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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Розвиток аграрного сектору є одним із основних страте-

гічних орієнтирів й забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 

Реформування земельних відносин, яке тривалий час відбувається в Україні, спря-

моване на національного сільськогосподарського виробника. Проте, як показує 

практика, земельні відносини в сільському господарстві не забезпечують повною 

мірою інтересів землевласників та землекористувачів, створюють суттєві перешкоди 

для сільськогосподарських підприємств у виробництві якісної продукції, підвищенні 

власної конкурентоспроможності та ефективності. 

Земельні відносини в сільськогосподарському виробництві повинні спрямова-

ні на збереження родючості ґрунтів, створення якісної сільськогосподарської проду-

кції, ефективне використання земельних ресурсів сільськогосподарських підпри-

ємств, особливо в довготривалій перспективі. Однак політична та економічна неста-

більність у державі, посилення конкуренції та насичення внутрішнього ринку імпор-

тною сільськогосподарською продукцією, зміна природно-кліматичних умов, що 

підвищує ризики неврожаю, брак фінансових ресурсів для забезпечення якісного 

обробітку землі й створення можливостей для її відновлення, нестача кваліфікова-

ного персоналу – це суттєві перешкоди для організації ефективного використання 

земельних ресурсів вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами. 

Визначення можливостей протистояння зазначеним ризикам і викликам у мін-

ливому зовнішньому середовищі, досягнення сільськогосподарськими підприємст-

вами конкурентних переваг через ефективне землекористування можливі за реаліза-

ції перманентного стратегічного управління використанням земельних ресурсів. 

Ключову роль у формуванні відповідної стратегії повинно відігравати орієнтування 

на реалізацію імперативів управління земельними ресурсами, які включатимуть ос-

новні соціальні, економічні та екологічні аспекти реалізації земельних відносин і 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Питання розвитку земельних відносин, стратегії й оцінки ефективного вико-

ристання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств досліджували чи-

мало науковців. Серед них: А. Андрійчук, І. Баланюк, С. Баланюк, Н. Бондаренко, О. 

Бухало, Ю. Губені,  О. Гуторов, О. Єрмаков, І. Кошкалда, А. Кравченко, 

П. Макаренко, В. Маслєннікова, О. Микула, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, А. Сох-

нич, М. Ступень, Я. Ткаль, О. Ткач, А. Третяк, О. Ульянченко, Г. Черевко, Г. Шарий, 

Д. Шеленко, О. Шпичак, І. Яців та ін.  

Відзначаючи цінність одержаних результатів перелічених авторів, слід вказа-

ти, що окремі аспекти окресленої тематики потребують подальшого вивчення. Зок-

рема, це стосується узагальнення теоретичних положень щодо сутності й змісту 

стратегічних імперативів використання земельних ресурсів, визначення методичних 

особливостей дослідження ефективності використання земельних ресурсів сільсько-

господарських підприємств, формування і реалізації сільськогосподарськими підп-

риємствами стратегій ефективного використання земельних ресурсів з урахуванням 

сценаріїв розвитку соціально-економічних відносин та зміни економічного й полі-

тичного становища в державі. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Львівського 

національного аграрного університету, зокрема за темами: «Організаційно-

економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового 

комплексу» (номер державної реєстрації 0110U000835, 2011–2016 рр.), «Розробка і 

вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення 

збалансованого розвитку території» (номер державної реєстрації 0116U003178, 

2016–2020 рр.), «Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектору економіки та села» (номер державної реєстрації 

0116U003176, 2016–2020 рр.). Роль автора в їхньому виконанні полягала в обґрунту-

ванні стратегічних імперативів ефективного використання земельних ресурсів сіль-

ськогосподарських підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

науковому обґрунтуванні та поглибленні теоретико-методичних підходів до форму-

вання стратегічних засад управління використанням земельних ресурсів сільського-

сподарських підприємств. Для досягнення поставленої мети були окреслені такі ос-

новні завдання:  

– визначити та охарактеризувати особливості організаційно-економічного ме-

ханізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств; 

– сформувати методичний інструментарій оцінювання ефективності викорис-

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; 

– уточнити сутність поняття «стратегічні імперативи», визначити його значен-

ня та місце в стратегічних засадах використання земельних ресурсів сільськогоспо-

дарських підприємств; 

– з’ясувати особливості використання земельних ресурсів сільськогосподар-

ських підприємств у сучасних умовах; 

– ідентифікувати основні внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на 

процес і результати землекористування та на цій основі визначити можливості й за-

грози для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів сільськогос-

подарськими підприємствами;  

– розробити методичні рекомендації щодо формування стратегічних засад 

ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; 

– визначити напрями державної й територіальної політики і внутрішньої еко-

номічної політики сільськогосподарських підприємств, спрямованих на забезпечен-

ня ефективного використання земельних ресурсів.  

Об’єктом дослідження є процес управління використанням земельних ресур-

сів сільськогосподарських підприємств та формування стратегії їхнього ефективно-

го використання в умовах розвиненого ринкового середовища. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційно-практичні 

положення щодо стратегічного забезпечення ефективного використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств у специфічних політичних і соціально-

економічних умовах України. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертацій-

ного дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення 
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фундаментальних положень щодо управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення.  

У процесі дослідження застосовані такі основні методи: діалектичний  та абс-

трактно-логічний – для здійснення теоретичних і методологічних узагальнень та  

формулювання висновків, що випливають з результатів дослідження; монографіч-

ний – для вивчення процесів землекористування на прикладі окремих підприємств; 

анкетування – для ідентифікації проблем використання земельних ресурсів 

суб’єктами господарювання; статистико-економічні прийоми – з метою встановлен-

ня динаміки розвитку сільськогосподарських підприємств, залежності результатів 

їхньої діяльності від змін в управлінні земельними ресурсами; графічний, побудови 

рядів динаміки – для виявлення тенденцій у використанні земельних ресурсів сіль-

ськогосподарськими підприємствами; SWOT- аналіз – у дослідженні впливу різних 

зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність використання земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств; логічне моделювання – для обґрунтування ім-

перативів стратегічної внутрішньої та державної політики щодо забезпечення ефек-

тивного використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; еко-

нометричний інструментарій – для обґрунтування взаємозв’язку між досліджувани-

ми ознаками та прогнозування окремих параметрів розвитку досліджуваних явищ. 

