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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.
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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.

© Л. О. Шашула, Н. М. Музика, 2012



Економіка природокористування і о хорони довкілля

202

Ключові слова: земельна власність, інститути, аутсорсинг, система принципів,
стратегія розвитку, венчурні інвестори, державно -приватне партнерство.

Question ordering deployment of ownership of land resources is at the center of the
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Пошук шляхів оновлення
інституціонального забезпечення раціонального використання й охорони землі
в Україні обумовлюється значущістю та впливом вихідної позиції на розвиток
ринкових відносин в економіці країни загалом. Установлено, що ключовим
питанням подальшого проведення земельної реформи є впорядкування
інституту власності на земельні ресурси. Зміна власності на зе млю
спровокувала появу багатьох незалежних суб’єктів землекористування, що
об’єктивно привело до необхідності зміни принципів управління цим процесом
з боку владних структур. Ураховуючи загальні тенденції розвитку різних форм
власності на землю, увага акце нтується на необхідності формування
диференційованої за територіальним фактором системи управління земельними
ресурсами. Безумовно, забезпечення раціонального використання й охорони
земель значно ускладнилося. Наявні сільськогосподарські структури
реформуються без належного науково-методичного забезпечення, яке б повною
мірою враховувало реалії сьогодення. Особливо це стосується обґрунтування
питань інституціонального характеру. Підкреслюється, що внаслідок цього
роками зберігається стан високої парцеляції земельних наділів, на фоні чого
дедалі більше посилюються деградаційні процеси ґрунтового покриву з
утратою гумусу. Значна частка неконтрольованої розораності призводить до
порушення збалансованості співвідношення площ ріллі, луків, лісових угідь.
охорони земельних ресурсів у ринкових умовах.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. У вітчизняній та зарубіжній літературі приділено значну увагу
вивченню багатоаспектних питань раціонального землекористування,
включаючи їх збереження, відтворення і використання. Серед відомих
вітчизняних учених слід, зокрема, відзначити роботи І. К. Бистрякова,
А. С. Даниленка, Д. С. Добряка, Г. Д. Гуцуляка, Ш. І. Ібатулліна, Я. В. Коваля,
М. Ф. Кропивка, М. А. Лендєла, А. Г. Мартина, Л. Я. Новаковського,
П. Т. Саблука, М. Г. Ступеня, А. Г. Тихонова, А. М. Третяка, О. В. Ульянченка,
М. М. Федорова, М. А. Хвесика, Є. В. Хлобистова, М. В. Щурика,
А. Д. Юрченка та інших.

Мета статті полягає в пошуку інноваційних напрямів підвищення
якісного стану земельних ресурсів у ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Зазначається, що еволюція інституту
земельної власності в Україні характеризується явним ефектом залежності від
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попередньої траєкторії розвитку що, на жаль, призводить до появи так званих
інститутів-пасток, які перешкоджають становленню цивілізованих земельних
відносин відповідно до розвинених ринкових умов. Для забезпечення сталого
землегосподарювання з явним екологічним спрямуванн ям слід формувати
усталену регіональну інституціональну структуру управління, яка б була
відповідним чином конституйована. Для вирішення даних цілей пропонується
під інституціональним забезпеченням розуміти формування сукупності
соціальних, економічних, правових, фінансових, власницьких та організаційно -
управлінських інструментів, які адекватно сприяють процесу раціонального
землекористування в територіальних утвореннях. Під інституціональними
перетвореннями рекомендовано розуміти зміну відносин власності, включаючи
формування системи гарантій прав приватного власника, необхідних умов і
можливостей для трансформації трудових заощаджень у приватний виробничий
капітал, а також утворення нових організацій та установ ринкового типу,
зокрема, комерційних банків, товарних і фондових бірж, інвестиційних фондів,
інформаційно-консультаційних, аутсорсингових фірм тощо.

Подальші інституціональні перетворення запропоновано проводити на
основні шістьох основних системоформуючих принципів, включаючи принципи
головної ідеї, науковості, транспарентності, інфорсмента,
компліментарності і поетапності, інноваційності.  Доведено, що в сукупності
вони забезпечать керовану інституціональну трансформацію, спрямовану на
усунення перешкод ефективному агробізнесу, що знаходить своє вира ження у
зниженні сукупних трансакційних витрат.

