіння іноземних сортів культур рос-
лин та засобів захисту рослин. Фінансова під-
тримка інноваційної діяльності потрібна 
також на інших етапах інноваційного про-
цесу, оскільки стимулювання впровадження 
має забезпечити попит на вітчизняні наукові 
розробки. Впровадження та ринкове осво-
єння інновацій стримується низкою факто-
рів, серед яких найважливішими є низька 
платоспроможність господарств, відсутність 
достовірної та повної інформації про новітні 
вітчизняні наукові розробки в галузі 

сільського господарства. В економічних дос-
лідженнях можна зустріти поділ факторів, 
що впливають на інноваційний розвиток 
АПК, на внутрішні та зовнішні. Так, на думку 
автора, внутрішні обумовлені недоліком вла-
сних фінансових ресурсів, недостатнім рів-
нем інноваційного потенціалу безпосередньо 
самих сільськогосподарських товаровироб-
ників, низьким рівнем попиту на результати 
науково-технічної діяльності, слабкою кому-
нікативністю у процесі інноваційної діяльно-
сті. Зовнішні фактори представлені високою 
вартістю інновацій, нерозвиненим інститу-
ційним механізмом їх створення та впрова-
дження, супутніми економічними ризиками, 
недостатністю заходів фінансової та інфор-
маційної державної підтримки. Результати 
експертного опитування показали, що найбі-
льший вплив на розвиток АПК будуть нада-
вати наступні інновації: 
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Рис. 2. Рейтинг впливу основних технологій та трендів 

 

1-е місце у рейтингу займають інформа-
ційні технології. Так, на думку експертів, ци-
фровізація та впровадження інтернету речей 
будуть основними факторами впливу на 
інноваційну складову галузі найближчими 
роками 

Вплив цифрових технологій вплине на 
сам процес сільськогосподарського виробни-
цтва, сприятиме зростанню виробництва 
сільськогосподарської продукції, спрямова-
ної на експортний попит, що у свою чергу 
стане гарантом забезпечення продовольчої 
безпеки,  незалежності країни та підвищення 
її конкурентоспроможності 

Агробіотехнології. Розвиток цього на-
пряму забезпечуватиме стабільне зростання 
впливу геть на всю галузь. Значними техноло-
гіями визначено геномну селекцію, нові біоте-
хнології захисту рослин та забезпечення здо-
ров'я тварин, розвиток синтетичної біології. 

Роботи та автоматизована техніка/об-
ладнання. Такі рішення трансформують сек-
тор вже нині, а основними трендами у серед-
ньостроковій перспективі (до 5 років) буде 
поширення систем автоматичного управ-
ління технікою, в окремих сегментах також 
роботизованого обладнання. 

Перехід на нові продукти харчування. 
Впровадження інновацій, зумовлених зміною 
ціннісних орієнтацій споживачів (екологіч-
ність, безпека асортименту) буде відбуватися 
під помірним впливом зазначеного фактора. 

Впровадження нових систем землеробс-
тва (вертикальні, контейнерні ферми та поді-
бні) стримується недоліками використовува-
них рішень, зокрема високими 
енерговитратами. Подібні моделі можуть іс-
тотно змінити галузь овочівництва, подола-
вши бар'єри підвищення ефективності альте-
рнативної енергетики та технологій. 

Управління інноваційною діяльністю 
на підприємствах АПК ускладняється через 
низку факторів, що обмежують ефективний 
розвиток сільського господарства. Серед них 
можна відзначити такі, як невизначеність 
економічної ситуації, жорстка конкуренція, 
інфляційні процеси, зниження попиту, дис-
паритет цін, недостатні обсяги інвестицій у 

основний капітал підприємств, необхідність 
імпортозаміщення. 

Під час планування інноваційної діяль-
ності вітчизняні підприємства агропромисло-
вого комплексу стикаються з низкою таких 
проблем[12]: 

✓  брак власних коштів та відсутність 
стабільного джерела їхнього припливу у зв'я-
зку з високою часткою кредиторської забор-
гованості; 

✓ відсутність ефективної системи регу-
лювання цін на напівфабрикати та готову 
продукцію; 

✓ високі відсоткові ставки на банківські 
продукти для аграріїв країни. 

Для ліквідації зазначених проблем пот-
рібна розробка комплексної програми стиму-
лювання інвестиційної діяльності агропро-
мислових підприємств. Без її участі 
неможливе збільшення інноваційної актив-
ності вітчизняних підприємств, які відчува-
ють дефіцит ресурсів [13]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що од-
ним з найбільш актуальних завдань у сучас-
них реаліях аграрної економіки стає ство-
рення умов для підвищення інноваційної 
активності підприємств АПК. Ефективний 
інноваційний розвиток національного сільсь-
когосподарського виробництва можливий 
при консолідації зусиль та взаємодії органів 
влади (створення сприятливих економічних 
передумов та пряма підтримка інновацій), 
науки шляхом розробки прогресивних техно-
логій, освіти (підготовка та перепідготовка 
спеціальних кадрів) та бізнесу здійснює інве-
стування інновацій. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Сучасна ситуація на внутріш-
ньому й зовнішньому ринках України харак-
теризується суттєвим загостренням конкуре-
нтної боротьби у сфері інноваційної 
діяльності, за цих умов інновації стають 
обов’язковим елементом діяльності суб’єкта 
господарювання та їх основною рушійною 
силою й передумовою розвитку.  

