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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля — це основний ресурс, без якого не

зможе функціонувати жодна країна. Тому дбай�
ливе ставлення до землі має суттєве значення для
нинішніх та наступних поколінь. Сучасний роз�
виток сільського господарства передбачає вироб�
лення стратегічних напрямів діяльності, які грун�
туються на нововведеннях і мають інноваційний
характер. Це зумовлено необхідністю збільшен�
ня обсягів виробництва продовольчої продукції,
досягнення її конкурентоспроможності у гло�
бальному вимірі, підвищення продуктивності
праці у галузі. Перехід до інноваційного розвит�
ку управління земельними ресурсами потребує
тривалого часу та відповідних методологічних
розробок, нормативно�правового та інформац�
ійного, організаційного забезпечення тощо.
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Отже, не викликає жодних сумнівів, що на
даному етапі постає задача інноваційного роз�
витку управління земельними ресурсами, що
враховує закономірності процесів використан�
ня земельних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку
системи управління земельними ресурсами роз�
глядаються в працях таких відомих вчених, як:
Горлачук В.В. [1], Третяк А.М. [2], В.Я. Месель�
Веселяк [3], Сохнич А.Я. [4], Песчанська І.М.
[5] та ін. Не зважаючи на їх вагомий доробок, і
досі залишається багато актуальних питань, що
пов'язані з розвитком інноваційних підходів у
системі управлінні земельними ресурсами.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Саме цій проблемі і присвячена ця стаття,

метою якої є узагальнення існуючих теоретич�
них засад управління земельними ресурсами і
вироблення на цій основі власного бачення
щодо формування інноваційного вектора роз�
витку. Методика дослідження базується на по�
ложеннях сучасної економічної теорії, останніх
здобутках в галузі економіки сільського госпо�
дарства та економіки землекористування. При
вирішенні поставленого завдання використані
такі методи: морфологічного аналізу (при оп�
рацюванні наукових публікацій з питань вироб�
лення інноваційних підходів в управлінні зе�
мельними ресурсами); абстрактно�логічний
(при визначенні наукових засад формування
інноваційної моделі управління земельними
ресурсами); наукового узагальнення (при об�
грунтуванні сутності інноваційної моделі уп�
равління земельними ресурсами).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналітичний огляд робіт, присвячений про�

блемам управління земельними ресурсами в
контексті інноваційного вектора розвитку доз�
волив виокремити наступні орієнтири.

Так, Горлачук В.В. [1] у своїх працях при�
ділив увагу вивченню проблем, пов'язаних з
формуванням організаційних, економічних,
правових важелів щодо раціонального викори�
стання земель, за його словами [1; 6] головною
метою земельної політики є забезпечення оп�
тимального узгодження загальнодержавних
інтересів та інтересів регіонів і територіальних
одиниць, що передбачає методологію управ�
ління земельними ресурсами на інноваційних
засадах.

При вирішенні завдань формування іннова�
ційно орієнтованого управління земельними
ресурсами автори [6] сформулювали основні
принципи інноваційної політики: правова охо�
рона інтелектуальної власності; інтеграція на�
укової, науково�технічної діяльності в прак�
тичну діяльність землевласників та землекори�
стувачів; підтримка конкуренції в сферах зе�
мельної науки і техніки; концентрація ресурсів
на пріоритетних напрямках наукового розвит�
ку землекористування; стимулювання ділової
активності в науковій, науково�технічній та
інноваційній діяльності; розвиток міжнародно�
го наукового співробітництва.

У працях Третяка А.М. [2] запропоновані
такі інноваційні методи управління як: вивчен�
ня об'єктів управління, розроблення управ�
лінських рішень та реалізація управлінських
рішень. Автор розділив їх на дві групи: методи

прямого впливу (активні) та методи опосеред�
кованого впливу (пасивні). Третяк А.М. у статті
[7] обгрунтовує необхідність впровадження в
Україні інноваційної моделі комплексної бага�
то�функціональної системи управління земель�
ними ресурсами.

У праці Третяка А.М. [8] запропоновані
концептуальні засади землевпорядного плану�
вання розвитку міського землекористування в
умовах децентралізації, де було обгрунтовано
місце і роль планів земельно�господарського
устрою як інструменту землевпорядного пла�
нування розвитку міського землекористуван�
ня та запропонована логічно�смислова модель
структури проектних документів планування
розвитку землекористування міст (сіл, селищ).

