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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЯХ:

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

FORMATION OF RATIONAL LAND USE IN DEPRESSED AREAS:
INVESTMENT AND INSTITUTIONAL ASPECTS

В статті розкрито інвестиційно -інституціональні аспекти формування системи
раціонального землекористування на депресивних територіях, які можуть бути
репрезентативними в цілому для України.

Ключові слова: землекористування, ринок землі, інвестиції, інституціональне
забезпечення, форми власності.

In the article the institutional aspects of investment and the formation of rational land use in
depressed areas, which may be representative for the whole of Ukraine.

Key words: land use, land market, investment, institutional support, forms of ownership .

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Проблеми раціоналізації
землекористування особливо актуалізувалися в останній час, коли аграрна
сфера зазнала масштабних інституціональних трансформацій. Особливою
резонансністю відзначаються заходи щодо реформування відносин власності на
земельні ресурси, впровадження перспе ктивних організаційно-правових форм
аграрного природокористування, вдосконалення системи фіскального
регулювання залучення земельноресурсного потенціалу в господарський
оборот. Виникла необхідність формування інституціонального середовища
ринку земель, що дасть можливість у постмораторний період забезпечити
справедливий перерозподіл земельної власності й уникнути соціальних
антагонізмів на селі.
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Принципового значення набуває методична база грошової оцінки земель
у зв’язку з потребою відчуження земельної рен ти на користь населення
України. Доцільним є також удосконалення оцінки збитків унаслідок
забруднення та деградації земель, що має виступити передумовою формування
спеціальних фінансових фондів відтворення земельних ресурсів.

На початку 90-х років минулого століття  були прийняті правові акти і
здійснені організаційні заходи, що поклали початок земельної та аграрної
реформ в країнах пострадянського табору. Завершення переходу аграрного
сектора на ринкові відносини визначається наступними основними умовами:
трансформація земельних відносин, реструктуризація сільгосппідприємств,
модернізація аграрного виробництва, формування і становлення
інфраструктури збуту сільгосппродукції, адаптація господарюючих суб'єктів до
ринкових умов, інтеграція у світову економіку , поліпшення якості життя на
селі.

Проте, земельні ділянки, будинки та інша нерухомість, що знаходяться у
володінні населення, не зафіксовані документально належним чином. Тому їх
не можна використовувати для застави при одержанні кредиту або
забезпечення гарантії виконання інших зобов'язань [1].

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. П. Саблук переконаний, що через систему економічних законів і
регуляторів необхідно включити ресурс землі як обов’язковий актив у процес
сільськогосподарського виробництва, поставивши його, таким чином, в
однакові умови з іншими видами ресурсів (матеріальних, фінансових) як
усередині галузі, так і в міжгалузевих відносинах. Це слугуватиме підставою
для розробки об’єктивних по відношенню до аграрног о виробництва законів
формування та функціонування цін і фінансів, а також відповідних стимулів. За
цих умов важливо вирівняти дію об’єктивних економічних законів стосовно
аграрного виробництва [2, с. 18].

Внаслідок збільшення населення планети актуалізуют ься проблеми,
пов’язані із правами власності та використанням родючих земель як особливого
стратегічного ресурсу в системі економічних факторів виробництва, що
забезпечують сталий розвиток цивілізації.

Водночас за родючістю ґрунтів Україна є однією з найба гатших держав –
майже 10% чорноземів земної кулі. Про унікальність земельного потенціалу
України свідчить те, що Наддніпрянщина і Наддністрянщина є єдиним у світі
місцем, де ширина чорноземної зони досягає 500 км. За даними науковців,
земельні ресурси нашої країни становлять 40% її економічного потенціалу, на
використанні земель формується дві третини фонду споживання і виробляється
88% обсягу продуктів харчування [3].

