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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загострення економічних, екологічних, соціальних

та інших важливих складових відтворення земельних
ресурсів аграрного сектора стало причиною пошуку
якісно нової моделі ведення земельного господарства.
У контексті зазначеного особливо важливе значення
надається запровадженню інноватики як магістрально/
го напрямку використання, поліпшення та збереження
земель. Інноваційні продукти, що традиційно викорис/
товувалися в аграрному секторі економіки в умовах ко/
мандно/адміністративної економіки та в пострадянсь/
кий період, не можуть бути нині використані для потреб
раціонального відтворення земельних угідь. Йдеться
про значне погіршення землі  в сільському господарстві,
що спричинено відсутністю належної системи, яка б вра/
ховувала особливості земельних ресурсів, що грунту/
ються на онтології.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Потреба запровадження новацій у процес відтворен/
ня земельних ресурсів аграрного сектора досліджуєть/
ся багатьма відомими вченими. Абсолютна більшість із
них вважає, що майбутнє успішного розвитку сільсько/
господарського сектора економіки значною мірою за/
лежатиме від того, як в процеси використання, збере/
ження, поліпшення та охорони земель будуть втілюва/
ти новітні досягнення науки та техніки. Причому напрям/
ки дослідження інновацій науковцями вирізняються
значною багатогранністю. Окремі вчені зазначають, що
основою інноваційного розвитку сільського господар/
ства є випереджаючі інвестиції, зокрема фінансові, ви/
сокий рівень фахових знань, широка інформатизація,
потужний інтелектуальний потенціал [2, с. 10]. Таким

УДК 631.11

 М. В. Щурик,
д. е. н., проректор з наукової роботи, Івано�Франківський університет права
ім. Короля Данила Галицького

ОСОБЛИВОСТІ  ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

АГРАРНОГО СЕКТОРА

Досліджуються особливості запровадження новацій у процес використання, збереження,

поліпшення та охорони земель сільського господарства. Запропоновано пріоритетні напрямки

імплементації інноваційних продуктів.

The author investigates some peculiarities of innovative implementation into usage, preservation,

improvement and land protection of agriculture. The article suggests the prior directions for innovative

product implementation.

чином, запровадження інноваційної моделі потребує на/
самперед залучення інвестицій, інтелекту, індивідів, що
володіють високими професійними знаннями.

Особливо важливі завдання в плані запровадження
інноваційних продуктів постають перед сільським гос/
подарством у зв'язку з посиленням інтеграційних та гло/
балізаційних процесів. Світові інтеграційні та глобалі/
заційні процеси ставлять нові, не бачені до останнього
часу вимоги до сільського господарства, зумовлюючи
тим самим відповідні зміни в його суспільному, соціаль/
но/економічному, організаційному та іншому розвитку
[4, с. 45]. З цього виходить, що стратегія розвитку вітчиз/
няного аграрного сектора в цілому та відтворення зе/
мельних ресурсів зокрема має будуватись з урахуван/
ням світових тенденцій розвитку, включаючи необхід/
ність переходу на інноваційно/інвестиційну модель від/
творювального процесу. Зрозуміло, що запроваджен/
ня такої моделі потребує адекватного інвестиційного
забезпечення, яке нині не є достатнім. Інвестиції в ос/
новний капітал сільського господарства в Україні зали/
шаються на низькому рівні — 5—7% від загальної суми
по економіці, при цьому іноземні інвестиції становлять
лише 1,8% [1, с. 71].

Потреба залучення інноваційних продуктів в аграр/
ний сектор економіки обумовлюється також відсталою
матеріально/технічною базою, низьким рівнем профе/
сійно/кваліфікаційної структури кадрів. Зазначені чин/
ники тісно корелюють між собою та значною мірою
впливають на можливості запровадження інноваційної
моделі відтворення. Професійно/кваліфікаційна струк/
тура робочої сили характеризується рівнем засобів ви/
робництва, що опосередковано впливають на неї через
поділ праці [3, с. 126]. Таким чином, генезис та імпле/
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ментація  продуктів інноватики значною мірою залежать
від підготовки кадрів, а також стану матеріально/техні/
чної бази на селі.