Інформаційною базою дослідження слугували: нормативно-правові акти Укра-

їни, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства аграрної полі-

тики та продовольства України, Львівської обласної державної адміністрації, дані 

Держгеокадастру, річні звіти окремих сільськогосподарських формувань, праці вче-

них-економістів, власні спостереження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основними результатами дослі-

дження, що мають наукову новизну, є такі: 

удосконалено: 

- науково-методичний інструментарій оцінювання ефективності викорис-

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, який передбачає, по-

перше, дослідження структури земельного фонду за основними землевласниками та 

землекористувачами і розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського приз-

начення, що враховує рівень родючості ґрунтів і можливості його підвищення через 

здійснення земельних поліпшень; по-друге, аналіз концентрації сільськогосподарсь-

кого виробництва як процесу, що сприяє досягненню технолого-економічного ефек-

ту використання земельних ресурсів через забезпечення оптимального розміру зем-

лекористування; по-третє, оцінювання інтенсифікації сільськогосподарського виро-

бництва, що базується на розрахунку рівня інтенсивності використання земельних 

ресурсів, а також враховує рівень і результат інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва, зокрема його  економічну ефективність; 

– концептуальний підхід до формування стратегічних засад забезпечення 

ефективності управління земельними ресурсами сільськогосподарських підпри-

ємств, який передбачає виокремлення в науковому обігу та визначення змісту еко-

номічної категорії «технологічно-економіко-соціальна ефективність використання 

земельних ресурсів», що становить собою інтегральну ефективність, пов’язану з під-

вищенням ефективності сільськогосподарського виробництва, інтенсивністю вико-
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ристання сільськогосподарських угідь, відображає відповідність результатів госпо-

дарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства; 

– методичні засади оцінки причинно-наслідкових залежностей, пов’язаних 

з використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами, які, 

ґрунтуючись на застосуванні кореляційно-регресійного аналізу, дали змогу іденти-

фікувати вплив низки чинників на формування обсягу товарної продукції на 100 га 

сільськогосподарських угідь у підприємствах галузі та виявити взаємозв’язки між 

досліджуваними ознаками;  

набули подальшого розвитку: 

– визначення сутності стратегічних імперативів, їхнього місця в стратегіч-

ному управлінні використанням земельними ресурсами сільськогосподарських під-

приємств. При цьому зазначено, що під стратегічними імперативами використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно розглядати домі-

нуючі пріоритети управління використанням земельних ресурсів, спрямовані на до-

сягнення конкретної стратегічної цілі. Відтак доведено, що стратегічні імперативи є 

невід’ємною складовою стратегічних засад  використання земельних ресурсів сіль-

ськогосподарських підприємств, конкретизують шляхи досягнення кожної страте-

гічної цілі; 

– складові стратегічного управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств, спрямованого на підвищення ефективності їх-

нього використання, які передбачають визначення мети, цілей, стратегічних імпера-

тивів досягнення мети, дослідження чинників внутрішнього і зовнішнього середо-

вища, що чинять вплив на ефективність використання земельних ресурсів; визначе-

но сценарій розвитку й перспективного впливу таких чинників і на цій основі – ос-

новні стратегічні альтернативи використання земельних ресурсів сільськогосподар-

ських підприємств; 

– методика аналізу ефективності використання земельних ресурсів сільсь-

когосподарських підприємств на основі застосування тривимірної моделі координат 

параметрів досліджуваного явища, що дає змогу розглядати ефективність за окре-

мими її видами – технологічною, соціальною та економічною; ця модель має теоре-

тичний і прикладний зміст – як понятійно-теоретична конструкція, що відображає 

результативність комплексного поєднання задоволення потреб людини, технологіч-

ного стану та виробничого розвитку підприємства, і як індикатор, що фіксує рівень 

ефективності за конкретний часовий період, який виступає базовим для обґрунту-

вання стратегічних імперативів розвитку підприємства; 

– визначення стратегічних імперативів підвищення ефективності викорис-

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємства за рівнями (рівень 

підприємства, територіальний рівень, загальнодержавний рівень) їхньої реалізації. 

Обґрунтовано, що  основними стратегічними імперативами, які слід першочергово 

реалізовувати на мікрорівні, є: забезпечення родючості земель; впровадження новіт-

ніх технологій в обробіток землі; максимізація прибутку; нарощення продуктивності 

праці та сільськогосподарського виробництва; задоволення інтересів усіх учасників зе-

мельних відносин. На територіальному рівні доцільно насамперед забезпечити підт-

римку розвитку сільськогосподарського виробництва, підтримку раціонального зем-
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лекористування та його екологічності. На загальнодержавному рівні необхідно вдо-

сконалити інституційне забезпечення та екологічну політику щодо сільськогоспо-

дарського виробництва, надати інвестиційне його забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені 

в дисертаційному дослідженні основні положення, пропозиції та рекомендації мо-

жуть бути задіяні сільськогосподарськими підприємствами з метою підвищення 

ефективності використання їхніх земельних ресурсів, а також органами державного 

управління та місцевого самоврядування для інституційного забезпечення розвитку 

земельних відносин в аграрному секторі. 

Пропозиції щодо реалізації методичних підходів, які дають змогу обґрунтува-

ти дієві стратегічні напрями і науково-методичний інструментарій оцінювання ефе-

ктивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, 

прийняті до розгляду та використання Городоцькою районною державною адміні-

страцією при розробці програми розвитку сільського господарства району (довідка 

№ 01/11-в від 09.08.2019р.). Пропозиції щодо удосконалення інституційного забез-

печення розвитку земельних відносин в аграрному секторі знайшли застосування у 

роботі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (довідка № 21-

13-0.51-4145/2-19 від 04.06.2019). Фермерським господарством «Щедрий лан» апро-

бовані та позитивно оцінені результати наукових досліджень, що стосуються роз-

робки стратегічних імперативів підвищення ефективності використання земельних 

ресурсів (довідка від 03.07.2019). 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Львівського 

національного аграрного університету при викладанні дисциплін «Земельне право», 

«Аграрне право» (довідка № 01-28-03-938.1 від 12.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею, в якій викладені результати досліджень щодо формування стратегічних ім-

перативів управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських під-

приємств. Наукові положення, які виносяться на захист, отримано автором особис-

то. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та по-

ложення, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дос-

лідження доповідалися та були схвалені на: Міжнародній науково-практичній Інтер-

нет-конференції молодих вчених «Використання й охорона земельних ресурсів: акту-

альні питання науки та практики (м. Львів, 2018 р.), Економічній науковій Інтернет- 

конференції «Світ економічної науки» (Тернопіль, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 10 нау-

кових праць, з яких 9 – одноосібних, зокрема 4 статті в наукових фахових виданнях 

України, дві – у зарубіжних виданнях та дві – в інших наукових періодичних видан-

нях, а також дві тези доповідей в матеріалах конференцій.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 223 сторінки комп’ютерного тексту, з яких 181 сторінок – ос-

новний текст. Робота містить 36 рисунків, 34 таблиці та 11 додатків на 26 сторінках, 

а також список використаних джерел зі 166 найменувань на 16 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визна-

чено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, теоретичну та практичну цін-

ність отриманих результатів, наведено відомості щодо апробації результатів дослі-

дження та їхнього висвітлення в наукових публікаціях. 