На думку Н. Креснікової, основним системоутворюючим фактором
земельних активів в аграрній  сфері є сільськогосподарська земельна ділянка,
яка спільно з іншими складовими майнового фонду відноситься до економічних
ресурсів сільського господарства і призначена для вирішення поставленого
сільськогосподарським виробником економічного завдання. За р ахунок
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ґрунтової родючості така ділянка володіє певною продуктивністю, що
приносить ренту (дохід), отже, має свою вартість і користується попитом на
земельному ринку в сегменті земель сільськогосподарського призначення. У
цілому під земельними активами в а грарній сфері слід розуміти сформовані та
оформлені належним чином сільськогосподарські земельні ділянки.
Сільськогосподарські земельні ділянки вимагають інвестування з метою
підвищення продуктивних властивостей і прибутковості землі в режимі її
сезонного використання як економічного ресурсу [4].

Сучасне землекористування, як системне явище, має бути спрямоване на
забезпечення національної безпеки і захист територіальних інтересів країни
шляхом відповідної організації використання землі, збереження територі альної
цілісності й незалежності держави, створення умов екологічної безпеки і
підтримки екологічної рівноваги, задоволення економічних, соціальних,
культурних, територіальних, демографічн их та інших суспільних потреб,
підтримку балансу інтересів індивідуу мів, колективів, держави і суспільства в
цілому.

Сценарій майбутнього розвитку землекористування України повинен
враховувати низку обставин світового розвитку. Зокрема те, що фантастично
швидко міняється сам світ, виникають об’єктивні передумови для активі зації
прихильників обмеження глобалізації, відбувається пере форматування
економічного стану окремих країн у світі, лідерами стають виробники знань,
володарі природних ресурсів і сировини, центри інформаційного управління.
Разом з тим, потреба в узгодженій  земельній політиці збільшується, оскільки
продовжує загострюватися більшість глобальних проблем, як то: деградація
клімату, демографічні диспропорції, дефіцит питної води, посилення хаотизації
міжнародного управління.

Мета статті. Передумовою ефективного використання регулятивних
заходів, що сприятимуть раціоналізації землекористування є формування
інституціонального механізму землекористування, що є симбіозом традиційних
та нових інститутів, що вже вмонтовані або ж вмонтовуються в
інституціональне середовище використання земельних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Саме на поєднанні інструментів
державного регулювання та ринкового саморегулювання має базуватись
система управління землекористуванням. За таких умов можна й надалі
зберігати державний контроль за цільовим використанням земельних ресурсів
та обмеженням впливу на довкілля особливо небезпечних факторів та
стимулювати приватну ініціативу в тих ланках природокористування, де
залучити ресурсну базу в господарський оборот може в першу чергу
підприємницький сектор. Система регулювання має включати такий арсенал
важелів та методів, що уніфікують та стандартизують інструментальну базу
організації системи використання земельних ресурсів.  На рисунку 1
представлена перспективна схема формування інституціонального механізму
землекористування.
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Рис. 1. Перспективна схема формування інституціонального механізму
сільськогосподарського землекористування

Даний механізм має включати ту критичну масу базових формальних та
неформальних інститутів, які в умовах ринкової економіки здатні
безперешкодно залучати земельні ресурси у сферу товарно -грошових відносин і
сприяти фінансово-економічному та нормативно-правовому забезпеченню
відновлення, охорони та відтворення сільськогосподарських угідь.

Такими базовими інститутами виступають: організаційні форми
підприємництва, ринкові правила і норми, багатоманітність форм власності,
система стимулювання раціонального землекористува ння та система органів
управління земельними ресурсами. На основі такої конфігурації базових
інститутів у сфері земельних відносин має формуватися система регулювання
сільськогосподарського землекористування.
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Інституціоналізація (узаконення, поширення, ада птація до існуючих
умов) нових організаційних форм підприємництва у сфері
сільськогосподарського землекористування (приватно -орендні підприємства,
товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські кооперативи)
зумовлена необхідністю підвищення ефективності реалізації приватної
ініціативи на селі, результативнішого поєднання інтересів землекористувачів та
територіальних громад щодо реалізації перспективних інвестиційних та
інноваційних проектів, формування системи адаптації аграрних формувань до
коливань ринкової кон’юнктури, врахування виробничо -технічних та
природно-ресурсних передумов ведення сільськогосподарського виробництва в
окремих територіальних утвореннях.