Третяк А.М., Гребенник Г.В. [9] запропону�
вали інноваційну модель еколого�економічної
оцінки вартості природно�рекреаційного по�
тенціалу управління земельними ресурсами, що
базується на нормативному середньорічному
економічному ефекті від використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреацій�
ного та історико�культурного призначення із
врахуванням підтипів рекреаційного землеко�
ристування, їх цінності за функціональним ви�
користанням земель та місця розміщення в ре�
гіоні (районі) і по відношенню населених
пунктів. В основу еколого�економічної оцінки
природно�рекреаційного потенціалу земельних
ресурсів дослідники вважають за потрібне по�
класти економіко�екологічний ефект від вико�
ристання земель природно�заповідного та
іншого природоохоронного, оздоровчого, рек�
реаційного та історико�культурного призна�
чення і місце розміщення територій потенцій�
но рекреаційного землекористування.

У праці Ю.О. Луценка та В.Я. Месель�Ве�
селяка пропонуються такі інноваційні підхо�
ди до управління земельними ресурсами як
формування рику земель сільськогосподарсь�
кого призначення і забезпечення їх раціональ�
ного використання, включення вартості землі
в економічний оборот як прибуткоутворюю�
чого фактора [3]. При цьому, як наголошують
автори, потрібно забезпечити родючість грун�
ту за рахунок впровадження комплексу таких
заходів, як вдосконалення структури посівних
площ; розширення робіт з меліорації грунтів,
підвищення їх ефективності на інноваційній
основі; орієнтування на органічні системи
удобрення та заміна традиційних технологій
обробітку грунту на грунто�захисні, адапто�
вані до зональних особливостей. Безперечно,
такі орієнтири заслуговують схвальної оцін�
ки, хоча варто було б врахувати фактори, що
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обумовлюються рівнем фінансування земле�
впорядних робіт, що дало б змогу врахувати
ті чи інші обставини з урахуванням вимог сьо�
годення.

Сохнич А.Я. [4] оцінив кредитоспромож�
ность інноваційних проектів в управлінні зе�
мельними ресурсами, розкрив питання розвит�
ку методологічних і науково�практичних під�
ходів щодо інвестиційного проекту на засадах
нечіткого моделювання і прийшов до виснов�
ку, що використання нечіткої логіки для розв�
'язання такого роду задач дає змогу максималь�
но наблизити математичну модель оцінювання
якості до логіки міркувань кваліфікованих

спеціалістів, що приймають оцінковий розв'я�
зок. Побудова нечітких експертних систем, які
грунтуються на запропонованій методиці, до�
помагає не тільки оцінити якість інтелектуаль�
них дій, але і створює умови для їх проектуван�
ня, тобто такого керування частковими показ�
никами, за яких інтегральний показник якості
набуватиме бажаного значення.

О.П. Охрій [10] інноваційний розвиток управ�
ління земельними ресурсами вбачає в необхід�
ності застосування маркетингових і логістич�
них методів до управління земельними ресур�
сами, що, на думку автора, дасть змогу значно
підвищити ефективність користування ними,

Рис. 1. Інноваційна модель управління земельними ресурсами
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- отримання максимум прибутку від виробництва; 
- максимум виробництва сільскогосподарської продукції в 
грошовому виразі; 
- врахування  агротехнічних вимог та можливі межі входження 
окремої культури або групи культур в сівозміну 

 

- правова складова; 
- організаційна складова; 
- екологічна складова; 
- економічна складова; 
- інноваційна складова 

 

- система заходів щодо підвищення родючості земель; 
- охорона ґрунтів від ерозії та інших руйнівних процесів; 
- зменшення площ земель, які випадають із 
сільськогосподарського обороту 

- застосування органічних добрив; 
- вирощування сидератів;  
- посів у сівозмінах бобових і бобово-злакових травосумішей;  
- залишення нетоварної частини врожаю на добрива; 
- використання на добрива різних відходів органічного 
походження 
- насиченість сівозмін органічними добривами у перерахунку на 
підстилковий гній 