У першому розділі – «Теоретико-методичні основи використання земель-

них ресурсів сільськогосподарських підприємств» – розкрито сутність і склад зе-

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, визначено організаційно-

економічний механізм управління їхнім використанням та методичний інструмента-

рій оцінювання ефективності останнього 

Серед елементів ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств 

ключова роль належить землі – природній основі виробництва. Під земельними ре-

сурсами цих підприємств розглядаються земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, які перебувають у їхній власності або користуванні (оренді) для ве-

дення агробізнесу, включаючи ґрунти як основний засіб виробництва, та які потре-

бують організації раціонального використання.  

На основі аналізу наукових джерел встановлено, що при визначенні ефектив-

ності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств слід 

враховувати не лише економічний ефект від господарювання, а й рівень задоволен-

ня потреб населення у продуктах харчування, збереження і відтворення родючості 

ґрунтів, дохідність власників земельних угідь і працівників сільськогосподарських 

підприємств. Такий підхід передбачає врахування технологічних, економічних і со-

ціальних аспектів цього процесу. Відповідно пропонуємо розглядати технологічно-

економіко-соціальну ефективність як одну з важливих характеристик сільськогоспо-

дарського виробництва, яка окреслює найважливіші аспекти процесу використання 

земель сільськогосподарського призначення і становить собою інтегральну ефекти-

вність, що враховує оптимізацію сільськогосподарського виробництва та інтенсив-

ність використання сільськогосподарських угідь, відображає відповідність результа-

тів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства. 

У роботі систематизовано показники ефективності використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств за окремими її видами (економічною, 

структурною, технічною, технологічною, екологічною, витратною, енергетичною, 

інвестиційною, соціальною, еколого-економічною, соціально-економічною, вироб-

ничо-технічною, соціально-еколого-економічною, технологічно-економіко-соціаль-

ною). Обґрунтовано важливість врахування структури земельного фонду за основ-

ними землевласниками та землекористувачами, розвитку ринку оренди земель сіль-

ськогосподарського призначення при розробці науково-методичного інструмента-

рію оцінювання ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарсь-

ких підприємств. 

Доведено, що ефективне використання земельних ресурсів сільськогосподар-

ських підприємств базується на методологічних положеннях щодо рівня ефективно-

сті сільськогосподарського виробництва, тому вважаємо за доцільне при оцінюванні 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

враховувати концентрацію та інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва. 
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Показники, що характеризують розмір сільськогосподарських підприємств (площа 

сільськогосподарських угідь, розмір авансованого капіталу, середньооблікова чисе-

льність працівників, обсяг виробництва і продажу сільськогосподарської продукції 

тощо) водночас є показниками концентрації сільськогосподарського виробництва. 

Проте хочемо зауважити, що підвищення рівня концентрації позитивно впливає на 

результати господарювання до певної межі, а за надмірної концентрації спостеріга-

ється спад ефективності.  

При оцінюванні інтенсифікації сільськогосподарського виробництва доречним 

є застосування системи показників, що характеризують: 1) рівень інтенсивності ви-

користання земельних ресурсів (рівень господарського використання землі, рівень 

розораності, рівень меліорованості, питома вага інтенсивних культур у загальній по-

сівній площі підприємства, щільність поголів’я певного виду тварин на 100 га угідь, 

коефіцієнт повторного використання землі) та рівень інтенсивності сільськогоспо-

дарського виробництва (вартість авансованого капіталу та витрати виробництва на  

1 га сільськогосподарських угідь, інтегральний показник інтенсивності використан-

ня землі); 2) результат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва (коефіці-

єнт віддачі авансованого капіталу за доходом (виручкою) від реалізації, окупність 

виробничих витрат виручкою від реалізації, ефективність додаткових вкладень у 

спожиті виробничі ресурси); 3) економічну ефективність інтенсифікації сільського-

сподарського виробництва (продуктивність праці, капіталовіддача, собівартість 

продукції, норма прибутку, рівень рентабельності, окупність додаткових витрат). 

Управління використанням земельних ресурсів здійснюється на загальнодер-

жавному, регіональному рівні та всередині самих сільськогосподарських підпри-

ємств. На відміну від існуючих підходів вважаємо, що з метою забезпечення триє-

диної «технологічно-соціально-економічної» ефективності використання земельних 

ресурсів пріоритетна роль повинна відводитися управлінню на рівні підприємства. 

Структурно-логічна схема цього процесу показана на рис. 1.  

Зважаючи на визначальну роль стратегічного управління в забезпеченні ефек-

тивного використання земельних ресурсів, досліджено його суть та особливості реа-

лізації з урахуванням специфіки об’єкта дослідження. У загальному вигляді страте-

гічне управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарського під-

приємства становить собою підсистему управління діяльністю цього підприємства, 

що реалізує конкретні управлінські рішення довгострокового характеру. Ці рішення 

ґрунтуються на встановленні стратегічної мети та цілей, які деталізуються у страте-

гічних імперативах, стратегічному аналізі та супроводжуються перманентним конт-

ролем досягнення цілей.  