Умонтування у сферу сільськогосподарського землекористування
елементів ринкової економіки вимагає формування сучасних правил і норм
підприємницької діяльності (класична інституціональна теорія саме цей
інститут розглядає як визначальний), які даватимуть можливість формувати в
світоглядних орієнтаціях землекористувачів установки необхідн ості
перманентного дотримання природоохоронного законодавства, виконання
вимог невиснажливого за змістом і продуктивного за формою агротехнічного і
агрохімічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, формування
солідарної відповідальності за збереження та зміцнення агроландшафтів.

Формування багатоукладної економіки в аграрній сфері має передбачати
реальне інституціональне забезпечення багатоманітності форм власності як на
земельні ресурси, так і на матеріально -технічну базу сільськогосподарськог о
землекористування, щоб безперешкодно інвестиційні ресурси та найбільш
мобільні форми земельного капіталу переходили до найбільш ефективного
землекористувача. З цією метою конституційно оформлені державна, приватна
та комунальна форми власності мають отри мати подальше оформлення в ряді
законодавчих та підзаконних актів, щоб мав місце паритет між ними у сфері
перерозподілу земельної власності. Державна форма власності має бути
збережена на ті ділянки земельного фонду, які забезпечують стійкість
агросистем та малопродуктивні і меліоровані землі, які потребують подальшого
перерозподілу з метою заліснення та залуження.

Перехід сфери сільськогосподарського землекористування на
невиснажливу модель неможливий без формування ефективної системи
стимулювання відновлення, відтворення та охорони ґрунтів, яка прямо і
опосередковано спонукатиме землекористувачів проводити критичний мінімум
агротехнічних та агрохімічних робіт, що дозволять примножувати
земельноресурсний потенціал окремих регіонів. Тому варто
інституціоналізувати ряд стимулюючих природоохоронну діяльність в аграрній
сфері підойм (кредитні, податкові та бюджетні преференції для
землекористувачів, які досягли значних успіхів щодо відновлення та
відтворення сільськогосподарських угідь), систему компенсацій і
відшкодувань, що дозволять повернути у продуктивний господарський оборот
значні площі сільськогосподарських земель.

Важливим базовим інститутом сільськогосподарського
землекористування є система органів управління земельними ресурсами, яка на
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сьогодні не виконує повною мірою покладених на неї функцій. Це пов’язано з
тим, що ряд регламентованих Земельним кодексом та іншими законодавчими
актами функцій, прав та обов’язків не отримали необхідного методичного
супроводу на рівні регіональних органів управління, щ о проявляється у
відсутності досконалої системи моніторингу перерозподілу
сільськогосподарських угідь, недостатності кадастрової інформації про стан
ґрунтів, непрозорості зміни цільового призначення окремих категорій земель.

Формування перерахованих вище б азових інститутів має передувати
створенню системи регулювання сільськогосподарського землекористування,
що передбачатиме трансформацію інститутів, які функціонували в колишній
економічній системі та формування нових інститутів, що притаманні ринковій
економіці.

Створити умови для ефективного відновлення, відтворення та охорони
земельних ресурсів шляхом реалізації поодиноких реформаційних заходів дуже
проблематично. Для цього необхідна цілісна система заходів, що забезпечить
інституціональну перебудову вс ього механізму сільськогосподарського
землекористування. Особливо це актуально для регіонального рівня, адже тут
найбільшою мірою можна врахувати природно -ресурсні особливості ведення
сільськогосподарського виробництва, інфраструктурне забезпечення
регіональних агропромислових комплексів і тим самим досягти значних
позитивних результатів щодо перерозподілу земельної власності. На рисунку 2
приведені перспективні напрями інституціональної перебудови регулювання
сільськогосподарського землекористування на рег іональному рівні.