Аналізуючи публікації вчених щодо  потреб запро/
вадження інноватики в аграрний сектор економіки, заз/
начимо, що нині недостатньо дослідженими залишають/
ся особливості переведення процесу відтворення зе/
мельних ресурсів на інноваційну модель розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити особливості та найважливіші передумови

імплементації інноваційних продуктів у зв'язку з вико/
ристанням, збереженням, поліпшенням та охороною
земель АПК Карпатського макрорегіону.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проголошення ринкової моделі в аграрному секторі

економіки потребує прийняття адекватних рішень, спря/
мованих на запровадження досягнень науки та техніки
у процес використання, збереження, поліпшення та охо/
рони земельних ресурсів. Така потреба обумовлюється
насамперед стратегією розвитку земельного господар/
ства, основним завданням якого є розв'язання еконо/
мічних, екологічних, соціальних та інших важливих зав/
дань. Крім того, ринкова модель потребує підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сек/
тора, рушійною силою якого  в світовій практиці госпо/
дарювання є інноваційні продукти. Особливо важлива
роль при цьому має бути відведена інноваційному роз/
витку відтворення земельних ресурсів, які в аграрному
секторі економіки відносяться до головного засобу ви/
робництва. Зазначимо, що запровадження продуктів
інноватики для потреб використання, поліпшення та збе/
реження земельних угідь у аграрному секторі Карпатсь/
кого макрорегіону потребує створення певних переду/
мов. Насамперед це стосується проведення інвентари/
зації сільськогосподарських земель, результати якої
стануть інформаційною базою для оцінки й аналізу зе/
мельного господарства. Принагідно зазначимо, що зе/
мельні відносини, в основі, формування яких було по/
кладено роздержавлення, паювання та приватизація зе/
мельного фонду колишніх сільськогосподарських
підприємств, не створив передумов, мотивації до імпле/
ментації інновацій. Більше того, земельні угіддя в
сільськогосподарському секторі економіки досліджу/
ваного макрорегіону швидко деградують, що засвідчує
погіршення фізичного, біологічного, агрохімічного
складу грунтів та екології, а також низький рівень розв/
'язання  економічних і соціальних завдань. Незадовіль/
на організація процесу відтворення земель полягає у
швидкому зростанні незадіяних земель, а також масо/
вому вилученні з сільськогосподарського обігу земель/
них ділянок (паїв) домогосподарств. Зрозуміло, що в
таких умовах функціонування земельних господарств
імплементація новацій у процес відтворення земельних
ресурсів обмежена.

Інвентаризація земельних угідь як передумова інно/
ватики потребує проведення певних організаційних за/
ходів та адекватного їх фінансування. Такі функції до/
цільно покласти на місцеві (регіональні) органи самовря/
дування, які нині володіють найбільш повними даними
щодо стану земель аграрного сектора. Проведення та/

ких заходів потребує обов'язково розробки в межах
кожного населеного пункту програми (заходів) прове/
дення інвентаризації. Йдеться про організацію переоб/
ліку земель, яку доцільно здійснювати з урахуванням
особливостей кожного регіону, населеного пункту. На/
самперед це стосується природно/кліматичних зон Кар/
патського макрорегіону, в структурі якого знаходяться
три природно/кліматичні зони: лісостепова, передгірсь/
ка та гірська. Слід враховувати також властиве макро/
регіону малоземелля та дрібноземелля. Нині розмір
земельних паїв господарств населення коливається в
межах 0,6—1,0 га, що значно менше в порівнянні з інши/
ми регіонами країни.

Принагідно зазначимо, що інвентаризація має бути
спрямована також на оцінку можливостей суб'єктів во/
лодіння та користування землею  імплементувати новітні
розробки науки та техніки. Йдеться про тих власників і
користувачів сільськогосподарських угідь, які зможуть
організовувати земельне господарство, використовую/
чи при цьому продукти інноватики.