Враховуючи специфіку предмета дослідження та викладені загальнотеоретич-

ні положення, вважаємо, що під стратегічними імперативами використання земель-

них ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно розглядати домінуючі 

пріоритети управління використанням земельних ресурсів, спрямовані на досягнен-

ня конкретної стратегічної цілі. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Модель управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств 

 

 

  

 

 Теоретичне підґрунтя 

Суб’єкти – власники/працівники сільського-

сподарських підприємств та/чи власники зе-

мельних угідь, які прямо чи опосередковано 

чинять вплив на земельні ресурси сільського-

сподарських підприємств 

Об’єкт – земельні ресурси сільсь-

когосподарських підприємств 

Мета – забезпечення ефек-

тивності використання земе-

льних ресурсів сільськогос-

подарських підприємств 
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Принципи: загальні: наукової обґрунтованості, системності, безперервності, цілісності, гнучкості, єдності цілей, стиму-

лювання праці, ефективності; часткові: раціонального використання ресурсів, функціональної дефініції та соціальної 

відповідальності 

 
Функції управління: організація, планування, мотивація, контроль, регулювання 

 

Методи управління: економічні, організаційно-розпорядчі та соціальні 

Ефективне використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

 

Процес 
управління 

Види управління: оперативне, тактичне, стратегічне 

Рис. 1. Структурно-логічна схема управління використанням земельних ресурсів підприємства.
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Метою стратегічного управління, а отже, і розробки стратегії використання 

земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства є забезпечення ефектив-

ного використання цих ресурсів. При цьому цілі, які дають змогу досягти такої ме-

ти, деталізуються залежно від обраної методології визначення ефективності, особ-

ливостей функціонування сільськогосподарського підприємства, організаційно-

правової форми функціонування та спеціалізації. Стратегічні імперативи при цьому 

конкретизують шляхи (методи, способи, дії) досягнення кожної стратегічної цілі.  

Стратегічні імперативи характеризують напрям, програму дій та показники, 

виконання/досягнення яких дає змогу досягти поставлених цілей. Стратегічних ім-

перативів у межах кожної стратегії (функціональної, ресурсної, продуктової тощо) 

повинна бути необхідна (оптимальна) кількість. Важливо при формулюванні страте-

гічних імперативів уникнути дроблення цілей, визначення необґрунтовано великої 

кількості програм (імперативів) їхнього досягнення. Проте укрупнення стратегічних 

імперативів може призвести до ускладнення досягнення цілі. Визначення стратегіч-

них імперативів задіяння земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

пов’язане з поняттям ефективності використання цих ресурсів.  

Другий розділ дисертації – «Стан та ефективність використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств» – відображає результати аналізу 

якісного складу та ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподар-

ських підприємств Львівської області, тенденції відповідних змін, на основі чого 

зроблено прогноз змін у землекористуванні підприємств галузі на перспективу. 

У дисертації охарактеризовано якісний склад та особливості використання зе-

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівщини. Встановлено, що 

в області більшість сільськогосподарських угідь перебуває в користуванні госпо-

дарств населення і лише 9% - у користуванні державних підприємств. Решту земе-

льних ресурсів використовують недержавні підприємницькі структури різних орга-

нізаційно-правових форм, переважно на засадах оренди земельних паїв. Найбіль-

шою є частка угідь у користуванні товариств з обмеженою відповідальністю. Розпо-

діл земельних ресурсів серед різних категорій сільськогосподарських виробників 

відображає особливості розвитку багатоукладності та формування  конкурентного 

середовища у сфері землеволодіння та землекористування.  

Дослідження стану використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств Львівської області дало змогу виявити низку проблем, які значною мі-

рою впливають на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Серед них: 

незавершеність земельної реформи, що обумовлює невизначеність щодо прав воло-

діння та використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами; 

зниження продуктивності ґрунтів; нарощення підприємствами обсягів виробництва 

технічних культур, що, з одного боку, відображає прагнення використовувати зе-

мельні ресурси з урахуванням ринкової кон’юнктури, а з іншого – негативно впли-

ває на родючість ґрунтів; високий рівень застосування мінеральних добрив і засобів 

захисту рослин окремими підприємствами, який супроводжується негативним впли-

вом на екологічну ефективність землекористування. Зазначені проблеми зумовлю-

ють необхідність формування дієвого механізму стратегічного управління земель-

ними ресурсами з метою забезпечення ефективної діяльності агровиробників.  
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Встановлено, що упродовж останніх років у сільськогосподарських підприєм-

ствах Львівської області спостерігається зниження залежності технологічної ефек-

тивності використання угідь від якості ріллі, що є наслідком інтенсифікації вироб-

ництва продукції рослинництва, вищі темпи якої мали місце в районах із нижчою 

грошовою оцінкою ріллі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Залежність темпів зростання технологічної ефективності використання ріллі в 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області від якості угідь 

Показник 

Група районів за нормативною 

грошовою оцінкою 1 га ріллі на 

початок 2017 р., грн. 
За су-

куп-

ністю 1. до 

20000 

2. 20001 - 

31000 

3. 31001 і 

більше 

Кількість районів  6 6 6 18 

Середня нормативна грошова оцінка 1 га  

с.-г. угідь на початку 2017 р., грн 
13835 25748 35971 26351 

Виробництво продукції рослинництва в  

постійних цінах 2010 р. на 100 га посівних 

площ с.-г. культур, тис. грн: 

у 2010 р. 

 

 

 

318,5 

 

 

 

429,2 

 

 

 

481,5 

 

 

 

443,0 

у 2017 р. 674,4 755,4 703,7 710,8 

Темп зростання виробництва продукції  

рослинництва на 100 га посівних площ, 2017 р. 

до 2010 р., % 

203,3 176,0 146,1 160,5 

Середня урожайність пшениці, ц/га:  

у 2010 р.  

 

22,7 

 

24,1 

 

27,8 

 

26,0 

у 2017 р. 50,5 50,5 55,0 52,7 

Темп зростання урожайності пшениці,  

2017 р. до 2010 р., % 
222,5 209,5 197,8 202,7 

Середня урожайність ріпаку та кользи, ц/га:  

у 2010 р.  

 

22,3 

 

21,4 

 

24,1 

 

23,0 

у 2017 р. 33,1 32,3 29,1 31,1 

Темп зростання урожайності ріпаку та  

кользи, 2017 р. до 2010 р., % 
148,4 150,9 120,7 135,2 

 

Спостерігається процес збільшення середніх розмірів землекористування аг-

рарних підприємств, який сприяє зростанню концентрації виробництва. Варто за-

значити, що розмір сільськогосподарських угідь у рослинництві є важливим чинни-

ком, який дає змогу підприємству ефективніше використовувати інноваційну техні-

ку і технологію, виробничу інфраструктуру, знижувати собівартість продукції за ра-

хунок економії на умовно-постійних витратах.  