Таким чином, одним із основних факторів, який дестимулює інвестиційні
процеси в аграрному секторі, є наявність обмежень на вільний оборот
сільськогосподарських угідь. Це не дозволяє використовувати
сільськогосподарські угіддя як заставу п ри отриманні кредитів, уповільнює їх
перехід до спеціалізованих суб'єктів аграрного підприємництва. Невизначеність
у питаннях ідентифікації форм і прав власності на земельні ресурси створює
інституціональне підґрунтя для нелегального перерозподілу земельно -
ресурсного потенціалу й уникнення оподаткування угод, пов'язаних з
передачею прав користування земельними ресурсами.

Зняття обмежень на вільний оборот сільськогосподарських угідь не має
бути разовим актом, а виступати завершальним етапом цілого комплексу
заходів: інвентаризації та зонування земель різного цільового призначення;
стимулювання вилучення з інтенсивного використання  деградованих,
малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь;
забезпечення модернізації меліоративних систе м і підвищення ефективності
використання меліорованих земель; формування сучасного ринку земель
сільськогосподарського призначення із забезпеченням захисту прав суб'єктів
ринку; формування екомережі як ефективного механізму збереження
ландшафтного біорізноманіття; створення інституціональних умов розвитку
конкурентоспроможного землекористування на основі кооперації,
інтенсифікації, спеціалізації виробництва і встановлення партнерських
виробничих відносин.



Економіка природокористування і о хорони довкілля

200



Економіка природокористування і о хорони довкілля

201

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування
інфраструктури регіонального ринку земель має синхронізуватися з
розробкою стратегії збереження земельно -ресурсного потенціалу і розвитку
системи раціонального землекористування. Розробка такої стратегії має
передбачати: обґрунтування еколого-економічних критеріїв оцінки стійкості
землегосподарських систем; розвиток системи адаптації виробничо-
господарської діяльності до наявних природних умов і ресурсів.

При розробці перспективних напрямів інвестиційного забезпечення
раціонального землекористування необхідно враховувати ризики, які можуть
виникати при використанні земельних ресурсів. Це, зокрема, небажана зміна
якості земельних ресурсів унаслідок недотримання сівозміни та природно -
кліматичних катаклізмів, можливі зміни ко н'юнктури на земельному ринку,
нестабільність функціонування фінансової системи, зміна курсу економічної
політики, неможливість справедливо перерозподіляти рентний доход
конкретної земельної ділянки, розосередженість сільськогосподарського
виробництва.

Література
1. Исянов Р. Совершенствовать земельные отношения в аграрном секторе

экономики / Р. Исянов // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 9. – С. 27–30.
2. Саблук П. Т. Світові проблеми забезпечення людства продовольством та місце

України у їх вирішенні /  П. Т. Саблук // Економіка та прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 9–19.
3. Малий І. Й. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного

сектора / І. Й. Малий // Економічна теорія. – 2008. – № 3. – С. 11–20.
4. Кресникова Н. И. Земельные активы в сельскохозяйственном производстве /

Н. И. Кресникова // Кадастровый вестник. – 2008. – № 3. – С. 37–42.

УДК 332. 2: 330. 837
Л. О. ШАШУЛА

Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»,

Н. М. МУЗИКА
Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної

політики та продовольства України

НАУКОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT
OF LAND RESOURCES

Питання впорядкування використання інституту власності на земельні ресурси
знаходиться в фокусі еконо мічних проблем країни. В статті  проведено дослідження
сучасного стану та наявних проблем, перспектив вирішення інституціонального
забезпечення використання земельних ресурсів. Доведено іноваційність використання
принципів аутсорсингу в сфері землегосподарювання через  державно-приватне
партнерство.
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