Натуральні: 
- кількісні характеристики (урожайність сільськогосподарських 
культур та виробництво окремих видів сільськогосподарської 
продукції з розрахунку на 100 гектар відповідних земельних 
угідь; зерна, цукрових буряків та інших продуктів рослинництва, 
а також свинини — на 100 гектар ріллі; продукції птахівництва 
— на 100 гектар площі посіву зернових культур площа і запас 
лісонасаджень, запаси мінеральних ресурсів, ресурс річкового 
стоку, земельну площу тощо); 
-   якісні характеристики (калорійність палива, вміст гумусу в 
ґрунті) 

Вартісні 
- вартість валової й товарної продукції з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь; 
- валовий і чистий дохід та прибуток з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь 
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оскільки ці методи мають надати можливість
приймати оптимальні рішення.

Теоретичні аспекти інноваційного розвит�
ку управління земельними ресурсами дослід�
жені у статті Песчанської І.М. [5]. Автор дійшов
висновку, що інновацією є впроваджена в прак�
тику новація, при використанні якої в процесі
використання землі з'являється кінцевий ре�
зультат у вигляді суспільно корисного блага з
обов'язковою умовою раціонального викори�
стання й охорони земель. При цьому специ�
фічними ознаками інновацій у землекористуванні
є те, що вони завжди пов'язані із практичним
використанням оригінальних рішень у процесі
використання землі; передбачається конкрет�
на еколого�економічна і соціальна вигода не
тільки для землевласників та землекористу�
вачів, але і споживачів їх сільськогосподарсь�
кої продукції; зміст інновацій становлять якісні
зміни процесу використання землі. Погоджує�
мося з автором, хоча доцільно було б врахува�
ти ще і такі елементи, як створення програм,
спрямованих на підвищення інноваційної ак�
тивності в сфері використання землі. При цьо�
му державна політика у сфері землекористу�
вання має бути орієнтована на стимулювання
сприятливого клімату для інноваційних про�
цесів.

На нашу думку, для формування умов інно�
ваційно орієнтованого управління земельними
ресурсами необхідно відкоригувати його
функції, до яких відносяться:

— сприяння розвитку науки, у тому числі
прикладної, підготовки наукових кадрів і ма�
лого інноваційного підприємництва в землеко�
ристуванні;

— створення програм, спрямованих на під�
вищення інноваційної активності в сфері вико�
ристання землі;

— формування державних замовлень на
науково�дослідні роботи щодо організації
раціонального використання й охорони зе�
мель;

— запровадження податкових та інших ва�
желів державного регулювання, що формують
активний вплив на ефективність інноваційних
рішень у сфері землекористування;

— посередництво у взаємодії академічної,
вузівської та прикладної науки, що стимулює
кооперацію в розвитку інноваційно орієнтова�
ного землекористування.

Виходячи з цих функцій, державна політи�
ка у сфері землекористування буде орієнтова�
на на стимулювання сприятливого клімату для
розвитку інноваційних процесів у сфері управ�
ління земельними ресурсами.

З урахуванням вищевикладеного, іннова�
ційна модель управління земельними ресурса�
ми (рис. 1) має передбачати ефективну взаємо�
дію таких елементів як: економіко�математич�
на модель оптимізації структури посівних
площ, еколого�економічний механізму управ�
ління земельними ресурсами, ефективність ви�
користання земельних ресурсів, бездефіцитний
баланс гумусу в грунті та система натуральних
та вартісних еколого�економічних показників.

ВИСНОВКИ
Враховуючі вищевикладене можна дійти до

висновку, що існує необхідність вдосконален�
ня земельних відносин в системі управління
земельними ресурсами в інноваційному векторі
розвитку.

Таким чином, інноваційна модель управлі�
ння земельними ресурсами має передбачати
розробку економіко�математичної моделі оп�
тимізації структури посівних площ, запровад�
ження еколого�економічного механізму управ�
ління земельними ресурсами, впровадження
ефективності земельних ресурсів, забезпечен�
ня бездефіцитного балансу гумусу в грунті,
врахування системи натуральних та вартісних
еколого�економічних показників.

Тому перспективи подальших досліджень
у цій площині полягають у конкретному вра�
хуванні та впровадженні у практику іннова�
ційних підходів на основі економіко�матема�
тичної моделі управління земельними ресур�
сами.
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