Наступною важливою передумовою запроваджен/
ня інноватики відтворення земельного фонду є встанов/
лення напрямків, що потребують запровадження інно/
ваційних продуктів. Такими, на нашу думку, є: розроб/
ка сучасного земельного кадастру; всебічне обстежен/
ня фізичних, біологічних, хімічних, агрохімічних та інших
важливих складових грунтів; нарізання сівозмін; науко/
ве обгрунтування доцільності залучення того чи іншого
земельного угіддя в сільськогосподарський обіг; про/
ведення робіт у зв'язку з розкисленням, обводненням
та осушенням земель; встановлення переліку та струк/
тури інгредієнтів, основне призначення яких — по/
ліпшення складу грунтів; організація сучасного земель/
ного господарства, яке б базувалося на новітніх ресур/
соощадливих технологіях; рекультивація та корінне пол/
іпшення земель; формування новітнього землеустрою
тощо. Перелік напрямків, які потребують інноваційних
продуктів, можна значно розширити та доповнити. Ра/
зом з тим, зважаючи на обмеженість фінансових ре/
сурсів, доцільним є  в загальному переліку виокремити
найважливіші, найсуттєвіші. Таким, на наше переконан/
ня, є формування сучасних сільськогосподарських
підприємств, які би стали споживачами інноваційних
продуктів. Важливість та емпіричність цього напряму
пояснюється тим, що саме суб'єкти господарювання, що
організовуватимуть ведення земельного господарства
на сучасних знаннях, професіоналізмі, вмінні працюва/
ти в умовах жорсткої конкурентоспроможності як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках, зможуть успі/
шно реалізувати весь приведений перелік заходів по зап/
ровадженню інноваційної моделі відтворення земель/
них ресурсів. Йдеться про системність, стабільність,
високий організаторський рівень організації процесу
відтворення земельних ресурсів в умовах ринкової мо/
делі господарювання. Це аксіома, без усвідомлення якої
інноваційні продукти не зможуть бути імплементовані
для потреб поліпшення, використання, збереження та
охорони земель.

Формування сучасних земельних господарств у дос/
ліджуваному макрорегіоні буде важким і суперечливим
процесом, який потребує прийняття радикальних (інко/
ли не популярних) заходів у зв'язку з трансформацією
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функціонуючих нині земельних відносин. Насамперед
це стосується вилучення земельних паїв у тих власників
і користувачів, які ведуть земельне господарство вико/
ристовуючи відсталі технології, що виснажують та зас/
мічують землю. Результати наших досліджень засвід/
чують, що значна частина господарств населення в дос/
ліджуваному макрорегіоні не може забезпечити потен/
ційно ефективне відтворення належних їм земельних
паїв. Йдеться не лише про застосування технологій "вчо/
рашнього дня", а про відсутність сучасних матеріаль/
но/технічних засобів, фінансову скруту, фізичну неміч/
ність, низький професійний рівень тощо. За підрахун/
ками вчених, лише 2—3% домогосподарств населення
нині можуть забезпечити належне відтворення земель/
них ділянок. Тотальне подрібнення цілісного раніше зе/
мельного фонду, безкоштовна роздача земель (завдя/
ки соціалізації), на наше переконання, є однією з
найбільш суттєвих помилок земельного реформування,
яка нині унеможливлює раціональне використання, збе/
реження, поліпшення та охорону земель агарного сек/
тору. Більше того масове подрібнення земельного фон/
ду серед величезної кількості селянських господарств
є гальмом генезису та запровадження новітніх досяг/
нень науки та техніки в сільськогосподарський сектор
економіки. Насамперед це стосується знищення абсо/
лютної більшості сільськогосподарських підприємств,
руйнування земельних господарств, внаслідок чого було
втрачено реального споживача інноваційних продуктів.
Цілком зрозуміло, що без створення споживача інно/
ватики не може повноцінно функціонувати ринок но/
вацій, гальмується діяльність продуцентів нового.
Дрібний власник, якими є в абсолютній своїй більшості
господарства населення, не може бути повноцінним,
стабільним покупцем інноваційних продуктів, оскільки
не володіє відповідними професійними знаннями, не має
достатньої кількості фінансових ресурсів. Крім того
значна частина з них — особи пенсійного віку.

Запровадження  інноваційної моделі в процес від/
творення земельних ресурсів аграрного сектора в Кар/
патському макрорегіоні потребує проведення попе/
редніх заходів по формуванню сільськогосподарських
підприємств шляхом централізації, націоналізації зе/
мель, вилучення паїв у тієї частини сільського населен/
ня, яке нині і на перспективу потенційно не в змозі орга/
нізувати земельне господарство на основі новітніх до/
сягнень науки та техніки.