Ураховуючи названі принципи сформовано концепцію інституціональних
перетворень, яка передбачає:

 визначення науково обґрунтованої ідеї щодо зміцнення інституту
земельної власності шляхом подолання її знеособл ення, перешкод для
здійснення прав власності, закріплення та захисту прав приватних власників у
процесах кооперації та інтеграції;

 розроблення стратегії подальшого розвитку приватно -державного
партнерства, засновану на фундаментальній спільності стратегічн их інтересів
держави та сільських підприємців у питаннях конкурентоспроможності
агробізнесу, продовольчої безпеки країни та розвитку сільських територій;

 виявлення науково обґрунтованих пропорцій між підприємствами
різних організаційних форм і розмірів для  максимального використання
конкурентних переваг та заповнення ринкових ніш, що підкріплюється
партнерством підприємств різних форм і розмірів переважно на засадах
контрактації, які забезпечують максимальний захист власності;

 орієнтацію інституціональних з мін на врахування регіональних
особливостей, що забезпечують підтримку територіальних конкурентних
переваг;

 формування ландшафтно-екологічних комплексів як відповідних
інтеграційних формувань, що забезпечують узгодження соціальних пріоритетів
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з інтересами агробізнесу та спираються на продуктивні сили й інноваційний
потенціал регіонів України.

Аналіз сучасного стану і тенденції використання земельних ресурсів
країни з позицій їх визначення як незамінного багатства має велике значення в
усіх аспектах життя й діяльності спільноти. Для економіки країни земля як
ресурс характеризується багатогранністю та множинністю значень, оскільки
функціонально задіяна в багатьох видах діяльності. Утім, головною
залишається її сільськогосподарська функція, що вимагає системно ї орієнтації в
напрямі першочергового вирішення проблеми раціонального використання та
охорони земельних ресурсів.

Біопродуктивний потенціал земельного фонду країни є одним з провідних
(табл.).

Таблиця

Оцінка природно-ресурсного потенціалу України *

УкраїнаПотенціал ресурсів млн дол. США %
Земельних 42 761,2 44,3
Водних 12 597,8 13,1
Мінеральних 2 758,6 2,9
Лісових 4 016,1 4,2
Фауністичних 456,6 0,4
Природно-рекреаційних 9 288,2 9,6
Усього 71 878,5 100,0

* Джерело: [1].

Серед причин, які зумовлюють таку невідповідність між обсягом
природного продуктивного потенціалу земель і рівнем його використання , слід
указати на відсутність оцінки інвестиційної привабливості земельних ресурсів і
стану їх використання. Для більш організованого використання
сільськогосподарських земель запропоновано використовувати методику
еколого-економічної оцінки їх придатності для ефективного господарського
використання. Установлено, що для підвищення інвестиційної привабливості
різних типів землекористувань необхідно за безпечити створення науково
обґрунтованого, високопродуктивного сільськогосподарського
землекористування як загального процесу, здатного формувати умови для
постійного підвищення придатності земель для розширеного виробництва.

Результатом збільшення інтересу до форм використання земельних
ресурсів є багаторазове збільшення капітальних інвестицій.

Визначено, що для сталого розвитку регіону, з методологічного погляду,
пріоритетним у процесі інституціонального забезпечення раціонального
використання сільськогосподарських земель є впорядкування еколого -
економічних інтересів суб’єктів -землекористувачів.

Інституціональні перетворення в Україні необхідно здійснювати на нових
змістовних економічних засадах, що характерні для світових тенденцій
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розвитку сільськогосподарської сфери. Головною позицією стає визначення
землі як відповідного активу із формуванням мотивацій для інвесторів щодо
вкладання коштів у землі сільськогосподарського призначення. Цей процес
дуже корисний для України, оскільки є всі можливості для за безпечення
інвесторам особливих сприятливих інституціональних умов і фіксованого
рівня ризику стосовно довгострокових вкладень.

У вирішенні проблеми глобального голоду України могла б зайняти
цілком достойне місце. Вона – єдина держава, що за потенціалом можливостей
та географічним положенням здатна забезпечити 30 –40% глобального
продовольчого дефіциту в Північній Африці і на Близькому Сході. Але для
досягнення цієї мети потрібні прозорі правила гри і значні капіталовкладення –
близько 3 тис. дол. США на 1  га, тобто протягом 5–7 років згідно із наявною
орною площею в Україні, має надійти близько 50 –80 млрд дол. США. Це
забезпечить рівень високих технологій, здатних виробляти великий обсяг
продукції, затребуваної у світовому співтоваристві. Сьогодні існую ть земельної
компанії розміром 400 тис. га – це всього 1,4% від загального обсягу орних
земель в Україні. Але при виході такої компанії на зовнішні ринки обсяг буде
цікавий для великих гравців, і дасть поштовх прямим інвестиціям, пайовим
фондам.

І цьому напрямку потрібно формувати інституціональні обмеження для
великого капіталу та його поводження в із земельними ресурсами.