Також слід зазначити, що актуальність 
інноваційної моделі розвитку підприємств 
зумовлюється стрімким зростанням впливу 
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науки та нових технологій на розвиток світо-
вої економіки. Тому підприємствам України, 
котрі хочуть стабільно працювати у новій 

економіці та отримувати прибуток, слід розу-
міти, що інноваційний шлях – це їх шлях до 
успіху. 
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Abstract.  
Surkova V. Factors of innovative development of agriculture enterprises. 
Food security, competitiveness of the agricultural sector, ecological and social well-being of rural areas, and the 

effective functioning of the agricultural sector in general largely depend on the innovative development level of the industry. 
The research method is the analysis and assessment of modern trends and factors of innovative development in the agricul-
tural industry, and the possibilities of establishing barriers that hinder this process as a result of state support are consid-
ered. The analysis of the factors affecting the development of innovative activity in agriculture and the effective measures 
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of stabilization and improvement of the situation in the industry revealed in the search process was carried out. The article 
provides an overview of existing interpretations of the concept of "innovation", which made it possible to indicate the 
author's position regarding the conceptual component of innovation in relation to the agricultural sector. Different contents 
are included in these definitions, focusing attention on certain aspects. The conducted analysis of the definition of "innova-
tion" allows us to apply its main dominants: process, result, change. Particular attention is paid to the factors that support 
innovative development of the sector (lack of own funds, high cost of innovation, high risks, lack of qualified personnel, 
insufficient level of financial support). The listed factors block the further development of the agrarian sector, and therefore 
the creation of conditions for their level becomes the primary task. The introduction and expansion of innovations and 
innovative technologies in the agricultural sector is characterized by a free pace, which emphasizes the special participation 
of the state and its support. The main measures for the development of the key areas of innovative development of the 
agricultural sector are defined as: strengthening of scientific and personnel potential, development of rural infrastructure, 
improvement of financial literacy of agricultural producers, expansion of grant support, development of new and improve-
ment of existing mechanisms for subsidizing scientific developments, granting preferences to commercial organizations. 

Keywords: agriculture, innovations, factors of innovative development, agricultural enterprises. 

Стаття надійшла до редакції 15.03.2021 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Суркова В. О. Фактори інноваційного розвитку підприємств АПК. Актуальні проблеми інноваційної 

економіки. 2021. № 4. С. 44-50. 
 
Surkova V. Factors of innovative development of agriculture enterprises. Actual problems of innovative 

economy. 2021. No. 4, pp. 44-50.  
 
УДК: 332.33(470); JEL classification: M14 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-9 

 

ПОЛТАВЕЦЬ Анатолій Миколайович, кандидат економічних наук, здобувач  
Харківського національного технічного університету  

сільського господарства імені Петра Василенка, ORCID ID:  0000-0002-3310-3271 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

 

Полтавець А. М. Інституціональні засади побудови механізмів управління земельними ресурсами 
в системі менеджменту аграрних підприємств.  

У статті досліджено інституціональні засади побудови механізмів управління земельними ресурсами в си-
стемі менеджменту аграрних підприємств. Сучасні умови вимагають вироблення нових концептуальних підходів 
до здійснення процесів управління земельними ресурсами на основі врахування умов трансформації відносин земе-
льної власності, вимог забезпечення сталого розвитку та сучасних тенденцій посилення ролі органів управління. 
Виявлено, що сучасна ситуація вимагає активного розвитку системи земельного менеджменту та менеджменту 
аграрних підприємств, які є основними економічно важливими суб’єктами земельних відносин. Наголошено на 
тому, що така система менеджменту аграрних підприємств має поєднувати у собі функції вартісного моніто-
рингу ринку земель, аналізу ефективності використання землі та комплекс заходів щодо санації існуючих земель-
них ресурсів як елементів механізму сталого землекористування. Запропоновано як елементи механізму забезпе-
чення сталого землекористування інституціональний інструментарій механізму управління земельними 
ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств виділяти не тільки економічну та екологічну складові, 
а й проміжну позицію між ними, а саме землеохоронну складову, яка включає механізми моніторингу та оцінки 
земельних ресурсів, а також фінансові механізми відшкодування збитків навколишньому середовищу. У рамках 
комплексу заходів щодо реалізації принципів сталого землекористування механізму управління земельними ресу-
рсами в системі менеджменту аграрних підприємств можна виділити чотири групи багато в чому взаємопов'я-
заних заходів щодо покращення використання земельних ресурсів: покращення стану земельних ресурсів аграрних 
підприємств (боротьба з ерозією, органічні добрива, різного виду меліорації тощо); обмеження впливу несільсько-
господарських галузей, різке скорочення вилучення угідь із сільськогосподарського обороту, компенсація втрат з 
боку несільськогосподарських користувачів, зменшення забруднення земельних ресурсів; раціоналізація викорис-
тання земельного фонду з точки зору кінцевих результатів сільськогосподарського виробництва; використання 
вільних земель, придатних в аграрному плані. 

Ключові слова: земельні ресурси, земельні відносини, менеджмент аграрних підприємств, управління зе-
мельними ресурсами, механізм управління. 

 

Постановка проблеми. Земельні відно-
сини – це цілий комплекс юридичних та еко-
номічних питань, деталі якого в повному об-
сязі остаточно не вивчені й досі. Існує цілий 
ряд аспектів, які враховуються при управ-
лінні земельними ресурсами, які є об’єктом 
земельних відносин. Зокрема щодо земель 

сільськогосподарського призначення вони 
проявляються по-різному залежно від того, на 
якій території вони розташовані: сільські те-
риторії; у межах міста; у приміській зоні; у да-
чному масиві та інших ділянках, включених 
до категорії сільськогосподарських земель. 
Лише ринковими механізмами врегулювати 