Процес формування зе/
мельного фонду сільськогоспо/
дарських підприємств новітньо/
го типу буде важким і супереч/
ливим, оскільки зачіпає інтере/
си дрібного приватного власни/
ка земельного паю. Однак в да/
ному випадку йдеться про розв/
'язання загальнонаціональних
стратегічних інтересів усього
суспільства. Саме тому виправ/
даними є будь/які заходи, що
сприяють раціональній органі/
зації земельного господарства
включаючи авторитарні важелі
впливу. Інноватика, стабільний

та ефективний розвиток земельних відносин в Карпатсь/
кому макрорегіоні потребує радикальних заходів, спря/
мованих на руйнування старих методів організації зе/
мельного господарства, запровадивши натомість про/
фесіоналізм. Зрозуміло, що проведення радикальних
змін потребує безпосереднього втручання державних
та місцевих органів самоврядування. Йдеться про орган/
ізацію державними інституціями передумов запровад/
ження інноватики, результатом яких стало би поліпшен/
ня екологічних, соціальних, економічних та інших важ/
ливих складових відтворювального процесу земельних
ресурсів.

Складність запровадження інноваційних продуктів
для потреб підвищення ефективності використання,
поліпшення, збереження та охорони земельних угідь
полягає насамперед у тому, що імплементація новацій
має враховувати особливості землі як живого організ/
му, порушення або ігнорування якими може спричини/
ти до її загибелі. Відомо, що  в умовах командно/адмін/
істративної системи, а також пострадянський період
продуценти інноватики спрямовували свої зусилля в
більшості випадків на підвищення врожайності сільсько/
господарських земель, яка часто досягалась завдяки
збільшенню частки мінеральних добрив. В той же час
наукою достовірно доведено, що мінеральні добрива
пришвидшують мінералізацію грунтів і забезпечують
лише зростання урожайності. Вирішення завдань таки/
ми методами завдає шкоди угіддям. Треба зазначити,
що такий напрям поліпшення земель продовжує вико/
ристовуватись у досліджуваному макрорегіоні і доте/
пер (табл. 1). Дані, наведені в табл. 1 з усією очевидні/
стю засвідчують, що абсолютна більшість сільськогос/
подарських підприємств при удобренні посівних площ
віддає перевагу мінеральним добривам. Натомість
площі, на які вносяться органічні добрива, займають не/
високу питому вагу (3,7%), що негативно впливає на
поліпшення якісного складу грунтів. Йдеться про рівень
збагачення земель гумусом, кальцієм, фосфором, азо/
том, окремими мікроелементами родючості тощо.

Оцінка складу та структури динаміки внесених доб/
рив для потреб збагачення Карпатського макрорегіону
засвідчує, що існуюча нині деструктивність між міне/
ральними та органічними добривами зберігатиметься
тривалий час, оскільки тваринницька галузь як проду/
цент органіки швидко занепадає.

Насамперед це стосується поголів'я  худоби, яке за

1 Див. Стат. Збірник "Природні ресурси України". Держкомстат України. За ред.
Ю. М. Остапчука. — Київ, 2008. — С. 102.

Таблиця 1. Удобрена площа під урожай 2007 року в
сільськогосподарських підприємствах Карпатського

макрорегіону1
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останні 10 років зменшилося майже у 4 раза. Саме тому
зусилля науковців мають бути спрямовані на пошук аль/
тернативи органіки, оскільки традиційні джерела попов/
нення нині практично вичерпані.

Одним із напрямків, який потребує інноваційного
забезпечення, є дослідження сільськогосподарських
угідь на предмет доцільності залучення їх у сільсько/
господарський обіг. Йдеться про наукове обгрунтуван/
ня виробництва продуктів рослинництва на тих землях,
склад яких потенційно дозволяє вирощувати ті куль/
тури, які забезпечують найвищу продуктивність при
най/менших затратах. При  цьому повинні одночасно
розв'язуватись економічні, екологічні та соціальні зав/
дання.