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва спрямована на підвищен-

ня ефективності використання земельних та інших ресурсів завдяки додатковим 

вкладенням, застосуванню новітніх технологій, сучасних форм організації виробни-

цтва і праці. Групування досліджуваної сукупності господарств за виробничими ви-

тратами на 1 га сільськогосподарських угідь засвідчило, що зростання рівня відпові-
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дних витрат призводить до підвищення ефективності використання земельних ресу-

рсів завдяки збільшенню випуску товарної  продукції на одиницю земельної площі, 

однак супроводжується спадом економічної ефективності інтенсифікації сільського-

сподарського виробництва (табл. 2). Це вказує на низку недоліків у процесі інтенси-

фікації сільськогосподарського виробництва, оскільки не забезпечувалося зниження 

собівартості продукції. 

Таблиця 2 

Вплив рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва на  

ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських  

підприємств, 2017 р.  

Показник 

Група господарств за виробни-
чими витратами на 1 га с.-г. 

угідь, тис. грн 
За су-

купніс-

тю до 10,0 
10,1 – 
20,0  

20,1  
і більше 

Кількість господарств у групі 2 2 2 6 

Середні витрати на 1 га по групі, тис. грн 9,0 13,5 34,1 18,8 

Площа с.-г. угідь на одне господарство, га 390 362 474 408,7 

Рівень розораності с.-г. угідь, % 84,6 74,0 100,0 87,9 

Вироблено на 100 га с.-г. угідь: 

     товарної продукції, тис. грн 984,0 1842,5 3716,2 2293,8 

     валового прибутку, тис. грн 405,5 472,7 813,7 562,7 

Рентабельність продукції, % 70,0 34,5 27,5 43,5 

Норма прибутку, % 33,5 30,5 3,4 25,1 

 

Аналіз рівня інтенсивності використання земельних ресурсів та сільськогос-

подарського виробництва досліджуваної сукупності підприємств засвідчив також 

високу розораність угідь, що призводить, з одного боку, до зростання виходу товар-

ної продукції та прибутку, а з іншого - до порушення природного балансу родючості 

ґрунтів. Зменшення рівня розораності сільськогосподарських угідь є стратегічним 

орієнтиром для переходу до ефективного використання земельних ресурсів на осно-

ві впровадження системи науково обґрунтованого землеробства. 

Проведено розрахунок технологічної, соціальної та економічної ефективності 

використання земельних ресурсів досліджуваних сільськогосподарських підпри-

ємств, результати якого графічно інтерпретовано у тривимірну модель координат 

ефективності (рис. 2).  Наведена модель не лише демонструє рівень ефективності за 

видами, а  й показує дисбаланс між її окремими видами, якому варто запобігати і 

враховувати  при розробці стратегічних імперативів підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств загалом. 

У роботі побудовано кореляційні матриці зв’язків між окремими показниками 

господарської діяльності вибіркової сукупності підприємств. За результатами розра-

хунків отримана модель впливу площі сільськогосподарських угідь (X1), га, вироб-

ничих витрат на 1 га сільськогосподарських угідь (X2), тис. грн, та норми прибутку 

(X3), % на обсяг товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь (Y), тис. 

грн за 2017 рік, яка має вигляд: 

Y= - 918,31 + 0,27 ∙X1+142,64 ∙X2+21,51 ∙X3.                               (1) 
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Рис. 2. Тривимірна модель координат ефективності використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств, 2017 р.  

 

Ця модель є достовірною й статистично точною (коефіцієнт детермінації 0,976 

свідчить, що варіація обсягу результативної ознаки на 97,6% зумовлена введеними в 

модель факторами).  

Отримані регресійні моделі дали змогу також виявити прогнозні значення по-

казників концентрації та рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва. 

У третьому розділі – «Концептуальні основи стратегічного забезпечення 

управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підпри-

ємств» – досліджено вплив факторів середовища функціонування сільськогосподар-

ських підприємств на ефективність використання ними земельних ресурсів, опра-

цьовано питання формування стратегічних засад підвищення ефективності викорис-

тання земельних ресурсів сільгосппідприємств, розробки технологічних, соціальних 

та економічних імперативів управління використанням цих ресурсів. 

Із метою вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність 

сільськогосподарських підприємств та ефективність використання їхніх земельних 

ресурсів проведено анкетне опитування керівників низки підприємств галузі. Вста-

новлено, що найбільший вплив на використання земельних ресурсів підприємств 

чинять: природно-географічні (27,1%) та політичні (24,1%) фактори, далі, в порядку 

спадання впливу, – економічні (20,3%), науково-технічні (11,8%), демографічні 

(8,5%) та соціокультурні (8,2%). Серед факторів мікросередовища ступінь впливу 

розділено так: державні установи (25,2%), конкуренти (24,9%), власники капіталу 

(17,9%), споживачі (покупці) (13,4%), постачальники (11,8%), ділові об’єднання 

(6,8%). Фактори внутрішнього середовища, на думку респондентів, впливають на 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств так: ресурси –

22,3%, персонал – 20,8%, асортимент продукції – 15,6%, технології – 13,4%, госпо-

дарський механізм – 12,2%, бізнес-процеси – 10,4% та організаційна структура підп-

риємства – 5,3%.  
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На основі визначення в межах кожного фактора позитивних і негативних ха-

рактеристик сформовану сукупність складових середовища функціонування сільсь-

когосподарських підприємств згруповано в таблицю SWOT-аналізу (табл. 3). 

Таблиця 3  

Матриця SWOT-аналізу використання земельних ресурсів  

сільськогосподарських підприємств 
Сильні сторони Слабкі сторони  

1. Наявність розгалуженої мережі постачальни-

ків сировини, обладнання, насіння, кормів 

1. Відносно низька якість вітчизняного насіння, 

кормів тощо 

2. Наявність розгалуженої мережі закладів для 

підготовки висококваліфікованих кадрів для 

сільськогосподарських підприємств 

2. Високий ступінь зайнятості населення без 

спеціалізованої професійної чи вищої освіти 

3. Наявність розгалуженої мережі закладів для 

підготовки висококваліфікованих кадрів для 

сільськогосподарських підприємств 

3. Переважна реалізація орендних відносин що-

до земельних ресурсів 

4. Існування як внутрішнього, так і зовнішнього 

високого попиту на вітчизняну сільськогоспо-

дарську продукцію 

4. Високі витрати сільськогосподарського виро-

бництва; висока залежність ціноутворення від 

факторів ринку 

5. Відносна простота сільськогосподарського 

виробництва; можливість кооперування із тор-

говельними та переробними підприємствами 

5. Складність диверсифікації, перепрофілюван-

ня типів аграрного виробництва 

6. Відносна простота оргструктури,  доступність 

організації бізнесу в аграрній сфері 

6. Брак ефективного менеджменту в сільському 

господарстві 

Можливості Загрози 

1. Доступ до інвестицій та кредитів 1. Кризовий стан економіки держави 

2. Розвиток дорадчих служб, спроби лобіювання 

інтересів аграріїв 

2. Висока залежність використання земельних 

ресурсів від недосконалого земельного законо-

давства 

3. Можливість страхування ризиків 3. Висока залежність результатів сільськогоспо-