Із концептуальних позицій, ситуація потребує комплексного покращення
в економічному, соціальному та екологічному аспектах. Необхідними є  кроки у
напрямі проведення реальної вартісної оцінки земельних ресурсів, урахування
інтересів громад, забезпечення дотримання екологічних вимог
землекористування.

Рекомендовано орієнтувати інституціональне забезпечення раціонального
сільськогосподарського землекористування на баланс інтересів суб'єктів
господарювання. Змістовні ознаки нового напряму інституціонального устрою
землегосподарських комплексів формуються на інноваційних підходах до
кластерізації бізнесу у сфері земельних відносин.

Інституціональне забезпечення раціонального сільськогосподарського
землекористування являє собою новий перспективний напрям
інституціонального устрою землегосподарських комплексів, що повністю
збігається з інноваційним шляхом розвитку української економіки. Відсутніст ь
кластерного підходу до землегосподарського бізнесу призводить до збільшення
трансакційних витрат, недостатнього використання інновацій та інвестицій.
Сьогодні виділяється три актуальні стратегії інвестицій у сільськогосподарські
землі: перший тип інвесторів купує землі, здає оренду, отримує прибуток у
вигляді орендної плати (розвинуті ринки), другий – отримує землі під контроль
(власність або довгострокова оренда), створює на даній території управляючу
компанію, що здійснює землегосподарські операції (рин ок Росії і нашої країни),
третій тип – землю інвестор бере в оренду, але всі операції проводяться по
аутсорсингу за допомогою інституціональних інвесторів, бізнес -ангелів
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(широко представлені на ринку Аргентини), але при цьому вимагається
розвинутий ринок контрактних послуг та пучок правомочностей щодо
земельних ресурсів.

Вважаємо, що в Україні найбільш перспективним напрямом залучення
інвестицій є створення інституціональних умов для повноцінного
впровадження принципів аутсорсингу в аграрну сферу, а саме:
1. довгостроковість контракту. 2. наявність бізнес-процесу. 3. вивільнення
функцій цілком і повністю. 4. підвищення якості відданого на аутсорсинг
бізнес-процесу при одночасному зниженні (або збереження) рівня витрат.

Нові гравці, що існують у вигляді інституціональних інвесторів
(компанії, які інвестують власні активи або активи, ввірені їм іншими
компаніями, найчастіше виступають фонди , установи банківської системи,
страхові організації), неформальних венчурних інвесторів  (синонім – business
angels) – це приватні неформальні інвестори, які вкладають власні кошти в
маловідомі молоді підприємницькі компанії і ризиковані проекти (наприклад,
приватні підприємства на ранній стадії розвитку або інноваційні ідеї з
мінімальним техніко-економічним обґрунтуванням) , як правило, без надання
будь-якої застави. Венчурні капіталісти часто вкладають свої гроші в компанію,
що тільки виходить на ринок зі своїм продуктом. Інвестиція відповідно
називається ангельською (angel investment). Натомість, бізнесмен отримує
частку в компанії. Ризик такої інвестиції великий – 90% компаній
розвалюються протягом року після створення. Але в разі успіху можна
заробити у 100–1 000 разів більше, ніж вкладеного.  Бізнес -ангели – це багаті
люди, зазвичай колишні підприємці або керівники, які володіють не тільки
фінансами, але й досвідом і діловими навичками. Вони відрізняються
особливою активністю в кожній країні і всьому світі. Такий вид інвесторів
називається бізнес-ангелами тому, що, як багато хто собі уявляє, вони рятують
фірми, що перебувають у важкому становищі, яким більше ніхто не допоможе,
використовуючи одночасно як фінанси, так і ноу -хау. Хоча процес інвестування
ангелами має як переваги, так і недоліки, більшість думок зводиться до того,
що переваг значно більше. Саме тому активний неформальний ринок
венчурного капіталу важливою складовою динамічної економіки підприємства.

Розроблено логістичну схему інституціонального забезпечення
раціонального землекористування (рис.).

Доведено, що для раціонального використання земельних ресурсів слід
звернути увагу на ландшафтно -екологічні пріоритети територій. Поділ її на
ландшафтно-екологічні комплекси визначає напрями розвитку регіону,
специфіку його господарської діяльності в масштабах країни та природних
територіальних утворень. Для впровадже ння механізму формування земельних
угідь та сівозмін основною вимогою є вирішення питання екологічної
придатності земель за рахунок співвідношення між природними та
антропогенними ландшафтами.
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Структуру інвестиційного процесу  в землекористуванні рекомендовано
формувати за алгоритмом, який включає: планування заходів (складання
планів, програм, проектів); вибір місця вкладення інвестицій (земельні ділянки,
матеріальні цінності, грошові кошти, банківські кредити тощо); реалізаці я
інвестицій (організація землекористувань сільськогосподарських підприємств
різного типу, поновлення матеріально -технічної бази господарств, грошові
внески на поліпшення земель, розроблення інших проектів).