Принагідно зазначимо, що вітчизняною наукою ще
не вироблено практичних заходів, які би регулювали
умови та встановлювали доцільність використання зе/
мельних угідь. Таким чином, відтворювальний процес
використання, збереження, поліпшення та охорони зе/
мель потребує відмовитись від традиційних методів
організації земельного господарства, що склався в умо/
вах командно/адміністративної та  пострадянської сис/
теми. Кожна земельна ділянка в аграрному секторі Кар/
патського макрорегіону повинна використовуватись на
засадах, що містять інформацію щодо складу та струк/
тури грунтів, які за своїми властивостями  найбільш при/
датні до продуктивного використання. Саме такі завдан/
ня повинна розв'язати нині наука. Інакше кажучи, відтво/
рювальний процес земельних ресурсів аграрного сек/
тора слід організовувати на новітній інформації, про/
фесійних знаннях, які повинні стати основою забезпе/
чення стабільності, передбачуваності, доцільності вико/
ристання земельних угідь, спираючись при  цьому на
новітні досягнення науки та техніки.

ВИСНОВКИ
Запровадження ринково орієнтованої моделі

відтворення земельних ресурсів в аграрному секторі
Карпатського макрорегіону потребує розробки адекват/
них заходів. Йдеться про радикальні зміни організації
земельного господарства завдяки запровадженню інно/
ваційних продуктів. Саме інноватика є тією домінантою,
завдяки якій можна забезпечити  в Карпатському мак/
рорегіоні належне використання, збереження, по/
ліпшення та охорону земель. Зазначене стосується
підвищення ефективності вирішення проблем екології,
економіки та соціального пакету.

Оцінка рівня та стану відтворення земель в аграр/
ному секторі досліджуваного макрорегіону засвідчує,
що в абсолютній своїй більшості випадків суб'єкти во/
лодіння та користування землею недостатньо запрова/
джують інноваційні продукти і ведуть земельне госпо/
дарство в абсолютній більшості, використовуючи зас/
тарілі технології. Нині практично не вироблено чіткої
концепції, програми, які б були зорієнтовані на переве/
дення аграрного сектора на інноваційні засади відтво/
рення. Треба зазначити, що на управлінських рівнях
різної підпорядкованості, як правило, усвідомлюється
потреба організації відтворення земель завдяки запро/
вадженню новітніх досягнень науки й техніки. Однак
практичні заходи по їх реалізації часто залишаються
поза увагою нинішніх суб'єктів володіння та користу/

вання землею, державних та місцевих органів самовря/
дування.

Складність запровадження інноваційних продуктів
у процес використання, збереження, поліпшення та охо/
рони земель у аграрному секторі Карпатського макро/
регіону полягає насамперед у відсутності належних
умов. Йдеться про несформованість ринку інноваційних
продуктів, споживача новацій, втрату мотивації науко/
вих інституцій до генезису нового. Основними причина/
ми, що значною мірою унеможливлюють нині запрова/
дження інноватики у аграрний сектор, є помилково об/
рана модель земельної реформи, в результаті чого
цілісні земельні масиви колишніх сільськогосподарсь/
ких підприємств було подрібнено та передано у
власність (користування) величезної кількості госпо/
дарств населення, які не в змозі забезпечити належну
організацію земельного господарства використовуючи
при цьому продукти науки. Саме тому нині відтворю/
вальний процес земельних паїв ведеться примітивно з
використанням застарілих, рутинних технологій. Більш
ніж очевидно, що домогосподарства не можуть висту/
пати споживачами інновацій. Тому запровадження інно/
ваційної моделі в аграрному секторі Карпатського мак/
рорегіону потребує створення адекватних умов по фор/
муванню реальних споживачів новацій, якими повинні
стати наново створені сільськогосподарські підприєм/
ства ринкового типу. Саме вони зможуть організувати
земельне господарство завдяки професійному запро/
вадженню та використанню інноватики.

Інноваційне забезпечення процесу використання,
збереження, поліпшення та охорони земель полягає
також у проведенні інвентаризації, переобліку земель/
них ділянок і незадіяних пайових фондів, покинутих й
пустуючих земель. Результати інвентаризації стануть
інформаційною базою для  прийняття рішень щодо інно/
ваційного забезпечення поліпшення екології, підвищен/
ня економічної ефективності використання, збережен/
ня та поліпшення земель, а також належного вирішення
соціального пакету завдань.

Інноваційного супроводу потребує також проведен/
ня робіт у зв'язку з встановленням механічного, біоло/
гічного, хімічного та агрономічного обстеження грунтів
для вирішення проблем, які стосуються залучення (ви/
лучення) земель в сільськогосподарський обіг, а також
вирощування сільськогосподарських культур, які забез/
печують на цих грунтах найвищу віддачу при найменших
затратах.
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