дарського виробництва від природних (погод-

них) умов 

4. Висока концентрація та спеціалізація в аграр-

ній сфері 

4. Конкуренція у сфері сільськогосподарського 

виробництва, зонована залежно від природних 

умов 

5. Висока повага в українців до землі, традиції її 

обробітку та підтримання родючості 

5. Зниження кількості населення в сільській міс-

цевості 

6. Можливості отримання доходу шляхом реалі-

зації продукції на внутрішньому ринку для пот-

реб різноманітних установ, які фінансуються з 

державного бюджету 

6. Непрогнозованість процесу обігу ринку зе-

мель після зняття мораторію 

7. Наявність пільгового оподаткування аграрно-

го бізнесу 

7. Зниження привабливості сільськогосподарсь-

кого виробництва 

 

Ідентифікація відповідних переваг, викликів і ризиків є основою для страте-

гічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей, обґрунтування 

інструментів стратегічного управління використанням земельних ресурсів сільсько-

господарських підприємств. 

За результатами проведеного аналізу сформовано стратегічні засади підви-

щення ефективності використання земельних ресурсів (рис. 4), які охоплюють стра-



14 

 

тегічну мету, цілі, імперативи, що трансформуються в реалізацію стратегії, обґрун-

тованої з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Концептуальна схема формування стратегічних засад використання  

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

 

Сформовано реалістичний сценарій розвитку середовища функціонування 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням чинників впливу на ефективність 

використання земельних ресурсів. За такого сценарію реалізація будь-яких реформ в 

економіці країни зустрічає супротив з боку опонентів. За наявності високої боргової 

залежності економіки та воєнних дій в країні, реалізації несприятливих для розвитку 

аграрної сфери реформ сільськогосподарські виробники повинні самостійно, без 

особливої підтримки держави намагатися нарощувати обсяги виробництва, виходи-

ти на зовнішні ринки, забезпечувати ефективність використання земельних ресурсів. 

Оптимістичний сценарій стосується появи можливості збільшення використання 
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власних земельних ресурсів у результаті зняття мораторію на їхній продаж та поси-

лення соціальної відповідальності за використання таких ресурсів, дбайливішого 

ставлення до землі. 

Забезпечення реалізації стратегії використання земельних ресурсів сільсько-

господарських підприємств і досягнення відповідної стратегічної мети можливі за 

реалізації стратегічних імперативів на різних рівнях та за належної державної під-

тримки. На загальнодержавному рівні основними стратегічними імперативами є 

вдосконалення інституційного забезпечення, зокрема екологічної політики щодо 

сільськогосподарського виробництва, підтримка його інвестиційного забезпечення. 

На територіальному рівні основними стратегічними імперативами підвищення ефек-

тивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств є  

підтримка розвитку окремих галузей і секторів сільськогосподарського виробницт-

ва, раціонального землекористування та його екологічності. 

Основну роль у забезпеченні ефективного використання земельних ресурсів 

відіграє політика землекористування, сформована всередині підприємства. Підви-

щення ефективності використання земельних ресурсів пов’язано із досягненням 

стратегічних цілей, якими є: оптимізація земельних орендних відносин між земле-

власниками і землекористувачами, концентрація та інтенсифікація сільськогосподар-

ського виробництва. Досягнення цих цілей можливе за реалізації стратегічних імпера-

тивів технологічного, економічного та соціального характеру. Зокрема, основними 

стратегічними імперативами підвищення ефективності використання земельних ресур-

сів сільськогосподарських підприємств є: забезпечення родючості земель; впрова-

дження новітніх технологій обробітку землі; максимізація прибутку; підвищення проду-

ктивності праці та нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва; задово-

лення інтересів усіх учасників земельних відносин. 

 

ВИСНОВКИ  

Дослідження стратегічних імперативів використання земельних ресурсів сіль-

ськогосподарських підприємств дало змогу дійти таких висновків: 

1. Управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств має тактичний і стратегічний характер. Для забезпечення розвитку та 

досягнення стійкої конкурентної позиції сільськогосподарські підприємства повинні 

реалізовувати стратегічні засади управління використанням земельних ресурсів, які 

є важливою складовою ресурсних стратегій сільськогосподарських підприємств. 

При формуванні таких засад важлива роль відводиться стратегічним імперативам, 

які розглядаються як домінуючі пріоритети використання земельних ресурсів, спря-

мовані на досягнення конкретної стратегічної цілі. Стратегічні імперативи конкре-

тизують кожну стратегічну ціль, досить часто визначаючи шляхи та напрями її до-

сягнення. 

2. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських під-

приємств є важливим мірилом результатів ведення аграрного бізнесу і може бути 

відображена низкою різних за змістом критеріїв. У дисертації визначено основні ви-

ди такої ефективності (економічна, структурна, технічна, технологічна, екологічна, 

природна, витратна, енергетична, інвестиційна, соціальна, еколого-економічна, соці-
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ально-економічна, виробничо-технічна, соціально-екологічно-економічна ефектив-

ності) та окреслено сукупність показників їхнього вимірювання. Визначено пріори-

тетним орієнтування на досягнення технологічно-економіко-соціальної ефективнос-

ті використання земельних ресурсів, яка відображає інтегральну ефективність, 

пов’язану з підвищенням ефективності сільськогосподарського виробництва, інтен-

сивністю використання сільськогосподарських угідь, відображає відповідність ре-

зультатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільс-

тва. Систематизовано показники дослідження ефективності  використання земель-

них ресурсів сільськогосподарських підприємств за різними видами останньої. 