Обґрунтовано, що для активізації інвестиційної д іяльності в аграрному
секторі доцільно розширити систему заходів за рахунок: розвитку системи
іпотечного кредитування, зокрема земельних ділянок; комплексного
законодавчого забезпечення впровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення; створенн я сучасної системи реєстрації
нерухомості, у т.ч. земельних ділянок; розширення бюджетного фінансування
фундаментальних наукових досліджень; розвитку системи страхування
аграрних ризиків; забезпечення стабільної податкової політики та системи
державної підтримки сільгоспвиробників; посилення гарантій захисту
інвестицій та доходів інвесторів.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. Використання теорії інституціональних змін, що враховує багато

тонких ефектів та змін у поведінці економічних агентів, обумовлених діями
держави в сфері регулювання економіки та економіки природокористування дає
новий розвиток знанням цих теорій та умінню оцінювати з їх позицій
трансформації, що відбуваються в українській економіці, і є досить важливими
для проведення фундаментального дослідження.

2. Рекомендовано інституціональні перетворення розглядати як
комплексний процес зміни відносин власності, включаючи формування
системи гарантій прав приватного власника, необхідних умов і можливостей
для трансформації трудових заощаджень у приватний виробничий капітал, а
також формування нових організацій та установ ринкового типу, зокрема
комерційних банків, товарних і фондових бірж, інвестиційних фондів,
інформаційно-консультаційних, аутсорсингових фірм тощо.

3. Обґрунтовано, що ключовим завданням подальшого проведення
земельної реформи є впорядкування інституту власності на земельні ресурси.
Зміна власності спричинила появу багатьох незалежних суб’єктів -
землекористувачів, що об’єктивно обумовило необхідність пошуку нових
принципів формування системи управління процесом землекористування з боку
владних структур.

4. Запропоновано інституціональні перетворення в регіонах проводити
на основні шістьох основних системоформуючих принципів – головної ідеї,
науковості, транспарентності, інфо рсмента, компліментарності і поетапності,
інноваційності, з урахуванням яких розроблено концептуальні положення
регіональних інституціональних перетворень. Вони передбачають: визначення
науково обґрунтованої ідеї щодо зміцнення інституту земельної власност і;
розроблення стратегії подальшого розвитку приватно -державного партнерства;
визначення пропорцій між підприємствами різних організаційних форм і
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розмірів; орієнтацію інституціональних змін на регіональні особливості;
формування ландшафтно-екологічних комплексів тощо.

5. Розкрито змістовні ознаки нового напряму інституціонального устрою
землегосподарських комплексів, що формуються на інноваційних підходах до
кластерізації землегосподарського бізнесу. У цій площині виділено три
актуальні стратегії інвестиційно го забезпечення сільськогосподарського
землегосподарювання. Установлено, що для України найбільш перспективним
напрямом залучення інвестицій є створення інституціональних умов для
повноцінного впровадження принципів аутсорсингу в аграрну сферу.

6. Розроблено логістичну схему інституціонального забезпечення
раціонального землекористування. Доведено пріоритетність ландшафтно -
екологічного фактору для ефективного використання земельних ресурсів,
оскільки він є визначальним у виборі форм організації господарської
діяльності.
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Комітет Верховної ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКО НОМІКИ

EFFECTIVENESS OF FOREST ENTERPRISES IN MARKET
ECONOMY

Проведений аналіз господарсько -фінансової діяльності лісогосподарських
підприємств України. Відображено обсяги проведення лісовідновлення та лісорозведення.
Досліджено динаміку обсягів реаліза ції продукції лісового господарства за останні роки.

Ключові слова: лісогосподарські підприємства, ефективність, лісовідновлення,
лісорозведення, функціонування.

The analysis of economic and financial activity of forest enterprises in Ukraine is carry ou t.
Amount of reforestation and afforestation are resulted. Dynamics of volumes of forest products in
recent years are investigated.

Key words: forest enterprises, efficiency, reforestation, afforestation and functioning.

Постановка проблеми в загальному в игляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями.  Лісогосподарські підприємства
України здійснюють діяльність та вносять значний внесок у економіку країни.
Надзвичайно важливим аспектом є зв'язок із іншими га лузями народного
господарства, які є споживачами продукції лісового господарства. Економічна
криза, яка розвивалася у 2008 році значно погіршила ситуацію як на
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