3. Обґрунтовано важливість врахування структури земельного фонду за осно-

вними землевласниками та землекористувачами, розвитку ринку оренди земель 

сільськогосподарського призначення, а також концентрації та інтенсифікації сільсь-

когосподарського виробництва при розробці науково-методичного інструментарію 

оцінювання ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських 

підприємств. За результатами аналізу виявлено збільшення середніх розмірів земле-

користування сільськогосподарських підприємств Львівської області. Найбільша 

частка сільськогосподарських угідь припадає на товариства з обмеженою відповіда-

льністю, оскільки така організаційно-правова форма сприяє концентрації капіталу, 

що може бути використаний для забезпечення інтенсифікації аграрного виробницт-

ва. Важливим наслідком інтенсифікації є зменшення залежності технологічної ефек-

тивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств від 

якості угідь. Зростання частки витрат на оренду земельних паїв у загальних видат-

ках аграрних підприємств Львівської області на виробництво продукції рослинницт-

ва свідчить про зростання конкуренції за право оренди угідь.  

4. Проведені дослідження показали, що прагнення суб’єкта господарювання 

підвищити одні види ефективності використання земельних ресурсів може вступити 

у протиріччя з перспективами зростання показників інших її видів. З метою комп-

лексного врахування різних аспектів ефективності землекористування сіль-

ськогосподарських підприємств запропонована графічна інтерпретація результатів  

господарювання у тривимірну модель координат ефективності, яка відображає ба-

ланс (дисбаланс) між видами ефективності. Обґрунтовано доцільність застосування 

відповідної методики при розробці стратегічних імперативів підвищення 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.  

5. Встановлена тенденція до підвищення економічної та соціальної ефектив-

ності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами 

Львівської області. Опрацювання даних за відібраною сукупністю господарств дало 

змогу встановити особливості формування окремих показників ефективності, розра-

хувати кореляційні матриці, що відображають вплив низки чинників на формування 

обсягу виробництва товарної продукції з розрахунку на 100 га сільськогосподарсь-

ких угідь. Сформовані аналітичні рівняння тренду основних показників господарсь-

кої діяльності аналізованої сукупності аграрних підприємств. Сформульовані пропо-

зиції щодо застосування одержаних математичних моделей для прогнозування 

окремих результатів використання земельних ресурсів сільськогосподарськими під-

приємствами. 
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6. Проведення стратегічних змін у сільськогосподарському підприємстві, що 

пов’язані з використанням його земельних ресурсів, залежить від впливу низки фак-

торів внутрішнього і зовнішнього середовища. Визначено, що основними зовнішні-

ми факторами, що негативно впливають на результати аграрного землекористуван-

ня, є кризовий стан економіки держави, збідніння та еміграція населення країни, 

ускладнення екологічної ситуації. Їхній негативний вплив посилюється внутрішніми 

проблемами сільськогосподарських підприємств, серед яких: висока затратність 

сільськогосподарського виробництва, брак кваліфікованого менеджменту та персо-

налу. Ці обставини, а також мінливість кон’юнктури ринку сільськогосподарської 

продукції, що впливає на формування доходів агровиробників, породжують невпев-

неність у перспективах розвитку суб’єктів господарювання, ризики, пов’язані з ви-

користанням земельних ресурсів. Водночас за результатами SWOT-аналізу викорис-

тання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, при формуванні мат-

риці якого задіяні результати опитування керівників низки господарств, виявлено й 

суттєві можливості для підвищення ефективності використання сільгоспугідь, зрос-

тання ефективності та конкурентоспроможності вітчизняної аграрної сфери загалом. 

7. За результатами дослідження визначено імперативи технологічного, соціа-

льного та економічного характеру, що повинні визначати засади управління земель-

ними ресурсами сільськогосподарських підприємств. Показана важливість комплек-

сної їхньої реалізації на різних організаційних рівнях. Серед основних стратегічних 

напрямів підвищення ефективності використання земельних ресурсів на  мікрорівні 

є: збереження та підвищення родючості земель; впровадження новітніх технологій 

обробітку землі; максимізація прибутку; підвищення продуктивності праці та збільшен-

ня обсягів сільськогосподарського виробництва; задоволення інтересів усіх учасників 

земельних відносин. На територіальному рівні доцільно насамперед забезпечити під-

тримку пріоритетних для відповідної території сфер сільськогосподарського вироб-

ництва, раціонального землекористування та його екологічності. На загальнодержа-

вному рівні необхідно вдосконалити інституційне поле та екологічну політику щодо 

системи аграрного виробництва, створити ефективні програми підтримки його інве-

стиційного забезпечення.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації у наукових фахових виданнях України: 

1. Бережницька Г. І. Теоретичні засади управління земельними ресурсами сіль-

ськогосподарських підприємств. Електронне наукове фахове видання «Економіка та 

суспільство». 2018. Вип. 16. С.104-107 

2. Микула О. Я., Бережницька Г. І.  Стратегічні імперативи управління викори-

станням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. Аграрна еко-

номіка. 2018.Т.11, №3-4. С.136-150 (автору належить узагальнення основних імпе-

ративів забезпечення ефективності використання земельних ресурсів сільськогоспо-

дарських підприємств за видами ефективності). 

3. Бережницька Г. І. Дослідження можливостей та загроз управління викорис-

танням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 

2019. Т. 29, №1. С.170-177. 



18 

 

4. Бережницька Г. І. Специфіка господарського використання земельних ресур-

сів сільськогосподарських підприємств Львівської області. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2 (136). С. 67-72. 

Публікації в іноземних наукових  виданнях: 

5. Berezhnytska G. Theoretical and methodological principles of forming the strategy 

of use of land resources of agricultural enterprises. Innovative solutions in modern science. 

2019. № 4(31). P. 5-20.  

6. Бережницька Г. І. Методичний інструментарій оцінювання ефективності ви-

користання  земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Evropský časopis 

ekonomiky a managementu. 2019. Vol. 5, Issue 3. P. 39-45.  

Публікації в інших виданнях: 

7. Бережницька Г. І. Проблеми земельного кадастру на законодавчому рівні у 

м. Львові. Проблеми землеустрою. 2016. №2. С. 113-116. 

8. Бережницька Г.І.  Законодавче забезпечення якості та безпечності харчових 

продуктів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юри-

дична. Збірник наукових праць. 2018. Вип., № 7. С. 86-92. 

9. Бережницька Г. І. Полезахисні лісові смуги як фактор покращення сільсько-

господарського виробництва. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції 

молодих вчених «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання на-

уки та практики (м. Львів, 16 травня 2018 р.). Львів, 2018. С. 31-32 

10. Бережницька Г. І. Управління земельними ресурсами сільськогосподарсь-

ких підприємств: теорія і практика. Світ економічної науки: матеріали економічної 

наукової інтернет – конференції (Тернопіль, 30 травня 2019 р.).Тернопіль, 2019. 

Вип.14. С.10-13. 

 

АНОТАЦІЯ 

Бережницька Г. І.  Стратегічні імперативи управління використанням зе-

мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. ‒ На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами еко-

номічної діяльності). Львівський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Львів, 2020. 

У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та методичні основи формуван-

ня стратегічних імперативів управління використанням земельних ресурсів сільсь-

когосподарських підприємств. Визначено особливості організаційно-економічного 

механізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств. 

Сформульовано методичний інструментарій оцінювання ефективності використання 

цих ресурсів.  

Проведено аналіз ефективності використання земельних ресурсів сільськогос-

подарських підприємств Львівської області. Досліджено технологічну, соціальну та 

економічну ефективності використання земельних ресурсів. Охарактеризовано тен-

денції динаміки відповідних показників, на основі чого зроблено прогноз змін у зе-

млекористуванні підприємств галузі на перспективу. 
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Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до формування стратегічних засад 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Визначено 

основні стратегічні імперативи підвищення ефективності використання земельних 

ресурсів сільськогосподарських підприємств за рівнями їхньої реалізації. 

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, ефективність, земельні 

ресурси, інтенсивність землекористування, концентрація виробництва, стратегія, 

імперативи.  

 

АННОТАЦИЯ 

Бережницкая Г. И.  Стратегические императивы управления использо-

ванием земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. ‒ На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности). Львовский национальный аграрный университет Мини-

стерства образования и науки Украины, Львов, 2020. 

В диссертационной работе рассмотрены теоретические и методические осно-

вы формирования стратегических императивов управления использованием земель-

ных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Определены особенности орга-

низационно-экономического механизма управления земельными ресурсами сель-

скохозяйственных предприятий. Сформулирован методический инструментарий 

оценки эффективности использования этих ресурсов. 

Проведен анализ эффективности использования земельных ресурсов сельско-

хозяйственных предприятий Львовской области. Исследована технологическая, со-

циальная и экономическая эффективность использования земельных ресурсов. Дана 

характеристика тенденций динамики соответствующих показателей, на основе чего 

сделан прогноз изменений в землепользовании предприятий отрасли на перспекти-

ву. 

Обоснованы теоретико-методические подходы к формированию стратегиче-

ских основ использования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. 

Определены основные стратегические императивы повышения эффективности ис-

пользования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий по уровням их 

реализации.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, эффективность, зе-

мельные ресурсы, интенсивность землепользования, концентрация производства, 

стратегия, императивы. 
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Berezhnytska H.I. Strategic imperatives of the management of land resources 

utilization by agricultural enterprises. – As a manuscript.   
A thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) by specialty 08.00.04 – Eco-

nomics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic Activities). 

– Lviv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2020. 
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The research studies the essence and content of land resources, determines the posi-

tion of land resources of agricultural enterprises in the resource supply, and formation of 

agricultural enterprises potential. 

The work considers the main theoretical aspects of the management of land re-

sources of agricultural enterprises. Management of the land resources of agricultural en-

terprises is viewed as a focused impact of the owners/workers of agricultural enterprises 

and/or owners of lands on the land resources to secure their efficient utilization.  

The paper describes the main components of land resources of agricultural enter-

prises, i.e. principles, functions and methods, particular for the economics as a science 

generally, and specific ones, considering the object of management. In the process of the 

research, the author created a base for specification of the essence, intention and mecha-

nism of implementation of each of the mentioned components of land resources manage-

ment at agricultural enterprises. 

The work defines peculiarities of strategic management of the land resources of ag-

ricultural enterprises and stresses importance of the strategic imperatives in establishment 

of the strategic fundamentals of land resources use by agricultural enterprises.  

Examination of the current theoretical approaches to analysis of the efficiency of 

use of the land resources of agricultural enterprises argues the necessity to apply a com-

plex approach, particularly, determination of the technical-economic-social efficiency, 

with consideration of all aspects of agricultural enterprise operation. 

The thesis investigates particularities of performance of agricultural enterprises in 

Lviv region with application of the statistical data and sample data of the State Land 

Agency. The paper names the problems and obstacles in management of the land resources 

utilization by agricultural enterprises. The urgent task is to overcome the difficulties on the 

way of strategic supply of the efficiency of agricultural enterprise operation.   

The thesis supplies analysis of the efficiency of land resources utilization by agricul-

tural enterprises in Lviv region. The author conducted the analysis of organizational-legal 

transformations in the land use of agrarian formations, made assessment of the concentra-

tion of land resources and production in agriculture, as well as intensity of land use and 

land supply.  The work studies technological, social and economic efficiency of land re-

sources use, which serves as a base for development of a three-dimensional model. The 

model suggests the conclusion about conditions and prospects of improvement of the effi-

ciency of land resources utilization.   

The dissertation sets the prospects of development of the indices of production con-

centration and intensity of land resources use. Referring to the correlation-regression anal-

ysis, the author argues close relations between the principal indices of economic activity of 

agricultural enterprises. It supplies the forecast of a change in the efficiency of land re-

sources use by agricultural enterprises.  

The work outlines the opportunities and threats of management of land resources 

use by agricultural enterprises. Basing on the argued theoretical-methodological approach 

to investigation of the impact, caused by the factors of internal and external environment, 

on the efficiency of utilization of the land resources of agricultural enterprises, the author 

conducted the analysis on the example of Lviv region. 
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The paper defines theoretical-methodic approaches to shaping of the strategic fun-

damentals of land resources utilization by agricultural enterprises. Generally, the work 

specifies their essence, position in the general strategy of development of agricultural en-

terprises and in its resource strategies, proposes a conceptual scheme of their formation. 

The research presents the scenario of development of the country’s economy, which 

should be considered while shaping the fundamentals of land resources use. The work 

proposes strategic alternatives for setting of the definite strategies of agricultural enterpris-

es development.  

According to the results of conducted investigation on the peculiarities of formation 

of the strategy of land resources utilization by agricultural enterprises, the author of the 

thesis sets the principal strategic imperatives of improvement of the efficiency of land re-

sources use by agricultural enterprises referring to the level of their implementation. 

Key words: agricultural enterprises, efficiency, land resources, land use intensity, 

concentration of production, strategy, imperatives.  
 


